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RESUMO 

Apesar de extensa na literatura de saúde e neurociências, a pesquisa sobre o efeito 

do stress na memória é pouco conclusiva, apresentando diversos estudos com 

resultados contraditórios ou pouco compatíveis entre si. Além de acrescentar mais 

observações destes efeitos à discussão, este estudo busca trazê-la ao campo do 

marketing e investigar como os achados do campo se adaptam a um contexto mais 

próximo de como consumidores recebem informação. Considerando que uma 

porção esmagadora das mensagens comerciais não são percebidas de maneira 

consciente por estes, este estudo avalia os efeitos do stress na memória de 

estímulos processados perifericamente, enquanto os indivíduos dirigem atenção a 

outras atividades. Estas questões foram avaliadas induzindo o stress psicológico 

através do Trier Social Stress Test for Groups (TSST-G) em um grupo experimental 

e comparando com um grupo controle o desempenho da memória implícita e 

explícita, além do efeito destas na escolha de marcas. O desempenho da memória 

implícita foi medido através do efeito priming e do Process Dissociation Procedure 

(PDP), enquanto a memória explícita foi medida pela taxa de reconhecimento dos 

anúncios comparada com uma taxa base de falsos reconhecimentos. Enquanto não 

foram encontradas diferenças significativas na memória implícita, indivíduos 

estressados apresentaram probabilidade três vezes maior do que indivíduos em 

neutralidade de reconhecer anúncios exibidos anteriormente. Mesmo assim, o efeito 

implícito de um anúncio aumentou significativamente a probabilidade do grupo 

controle escolher a marca anunciada, enquanto o efeito no grupo experimental foi 

pouco expressivo. Além de confirmar os efeitos já descritos em outras pesquisas 

sobre anúncios processados inconscientemente na memória de consumidores, este 

estudo demonstra como fatores fisiológicos podem afetar a relação destes com 

marcas e expõe como mais pesquisa deve ser feita neste sentido. 

Palavras-chave: Stress. Memória. Atenção. Comportamento do Consumidor. 
 



 
 

ABSTRACT 

Although extensive on health and neurosciences literature, research about the effect 

stress on memory is inconclusive, presenting several studies with contradictory 

results or little compatibility between each other. In addition to adding new 

observations about these effects to the discussion, this study seeks to bring it into the 

marketing field and investigate how findings from the fields cited adapt to a context 

closer to how consumers receive information. Considering that an overwhelming 

portion of commercial messages are not consciously perceived by them, this study 

assesses the effects of memory stress on peripherally processed stimuli, while 

individuals directs attention to other activities. These questions were evaluated by 

inducing psychological stress through Trier Social Stress Test for Groups (TSST-G) 

in an experimental group and comparing its implicit and explicit memory 

performances, as well as their effect on brand choice, with a control group. Implicit 

memory performance was measured through the priming effect and the Process 

Dissociation Procedure (PDP), while explicit memory was measured by the 

recognition rate of ads compared to a base rate of false recognitions. While no 

significant differences were found in implicit memory, stressed subjects were three 

times more likely than neutral individuals to recognize previously displayed ads. Even 

so, the implicit effect of an ad significantly increased the likelihood of the advertised 

brand to be chosen by the control group, while the effect on the experimental group 

was not significant. In addition to confirming the effects already described in other 

research about ads unconsciously processed in consumer memory, this study 

demonstrates how physiological factors may affect the relationship of those with 

brands and exposes how more research should be done in this regard. 

Key-words: Stress. Memory. Attention. Consumer behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

Era para ser um sexta-feira comum no trabalho, mas um erro de sua equipe 

colocou em risco um contrato importante. Carlos tinha a missão de negociar com o 

cliente, consertar os erros e garantir que aquele não era o padrão de trabalho em 

sua empresa. Ao manobrar seu carro no estacionamento do cliente, estava ciente 

que em poucos minutos teria uma das reuniões mais difíceis do ano. Seus 

batimentos cardíacos aumentam, sua pressão arterial sobe, ele se sente enjoado e a 

ansiedade toma conta de seus pensamentos.  

Em meio à crise de stress agudo, causada pela ameaça percebida de uma 

possível perda, Carlos acessa seu e-mail para revisar os termos do que já havia 

discutido com o cliente. Enquanto ele está focado no texto, longe do seu foco visual 

há um banner anunciando um novo modelo de tablet. Por não ser o centro de sua 

atenção, o anúncio “passou despercebido”. O mesmo aconteceu com pelo menos 

30001 anúncios no mesmo dia.  

E o mesmo acontecerá com outros 3000 anúncios sábado, dia seguinte, 

quando já aliviado por ter resolvido o grave problema do dia anterior, Carlos vai 

acordar tarde, destinar horas ao lazer e passar tempo com sua família. É bastante 

provável que um destes anúncios “ignorados”, inclusive, seja o mesmo anúncio do 

tablet do dia anterior. 

Mesmo que não se lembre explicitamente dos anúncios, estes ainda assim 

terão algum efeito sobre a memória de Carlos. Ele foi exposto ao anúncio em duas 

situações diferentes, com estados fisiológicos, afetivos e emocionais distintos.  Não 

é incoerente se perguntar o efeito que estas mudanças causarão na reação de 

Carlos aos estímulos que recebe e à sua experiência de consumo.  

Levando em consideração este cenário faz-se necessário que profissionais de 

marketing e publicidade consideram este contexto para a elaboração de campanhas 

e estratégias de mídia. Onde e como falar com os consumidores? Das classes 

sociais aos estilos de vida, as formas de segmentação estão cada vez mais 

personalizadas e individualizadas. O avanço da tecnologia possibilitou uma 

equiparação de pesos nas relações entre empresas e consumidores. Atualmente os 

consumidores ultrapassaram o patamar de meros espectadores: eles desejam ser 

_______________  
 
1 Número de mensagem comerciais que uma pessoa recebe por dia segundo a Forbes: 

http://migre.me/vvhdT 
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tratados como únicos e não como ”apenas mais um”. Esta interação não é vantajosa 

apenas para os consumidores; as empresas que se adequam a este novo cenário 

podem utilizar este feedback para oferecer a melhor experiência para seu público 

(MOUTINHO, et al., 2012).  

Esforços para inferir sobre a personalidade dos usuários a partir de seu 

padrão de uso de redes sociais ou de seu smartphone, por exemplo, já demonstram 

resultados satisfatórios (MONTJOYE et. al., 2013, YOUYOU et. al., 2015). Levar em 

consideração o estado emocional dos receptores da comunicação pode ser o 

próximo passo 

As experiências de um indivíduo com anúncios derivados de um produto ou 

uma marca, em sua maioria, não são assimilados de maneira ativa e consciente e 

ocorrem com base na mera exposição. Devido à capacidade limitada dos recursos 

cognitivos, estes estímulos são processados de maneira inconsciente, ao nível pré-

atentivo (SHAPIRO et al., 1994; ROSSINI & GALERA, 2008; FANG, SINGH, & 

AHLUWALIA, 2007).  

Tendo em vista esta capacidade limitada dos recursos, a atenção do ser 

humano é seletiva e um dispositivo cognitivo chamado filtro moderador seleciona os 

estímulos mais relevantes em meio ao total de estímulos presente no ambiente. Sem 

essa seleção, seria impossível realizar uma atividade mental de maneira eficiente; 

desta forma é mais provável que a informação presente no estímulo seja 

armazenada na memória para um resgate futuro (STERNBERG, 2000, DE WEERD 

2003; YOO, 2008).  

A memória humana é costumeiramente dividida na literatura em memória de 

curto prazo e memória de longo prazo. Ambas correm quando um determinado 

indivíduo recebe estímulos sensoriais (auditivo, tátil, visual, olfativo e gustativo). A 

capacidade e duração da memória de curto prazo são limitadas, enquanto a 

memória de longo prazo é capaz de reter informações por um período maior de 

tempo, inclusive permanentemente. Esta última pode ser dividida em memória 

explícita e memória implícita. A primeira se refere à retenção e utilização de 

conhecimentos sobre fatos e eventos, enquanto a segunda é responsável pela 

facilidade demonstrada por um sujeito em desempenhar tarefas devido às suas 

experiências prévias. (TULVING & DONALDSON, 1972; GRAF & SCHACTER, 1985; 

RICHARDSON-KLAVEHN & BJORK, 2003). 
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O efeito priming (pré-ativação), por exemplo, é “uma expressão de um 

sistema de representação perceptual único, que existe separadamente mas interage 

de perto com outros sistemas de memória”.  Pode ser observado quando a 

exposição de um indivíduo a um determinado estímulo é manifestada em 

ocorrências futuras, mesmo que o sujeito em questão não se recorde de ter sido 

exposto a este estímulo. O fenômeno opera de maneira inconsciente e pode ser 

observado tanto em estudos com atenção dirigida quanto em estudos sem a 

manipulação desta; é capaz de ter longa duração, tendo seus efeitos observados 

mais de um ano após a realização de experimentos (TULVING E SCHACTER, 

1990).  

Ainda que a maior parte da publicidade impacte os consumidores apenas via 

processamento pré-atentivo e, portanto, leve apenas a alterações em memória 

implícita, pouca pesquisa é realizada levando em consideração os efeitos desta 

modalidade de memória, enquanto os estudos sobre memória explícita são bastante 

representativos na literatura (MILOSAVLJEVIC, CERF, 2008; YAGI, IKOMA, 

KIKUCHI, 2009). 

Ainda sobre estudos de memória, mas em outros ramos do conhecimento 

como psicologia e neuroendocrinologia, existe um volume considerável de estudos 

sobre o efeito do stress agudo na memória. 

O stress agudo pode ser definido como uma demanda ou requerimento – 

social, interno ou ambiental – que exige de um determinado indivíduo uma alteração 

nos seus padrões de comportamento por um determinado período de tempo. Ele é 

responsável por desencadear uma série de alterações no organismo humano, como 

aumento do ritmo cardíaco, da pressão arterial e elevação do ritmo respiratório. 

Esses sintomas são ocasionados devido à resposta “luta ou fuga” do organismo a 

uma situação estressante (HOLMES E RAHE, 1967). Esse estado pode ser 

laboratorialmente induzido através de determinados protocolos, entre eles o Trier 

Social Stress Test (TSST) (KIRSCHBAUM, PIRKER E HELLHAMMER, 1993 ).  

O efeito do stress já foi bem observado especialmente na recuperação de 

memória explícitas, que sofre efeitos negativos se comparado a uma situação de 

neutralidade (KUHLMANN, PIEL, WOLF, 2005). Em outros estágios e tipos de 

memória, os estudos são controversos. Enquanto Domes (2002) não observou 

influência do efeito do stress no desempenho da memória, Hidalgo (2012) constatou 

correlação entre a presença de stress e melhor desempenho da memória implícita. 
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Por outro lado, verificou-se também que o stress pode afetar a memória de maneira 

negativa, havendo evidências de que o desempenho dos participantes pode 

inclusive estar relacionado à valência das palavras apresentadas, ao humor dos 

indivíduos e ao contexto apresentado (SCHWABE, 2009; ELLIOT et. al., 2002; 

KUHLMANN, PIEL, WOLF, 2005).  

Neste sentido, além de buscar novas evidências teóricas para este ramo de 

pesquisa e contribuir para um melhor entendimento destes efeitos, este trabalho 

também traz estes conceitos das pesquisas de saúde para o contexto de marketing, 

com as peculiaridade e complexidades de quando se lida com a pluralidade de 

estímulos que um consumidor recebe em seu dia-a-dia, ao contrário das situações 

controladas em que este fenômeno costuma ser observado.   

Em relação a publicidade, segundo informações do Kantar IBOPE Media 

(2016), responsável por acompanhar e monitorar os meios de comunicação no 

Brasil, os investimentos na área representaram o montante de R$ 132 milhões em 

2015, sendo este valor 9% maior em comparação ao ano anterior; deste total, a 

publicidade online conta com uma fatia de 8%. 

Conforme dados do Facebook, obtidos através do relatório State of 

Connectivity 2015, no qual são analisados os índices de conectividade no mundo, 

3,2 bilhões de pessoas têm acesso a internet - ou seja, 43% da população mundial -, 

um crescimento de 10% em comparação ao ano de 2014; em 2006 esse número era 

de 1,2 bilhões de pessoas, representando apenas 18% da população. Segundo os 

desenvolvedores da pesquisa, esse aumento ocorreu devido à redução nos custos 

do acesso à rede e ao aumento de renda a níveis globais. Entre os países, o Brasil 

está na 78ª colocação e 58% da população tem acesso à internet (FACEBOOK, 

2016). 

Segundo previsão realizada pela empresa de consultoria de mercado 

ZenithOptimedia (2016) os anúncios no ambiente online tendem a crescer em um 

ritmo 3 vezes maior do que em outras mídias de comunicação, podendo ultrapassar 

pela primeira vez na história os investimentos em mídia televisiva em 2017. Este 

salto é resultado do aumento da demanda de anúncios em redes sociais, vídeos 

online e buscas pagas. 

Com estes dados fica claro, além a importância da mídia online no contexto 

de comunicação, como profissionais e pesquisadores devem buscar compreender 
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os efeitos e particularidades das interações de marcas com consumidores neste 

meio. 

Os anúncios online apresentam uma capacidade peculiar de gerar respostas 

e comportamentos diretos em consumidores e a eficácia destes é mensurada 

através do número de cliques ou pela taxa de conversão (HOFFMAN, KALSBEEK & 

NOVAK,1996). Contudo, o número de cliques nestes anúncios vem despencando 

com o passar dos anos, e apresentam resultados pouco expressivos. Desta forma, 

um grupo de pesquisadores avaliou estes anúncios não apenas de maneira direta, 

como é realizado convencionalmente, mas analisando o âmbito psicológico do 

consumidor: sua memória, a atitude e as preferências de escolha do indivíduo 

(SCHLOSSER, SHAVITT, & KANFER, 1999).  

Grande parte dos internautas não prestam atenção em anúncios aos quais 

são expostos; seu foco geralmente é voltado a tarefas específicas. Muitos deles 

ignoram ou simplesmente evitam propagandas durante a experiência online. Sendo 

assim, um número reduzido de consumidores expostos a esta comunicação irão 

efetivamente lembrar do conteúdo visualizado. Levando isso em consideração, 

conclui-se que a maneira tradicional de mensurar a eficácia deste tipo de anúncio 

não é precisa para avaliar seus efeitos em situações nas quais a atenção não é 

dirigida, tendo em vista que se o consumidor não visualiza o anúncio, não o 

processa de maneira consciente; logo, mensurar cliques se torna ineficaz 

(SHANKAR E HOLLINGER, 2007; DRÈZE E HUSSHERR, 2003).  

A partir disso, considerando as evidências de que respostas fisiológicas do 

organismo podem ter efeito sobre a percepção dos consumidores e a necessidade 

de um entendimento aprofundado dos efeitos gerados pelos anúncios online que 

não recebem atenção direta dos consumidores, o presente estudo promove um 

detalhamento teórico dos efeitos do stress na memória implícita e explícita quando a 

atenção do sujeito não está dirigida para o estímulo de comunicação.  

Ficam assim definidos os objetivos do trabalho: 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral  
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Investigar o efeito do stress na memória implícita e explícita de anúncios web 

em situações de processamento pré-atentivo do estímulo.  

1.1.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Comparar a memória implícita de anúncios entre consumidores em 

estado de stress agudo e consumidores em estado de neutralidade.   

b) Comparar a memória explícita de anúncios em situação de atenção 

não dirigida entre consumidores em estado de stress agudo e 

consumidores em estado de neutralidade. 

c) Avaliar o efeito de anúncios processados de forma pré-atentiva na 

escolha de marcas. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

Nesta seção são levantadas as teorias sobre as variáveis relevantes para a 

elaboração do presente estudo: a atenção, a memória e o stress. 

2.1 ATENÇÃO E PROCESSAMENTO COGNITIVO 

Neste tópico será apresentada a definição do constructo atenção exaltando o 

funcionamento do processamento cognitivo e relatando as suas divisões e 

subdivisões sob o olhar de operacionalização e função, bem como as principais 

teorias recorrentes na literatura. Por fim, é feita uma contextualização com a área de 

marketing. 

2.1.1 Definição 

A atenção pode ser definida de maneira mais ampla como uma resposta 

consciente destinada a um estímulo específico (YOO, 2008).  É um “fenômeno pelo 

qual o ser humano processa ativamente uma quantidade limitada de informações do 

enorme montante de informações disponíveis, através dos órgãos dos sentidos, de 

memórias armazenadas e de outros processos cognitivos” (STERNBERG, 2000, 

p.78). 

O constructo está ligado à capacidade do ser humano se manter focado e 

selecionar determinados estímulos de um volume total de estímulos disponíveis no 

ambiente, de modo que a informação seja processada e permita ao indivíduo 

responder a interações com o ambiente externo (estímulos presentes ao seu redor) 

ou interno (estímulos de seu corpo) por meio de recursos cognitivos (STERNBERG, 

2000, DE WEERD 2003; YOO, 2008). 

O processo de atenção ocorre desde os primeiros dias de vida de um 

indivíduo através da atenção intuitiva, quando estímulos externos regularmente 

fortes, como luz brilhante ou ruídos intensos, atraem de maneira imediata a atenção 

dos bebês. Porém, logo após o desaparecimento desses estímulos a criança volta 

ao estado de indiferença. Entretanto, em um contexto social, é necessário que um 
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indivíduo interaja também com estímulos considerados mais fracos, apresentando 

reações ordenadas, além da voluntariedade de atenção; desta forma, conforme o 

cérebro se desenvolve, manifesta-se a seleção de estímulos (VYGOTSKY, LURIA, 

1996). 

Esta seleção ocorre através de uma avaliação do grau de interesse e 

importância de uma atividade em detrimento a outra. Levando em conta que existem 

inúmeros estímulos presentes no ambiente, seria impossível desenvolver uma 

atividade mental sem que o indivíduo realizasse este processo. A seleção de 

estímulos permite uma utilização mais eficaz dos recursos cognitivos, pois ao 

escolher qual estímulo será destinada à atenção (seja a sensações, próprios 

pensamentos ou memórias) o indivíduo tem possibilidade de focar em estímulos de 

maior relevância. Desta forma é mais provável que ocorra uma resposta rápida e 

direcionada, multiplicando a possibilidade que estes registros sejam armazenados 

em sua memória para uma utilização futura (LURIA, 1979; STERNBERG, 2000; DE 

WEERD, 2003) 

Sendo assim, a experiência de uma pessoa é construída através de seus 

interesses ou por suas escolhas e não diretamente por todos os fatos ocorridos ao 

seu redor, tornando o indivíduo responsável pela construção de seus 

conhecimentos. Logo, a atenção está diretamente ligada a qualidade de execuções 

de tarefas propostas em seu cotidiano (JAMES, 1981; JOU, 2006).  

Dentre os milhares estímulos presentes no ambiente passíveis de serem 

processados, muitos não chegam nem a ser detectados pelos órgãos sensoriais; 

outra grande quantidade é recebida, até mesmo detectada, porém processada de 

forma inconsciente. Sendo assim, apenas uma pequena fração é realmente 

percebida pelo indivíduo (SHAPIRO, MACINNIS E HECKLER E MACINNIS, 1997). 

2.1.2 Pré-atenção e processo atentivo 

O processamento cognitivo pode ser dividido em duas fases distintas: a pré-

atenção (processamento inconsciente) e o processo atentivo (processamento 

consciente). No processo pré-atentivo ocorre um escaneamento rápido e 

automático, abrangendo todos os estímulos disponíveis no ambiente. Esta análise 

ocorre de forma paralela com outras funções cerebrais, sem que o indivíduo utilize 

seus recursos atentivos e sem diferenciar os estímulos relevantes dos irrelevantes. 

Feito isso, inicia-se o processo atentivo, no qual o indivíduo focaliza no objeto de 
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atenção, proporcionando um escaneamento de forma mais lenta e singular, 

utilizando-se assim de recursos cognitivos específicos. Em outras palavras, no 

processo pré-atentivo ocorre uma análise de todos os estímulos dispostos no 

ambiente para que em seguida, utilizando-se das informações obtidas, a atenção 

seja dirigida ao foco de análise (HOROWITZ & WOLFE, 2003; ROSSINI & GALERA, 

2008; RODRIGUES, JABLONSKI & ASSMAR., 2008). 

Sendo assim, as informações presentes no ambiente são processadas pelos 

indivíduos - mesmo que de maneira inconsciente - através da pré-atenção, e 

independente da forma com a qual esse estímulo seja recebido, podem interferir em 

seu julgamento, influenciando diretamente na forma com que ele é percebido e 

interpretado. Estes estímulos muitas vezes podem gerar um impacto mais relevante 

do que um processamento consciente, servindo até mesmo como uma referência 

futura, como explica a teoria de mera exposição ou de exposição incidental (LEE, 

2001; YOO, 2008). Segundo esta teoria, a simples exposição de um indivíduo a um 

estímulo disposto no ambiente, mesmo que não seja o foco da sua atenção, pode 

gerar efeitos independente da maneira em que ocorra o processamento de recepção 

deste estímulo ou se o cérebro vai processar de maneira ativa, impactando e 

influenciando o indivíduo receptor (YOO, 2008). 

2.1.3 Atenção voluntária e atenção involuntária 

Em relação à sua natureza e origem, a atenção pode ser dividida em atenção 

voluntária e atenção involuntária. A atenção involuntária está diretamente ligada ao 

sistema de orientação, através da qual o indivíduo tem o reflexo de mover seus 

olhos e/ou a cabeça em direção a determinado estímulo permitindo que ocorram as 

condições para o processamento da informação (BRANDÃO, 1995). Ela ocorre sem 

que haja a interferência ou vontade do indivíduo, manifestando-se de maneira 

automática. Também está relacionada aos instintos, necessidades ou desejos do 

momento, sendo considerada a maneira mais primitiva da atenção (RUBINSTEIN, 

1973). Algumas características dos estímulos favorecem o foco desta atenção, como 

a intensidade, cor, tamanho, incongruência e repetição (BRASIL, 1994). A atenção 

voluntária refere-se a uma seleção de estímulos de maneira ativa e ordenada a 

determinada tarefa. Está ligada às suas motivações, interesses e expectativas, ou 

seja, são casos nos quais o indivíduo tem liberdade em determinar o foco de sua 
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atenção e escolher de maneira intencional qual estímulo pretende focalizar 

(DALGALARRONDO, 2000). 

2.1.4 Tipos de atenção 

Outra subdivisão da atenção recorrente na literatura é fundamentada no modo 

em que ela é operacionalizada: seletiva, sustentada, alternada, dividida e 

concentrada (DALGALARRONDO, 2000). 

A atenção seletiva representa a aptidão do indivíduo em selecionar 

determinados estímulos presentes no ambiente, direcionando o foco da atenção 

para o que possui maior grau de interesse e que seja de maior importância para 

realização de alguma tarefa (STERNBERG, 2000). 

Atenção sustentada diz respeito à possibilidade de manter o foco de sua 

atenção por um grande período de tempo em determinada tarefa 

(DALGALARRONDO, 2000).  

Na atenção alternada o indivíduo tem a condição de alternar o foco de sua 

atenção a estímulos diferentes de maneira eficaz (DALGALARRONDO, 2000). 

Atenção dividida é a habilidade do indivíduo que proporciona a realização de 

mais de uma tarefa ao mesmo tempo, de modo que a atenção seja dirigida a todas 

elas, como explica a teoria dos recursos da atenção, que será debatida no próximo 

tópico (STERNBERG, 2000).  

A atenção concentrada consiste na capacidade de selecionar um estímulo 

relevante disponível no ambiente e focar sua atenção neste estímulo, ou em um 

grupo de estímulos que apresentam características em comum (TONGLET, 2002; 

CAMBRAIA, 2003; BOCCALANDRO, 2003). 

Outro tipo de atenção recorrente na literatura é a atenção difusa (ou 

vigilância) que se fundamenta na capacidade de manter-se atento em busca de 

estímulos, focalizando vários estímulos dispersos no ambiente de uma única vez. 

Promove informações de maneira rápida com o intuito de o indivíduo tomar decisões 

em relação aos estímulos disponíveis (ROZESTRATEN, 1988; TONGLET, 2002). 

A sondagem é uma atividade da atenção e consiste na habilidade de buscar 

ativamente um estímulo através do campo visual, realizando um escaneamento do 

ambiente. Durante este processo de varredura o indivíduo pode responder a 

estímulos fora do alvo, gerando atraso e confusão na análise, ocorrendo o chamado 

efeito de distração (STERNBERG, 2000). 
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O quadro 1 apresenta de maneira compilada e exemplificada os tipos de 
atenção relatados: 

 
Quadro 1 – Tipos de atenção 

Tipos de 

atenção 

Características principais Exemplos 

Atenção 

concentrada 

Habilidade do indivíduo a concentrar-se 

um estímulo em detrimento a outros 

presentes no ambiente (interno ou 

externo). 

Um aluno estudando para a prova, 

lendo um livro sugerido pelo professor. 

Atenção 

Sustentada 

Habilidade do indivíduo a garantir uma 

resposta estável durante a realização de 

uma atividade incessante ou repetitiva. 

Um operário concentra-se em seu 

trabalho em uma linha de produção em 

meio a inúmeros ruídos presentes no 

ambiente fabril. 

Atenção 

Seletiva 

Competência de selecionar de maneira 

consciente qual estímulo focar, evitando 

distrações de outros estímulos (internos ou 

externos). 

Um aluno presta atenção a fala de seu 

professor em meio a conversas 

paralelas em uma sala de aula. 

Atenção 

Alternada 

Habilidade de mudar o foco da atenção ou 

alternar o foco entre tarefas que exigem 

compreensões diferentes. 

Um montador de móveis realizando a 

leitura do manual enquanto executa a 

montagem de um armário. 

Atenção 

Dividida 

Competência de responder a diferentes 

estímulos de maneira simultânea. 

Um motorista dirige seu carro enquanto 

escuta sua música preferida. 

Vigilância Capacidade de detecção de aparecimento 

de um estímulo específico. 

Uma pessoa lendo uma revista tem sua 

atenção interrompida pelo som de uma 

buzina. 

Sondagem Habilidade de buscar ativamente um 

estimulo particular. 

Uma pessoa procura por um objeto 

perdido em sua casa. 

Fonte: Os autores, 2016 

2.1.5 Teorias da atenção 

O primeiro pesquisador a abordar o tema de forma sistemática foi Herman 

von Helmholtz no século XIX, realizando um experimento em que demonstrava a 

capacidade visual do ser humano ao enfatizar a atenção de um indivíduo a 

determinado estímulo (WRIGHT E WARD, 1998). 
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Depois de Herman, vários outros pesquisadores estudaram o tema. Contudo, 

apenas Broadbant em 1958, retomou as pesquisas no âmbito da psicologia 

cognitiva, apresentando uma teoria chamada de teoria do filtro atentivo. Segundo a 

teoria, vários canais de informações sensoriais chegam ao que o autor denomina 

como filtro, mas apenas um único canal é percebido. Isso permite que apenas um 

estímulo seja percebido por vez, geralmente o que possui características mais 

relevantes. Quando um ou mais estímulos chegam ao filtro, um destes é percebido 

de forma imediata, enquanto os outros só podem ser percebidos após o estímulo 

antecedente ter recebido uma resposta (BROADBANT, 1958). A figura 1 apresenta 

de maneira visual o sistema proposto por Broadbant: 
 

Figura 1 - Modelo de Filtro atencional – Broadbant 
 

 
Fonte: Sternberg, 2000 

 
Treisman (1969) defende na teoria de filtro atenuado que o filtro não impede a 

passagem dos estímulos - ele apenas minimiza ou atenua os menos relevantes. 

Desta forma, este mecanismo reduz a interferência dos estímulos irrelevantes sobre 

os estímulos de maior relevância que o indivíduo esteja recebendo. A figura 2 

demonstra o sistema defendido por Treisman: 

 
Figura 2 - Modelo de Filtro atenuado – Treisman 

 
Fonte: Sternberg, 2000 
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Deutsch & Deutsch (1963) defendem a teoria de seleção tardia, na qual o filtro 

seria posterior ao processamento do estímulo. Desta maneira o significado dos 

estímulos recebidos é obtido de forma paralela, sem que haja interferências. Assim, 

todos os estímulos são percebidos pelo indivíduo, mas apenas um recebe a 

resposta por vez. Neste caso, a percepção teria primeiramente a função de filtrar o 

estímulo (DRIVER, 2001). A figura 3 representa a teoria de Deutsch & Deutsch: 

 
Figura 3 - Modelo de Filtro posterior – Deutsch & Deutsch 

 
Fonte: Sternberg, 2000 

 
Kahneman (1973) defende que a teoria do filtro é falha para explicar algumas 

situações do cotidiano. Por exemplo, quando ocorre o processamento de vários 

estímulos ao mesmo tempo de forma paralela, como explica a teoria dos recursos de 

atenção criada pelo autor, ou ainda quando falamos de mensagens irrelevantes, 

tendo em vista que, mesmo de forma superficial, são percebidas pelo indivíduo, já 

que estas só se tornam irrelevantes após algum tipo de seleção realizada pelo 

mesmo. 

Em sua teoria, Kahneman defende que os indivíduos apresentam uma 

quantidade padrão de atenção, ou seja, quando mais de uma atividade é iniciada ao 

mesmo tempo a quantidade de atenção é dividida entre todas a atividades, sendo 

uma maior porção direcionada às atividades mais complexas. Quando as atividades 

se assemelham, existe maior dificuldade de serem mantidas; por outro lado, as 

atividades com aspectos diferentes são mais facilmente processadas de forma 

simultânea (KAHNEMAN, 1973).  

A figura 4 apresenta de maneira visual o sistema proposto por Kahneman:  
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No painel (a) o sistema apresenta um único conjunto, o qual pode ser dividido 

em várias tarefas; já o painel (b) demonstra que os recursos de atenção podem ser 

específicos de uma modalidade: 

 

 
 Figura 4 - Teoria de recursos de atenção – Kahneman 

 
 
Fonte: Sternberg, 2000 

 
A teoria de recursos de atenção foi muito criticada por ser muito ampla e 

vaga; contudo, apesar de não conseguir explicar por si só os princípios da atenção, 

ela complementa de maneira satisfatória as teorias de filtro (STERNBERG, 2000). 

Desde o início das pesquisas sobre o constructo atenção, à luz da teoria do 

filtro, desenvolveram-se diversas teorias para que, de certa maneira, tentassem 

corrigir os erros ou superficialidades dos outros modelos. Consideráveis avanços 

ocorreram na forma em que se estuda a atenção, porém não conseguiam gerar um 

modelo relativamente explicativo (RODRÍGUEZ, 2006). Desta forma, a partir da 

década de 1970, os estudos esquivaram-se da unanimidade do filtro e apresentaram 

forte tendência a pesquisas acerca da neuropsicologia. Os estudos sobre atenção 

foram categorizados e destinados a explicar fenômenos mais específicos (DRIVER, 

2001; RODRÍGUEZ, 2006). Por este motivo, este estudo delimitou-se apenas às 

teorias mais abrangentes e mais recorrentes em pesquisas e experimentos 

semelhantes. 

O quadro 2 apresenta uma linha do tempo acerca das teorias da atenção 

relatadas neste trabalho, destacando o ano de publicação, o autor, nome da teoria e 

seus princípios básicos: 
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Quadro 2 – Teorias da atenção 

Ano Autor Teoria Princípios básicos 

1958 Broadbant. Teoria do filtro 
atentivo. 

Prevê a existência de um filtro moderador, onde é 
selecionado apenas um estímulo por vez em meio ao 

total de estímulos recebidos. 

1963 Deutsch & 
Deutsch. 

Teoria da seleção 
tardia. 

Todos estímulos são percebidos mais apenas um recebe 
resposta por vez. 

1969 Treisman. Teoria de filtro 
atenuado. 

O filtro não impede a passagem dos estímulos, ele 
apenas minimiza os menos relevantes. 

1973 Kahneman Teoria dos 
recursos de 

atenção. 

Alguns estímulos são recebidos e processados de 
maneira simultânea. 

Fonte: Os autores, 2016 
 

Estas teorias entram em consenso ao dizer que o indivíduo tem limitações na 

capacidade de processar informações e, desta forma, não são todos os estímulos 

apresentados simultaneamente pelos sentidos que recebem alguma resposta 

imediata. Contudo, de maneira geral, a literatura voltada para atenção costuma 

adotar a Teoria da Seleção Tardia (SHAPIRO, HECKLER, MACINNIS, 1994; LEE, 

1994; LEE, LABROO, 2004; YOO, 2008). E também será utilizada para a construção 

do estudo em questão, servindo como apoio teórico central para defender a 

seletividade das ações a serem tomadas pelos indivíduos participantes da pesquisa 

em relação ao foco de sua atenção. 

2.1.6 Atenção no contexto de Marketing 

Grande parte das experiências com anúncios de uma marca ou produto são 

recebidas pelo indivíduo no nível pré-atentivo (FANG, SINGH, & AHLUWALIA, 

2007). Isso ocorre pelo fato da capacidade de recursos cognitivos ser limitada, o que 

torna provável que estes estímulos não sejam processados de maneira ativa e 

consciente pelo cérebro, mas sim de maneira inconsciente (SHAPIRO, MACINNIS, 

HECKLER, 1994; ROSSINI & GALERA, 2008). Uma explicação para isso é o fato de 

que muitas vezes o foco de atenção dos indivíduos está direcionado a outros lugares 

e não aos anúncios, sendo estes considerados como informações secundárias ou 
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ainda como informações que não estão sendo buscadas pelo indivíduo 

(JANISWESKI, 1993). Exemplos destas experiências ocorrem todos os dias em 

situações rotineiras, sendo na leitura de um artigo de uma revista, onde processa-se 

também os anúncios presentes (SHAPIRO, MACINNIS, HECKLER, 1994) ou ainda 

no ambiente online, no qual, ao navegar por algum site, o indivíduo processa 

juntamente os anúncios web adicionados nas regiões periféricas (YOO, 2008). 

O processamento ao nível pré-atentivo é ainda mais comum em ambientes 

com diversificação de informações, onde vários estímulos dependem da atenção 

(JANISWESKI, 1993). Atualmente estes ambientes são cada vez mais frequentes, 

tendo em vista a evolução dos meios de comunicação que, além da saturação de 

informações, aumenta de maneira exponencial a sua propagação (BAUMAN, 2001). 

Entretanto, mesmo levando em conta a importância do processamento pré-

atentivo, os estudos referentes à exposição de marcas e/ou anúncios, em sua 

maioria, são voltados para os processamentos cognitivos onde a recepção dos 

estímulos ocorre de maneira consciente (YOO, 2005). Desta forma os efeitos 

oriundos da recepção de estímulos são avaliados através de medidas explícitas, 

direcionadas à capacidade de memorização e reconhecimento dos estímulos pelos 

indivíduos que os recebem (MILOSAVLJEVIC, 2007). 

Tendo em vista a constatação que estímulos são processados também de 

maneira inconsciente, este modelo tradicional de processamento torna-se 

inconsistente para explicar a recepção de estímulos ao nível pré atentivo 

(JANISZEWSKI, 1993). Buscando definir as principais diferenças entre os 

processamentos conscientes e inconscientes Shapiro, Macinnis e Heckler (1994) 

promovem uma classificação em três níveis de processamento de informações: o 

processamento consciente, o processamento pré-consciente e o processamento 

pré-atentivo: 

No processamento consciente o indivíduo em questão focaliza sua atenção a 

um estímulo específico, tendo conhecimento das informações presentes e do 

conteúdo por ele recebido (SHAPIRO, MACINNIS E HECKLER, 1994). 

No processamento pré-consciente (o processamento ocorre de maneira 

inconsciente) os estímulos são expostos intencionalmente além da percepção do 

indivíduo que recebe a mensagem, de maneira subliminar. Por mais que este 

indivíduo procure processar a informação, focalizando a sua atenção a ela, ele não 

terá sucesso, tendo em vista que a forma de propagação não permite que as 
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informações sejam processadas de modo consciente (BORNSTEIN, 1989). Sendo 

assim, a falta de consciência perante os estímulos recebidos é de responsabilidade 

da fonte de propagação da mensagem que, de maneira proposital, emite estes 

estímulos de forma subliminar. São recorrentes na literatura discussões referentes 

não somente aos efeitos de processamentos desses tipos de anúncios, mas também 

a respeito da ética desta propagação (YOO, 2005). 

Também de maneira inconsciente, ocorre o processamento pré-atentivo, onde 

o foco do indivíduo receptor não está direcionado a eles, e sim a outras informações 

presentes no ambiente (JANISZEWSKI, 1993). Nesta perspectiva, falta de 

consciência perante os estímulos recebidos é de responsabilidade do próprio 

indivíduo receptor, que por si só decide direcionar o foco de sua atenção a outro 

estímulo (SHAPIRO, MACINNIS E HECKLER, 1994). 

Os efeitos do processamento inconsciente foram comprovados em artigos de 

referência na área, onde os indivíduos que participaram das pesquisas passaram a 

considerar os estímulos aos quais foram expostos como “afirmações mais 

verdadeiras, argumentos mais válidos ou problemas mais fáceis de resolver” 

(JACOBY; KELLEY; DYWAN, 1989); “estímulos mais atrativos” (MORELAND; 

ZAJONC, 1976) “mais agradável” (LEE, 1994) ou “mais familiar” (YOO, 2005). 

Porém vários artigos desta área acabam mensurando seus resultados voltando os 

efeitos da atenção apenas para o contexto de memória explícita, deixando de 

analisar os efeitos do processamento de memória implícita, e os efeitos de 

processamento ao nível pré-atentivo (MILOSAVLJEVIC, 2007). 

Desta forma, buscando compreender os efeitos pouco explorados na área, o 

presente estudo tem como um dos objetivos de pesquisa analisar os efeitos pré 

atentivos em anúncios projetados no ambiente online, evidenciando o contexto de 

memória implícita. 

2.2 MEMÓRIA 

Visando entender o que é memória, como ocorre seu processamento, quais 

são suas divisões e subdivisões, bem como a sua importância no contexto de 

marketing, neste tópico serão levantadas informações a respeito deste constructo. 
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2.2.1 Definições 

A memória é a função pela qual um indivíduo recorre a experiências 

passadas, de modo a utilizar estas informações no presente. É a capacidade de 

armazenamento de conhecimentos, ideias e impressões, tornando-se um facilitador 

para que haja interações (STERNBERG, 2000). Para Solomon (2011, p.132) as 

“experiências estão encerradas em nossa mente e podem vir à tona anos mais tarde 

se estimuladas pelas pistas certas”. 

Segundo psicólogos cognitivos, a capacidade mental de um indivíduo pode 

ser dividida em três operações básicas:  a codificação, que pode ser definida como o 

processo no qual o indivíduo sintetiza um input físico e sensorial em uma forma de 

representação que se destina à memória; o armazenamento, responsável por 

manter a informação codificada na memória do indivíduo; e a recuperação, que 

representa a maneira com a qual o indivíduo acessa a informação na qual foi 

armazenada (STERNBERG, 2000).   

As informações podem ser armazenadas com maior facilidade pela repetição, 

organização e através de ajudas externas, como tomar nota ou escrever lembretes. 

Quanto maior for o foco da atenção e o processamento de pensamento quando 

comparado a outros conhecimentos, mais facilmente determinada informação será 

recuperada. O contexto no qual a informação é codificada pode interferir diretamente 

no resgate da mesma, tornando-se muito mais difícil quando este for muito diferente 

do contexto presente (STERNBERG, 2000). 

A experiência, o entendimento sobre o mundo e as coisas, o saber de o que 

fazer e o que não fazer foram constituídos através de informações retidas e 

memorizadas ao longo dos anos pelo indivíduo, o qual organiza sua história e sua 

identidade logo que estímulos novos são processados e fundidos com as 

experiências anteriores (DALMAZ E NETTO, 2004). Quando algum evento anterior é 

lembrado ocorre uma reconstrução onde informações novas são adicionadas, 

ocorrendo desta forma o processo de reestruturação contínua de memórias. 

Seguindo este pensamento, as emoções, sendo elas positivas ou negativas, podem 

influenciar diretamente na maneira com que a memória é armazenada (PAVÃO, 

2008). 
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2.2.2 Memória de curto prazo e memória de longo prazo 

A memória humana, no que tange à duração, costuma ser dividida na 

literatura em memória de trabalho, memória de curto prazo e memória de longo 

prazo. De acordo com Ma, Husain e Bays (2014), a memória de trabalho é “um 

armazenamento de curto-prazo e uma manipulação de informações sensoriais com 

a duração de segundos”. A memória de curto prazo é capaz de reter uma 

quantidade limitada de informações por um determinado período de tempo, tendo 

como característica também o fácil acesso de um indivíduo a essas lembranças. A 

memória de longo prazo, por outro lado, é uma ampla coletânea de informações e 

eventos passados. (COWAN, 2008). Como exemplo desse tipo de memória pode-se 

citar a lembrança do nome pessoal, da moradia, andar de bicicleta, experiências 

vividas entre outros.  

A figura 5 apresenta o esquema de formação de memória humana com base 

na divisão de Atkinson and Shiffrin (1968): 

 
Figura 5 - Esquema de formação de memória humana 

 
Fonte:  Adaptado de Atkinson and Shiffrin, 1968 

 

Pesquisas realizadas referentes à memória observam que o armazenamento 

de informações difere conforme a tarefa a ser realizada pelo indivíduo, podendo ser 

armazenada conforme a complexidade exigida no processamento e da maneira em 

que ocorre o resgate, sendo ele implícito ou explícito (YOO, 2008). 
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2.2.3 Memória explícita e memória implícita 

Desta forma, no que se refere a evocação e construção, a memória pode ser 

amplamente classificada em duas categorias principais: memória explícita e 

memória implícita. Apesar de ambos os sistemas interagirem entre si, diversos 

estudos demonstram que eles são consideravelmente independentes um do outro. 

(MISHKIN ET AL., 1984; SCHACTER & TULVING, 1994; SQUIRE & KNOWLTON, 

2000; EICHENBAUM, 2001; POLDRACK & PACKARD, 2003). Squire, Knowlton & 

Musen (1993) se referem a essas categorias como memória declarativa e 

procedural, respectivamente. Essa nova distinção se deu principalmente devido à 

crença de que pessoas portadoras de amnésia eram incapazes de reter memória 

declarativa, sendo limitadas a conhecimentos classificados como procedurais - como 

atividades motoras, por exemplo. 

Por outro lado, em um estudo feito com pessoas portadoras de amnésia, 

estas não demonstraram desempenho inferior quando foram incentivadas a se 

lembrar de uma lista de 10 palavras após terem-nas lido repetidas vezes, apesar de 

afirmarem não se lembrarem de terem visto-as previamente. No entanto, quando 

oferecidos uma segunda lista com 10 palavras pertencentes à mesma categoria da 

primeira lista, um grande déficit foi demonstrado (WARRINGTON & WEISKRANTZ, 

1974).  

Considerando que a memória semântica é parte da memória declarativa, a 

classificação entre declarativa e procedural pode ser imprecisa; contudo, deve-se 

levar em conta que tanto a memória declarativa quanto a não-declarativa são 

subcategorias da memória de longo prazo. A memória explícita é relacionada à 

retenção e utilização de conhecimentos sobre fatos e eventos. É dividida, portanto, 

em duas categorias: semântica e episódica. A memória semântica se refere ao 

conhecimento verbal humano, como palavras e outros símbolos orais, é responsável 

pela atribuição de significado, estabelecimento de relações e assimilação de regras 

que regem a comunicação vocal e escrita. A memória episódica, por outro lado, é 

aquela que norteia a memorização de eventos pessoais e as relações temporais e 

espaciais entre estes (TULVING E & DONALDSON, 1972). 

A memória implícita pode ser observada quando um indivíduo consegue 

performar tarefas mais facilmente por ter experiência prévia, sem ser necessário que 
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as memórias de tais experiências sejam conscientemente acessadas pelo mesmo 

(GRAF & SCHACTER, 1985). 

O condicionamento Pavloviano, ou condicionamento clássico, é um dos 

principais exemplos de memória implícita, sendo um demonstrativo claro de como 

ocorre o aprendizado inconsciente quando é apresentada uma relação entre 

estímulos repetidas vezes. Segundo Ivan Pavlov, criador desta teoria, a resposta a 

um estímulo pode ser induzida: em experimentos realizados com cães, nos quais 

Pavlov buscava fazê-los associar o som de uma campainha com alimento, foi 

constatado que após um determinado número de repetições seguidas de ambos os 

estímulos a reação dos animais ao som da campainha passou a ser a salivação, 

mesmo sem o estímulo alimentício seguinte (PAVÃO, 2008).  

2.2.4  Efeito priming 

Uma das formas de expressão da memória implícita é chamada de priming. 

Este efeito pode ser demonstrado quando um indivíduo é exposto a um determinado 

estímulo durante um estudo e essa exposição se manifesta durante um segundo 

estudo – mesmo que o indivíduo em questão não se lembre da primeira exposição. 

O priming opera de maneira inconsciente; o indivíduo não possui nenhum tipo de 

evidência desse fenômeno por si só, e pode ser observado tanto em experimentos 

com atenção dirigida quanto em experimentos sem a manipulação desta. Também é 

capaz de ter longa duração – seus efeitos podem ser detectados mais de um ano 

após a realização de experimentos (TULVING, E. & SCHACTER, D.L., 1992). 

Algumas particularidades referentes ao priming também foram observadas, 

como o fato de que seu efeito é predominantemente visual e pode ser reduzido caso 

o mesmo estímulo seja apresentado de outra maneira. Estudos que mostravam 

palavras por meio visual demonstraram que o efeito priming foi reduzido quando as 

mesmas palavras eram apresentadas de maneira auditiva, o que não ocorre com a 

memória explícita. Drogas que afetam outras formas de memória cognitiva também 

não surtiram efeito no priming (TULVING, E. & SCHACTER, D.L., 1992). 

Em um estudo realizado por Yoo (2008), foram desenvolvidos três banners: 

dois distrativos e um experimental. Para que os resultados da pesquisa não fossem 

influenciados por conhecimentos prévios que os participantes pudessem ter, foram 

utilizados três nomes de marcas não existentes nos anúncios. Cada banner foi 
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exibido no topo de uma página online diferente, um por vez. A instrução dada aos 

participantes foi de que lessem o texto exibido logo abaixo do anúncio, sem fazer 

menção nenhuma a este último. Supõe-se, então, já que os anúncios foram 

percebidos apenas pela visão periférica dos indivíduos, que eles não foram 

processados conscientemente (YOO, 2008). 

Esse experimento analisou o efeito priming e a memória implícita através de 

um exercício de completar palavras: os participantes recebiam uma lista de palavras 

incompletas: 9 palavras de distração e 9 palavras experimentais (previamente 

exibidas em um dos anúncios). De acordo com o autor, o efeito priming pode ser 

observado caso os participantes do estudo completem corretamente mais palavras 

experimentais do que palavras de distração.  

2.2.5 Efeito de mera exposição e o contexto de Marketing 

Em um contexto mercadológico, a memória desempenha um papel 

fundamental. O efeito de mera exposição, de acordo com Zajonc (1968), se trata da 

crença de que apenas a exposição de um indivíduo a um determinado estímulo faz a 

sua percepção sobre este tender a ser positiva. O fenômeno é caracterizado pela 

repetida exposição de um estímulo a indivíduos com níveis baixos de atenção (HA & 

LITMAN, 1997). 

Stafford & Grimes (2012) observaram o efeito de mera exposição em um 

experimento realizado com logos de marcas novas pelas quais os participantes 

tinham, previamente, baixa preferência e pouco reconhecimento de marca. A 

exposição ao estímulo durante o experimento aconteceu sem o conhecimento dos 

participantes e ao final do estudo a resposta afetiva destes aumentou 

significativamente. A escolha do método foi realizada com a intenção de replicar as 

condições naturais nas quais os consumidores são expostos à publicidade no dia-a-

dia – ou seja, sem atenção dirigida. 

Um estudo realizado por Chan Yun Yoo (2008) sobre propagandas online 

concluiu que indivíduos com atenção dirigida formam tanto memórias explícitas 

quanto implícitas enquanto indivíduos sem atenção dirigida formam apenas 

memórias implícitas. As implicações disso se estendem à maneira com a qual a 

eficácia de tais propagandas é medida. Também foi constatado que os participantes 

do grupo de atenção não dirigida eram mais propensos, dados uma listagem de 
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marcas pré-definidas, a incluir as marcas a que foram expostos em seu grupo de 

consideração do que os participantes que não foram expostos a elas. O estudo 

encontrou evidências de que existe efeito priming causado por propagandas online, 

tornando os consumidores mais suscetíveis a ter uma atitude positiva em relação à 

marca em questão, independentemente do nível de atenção no momento da 

exposição a esta. 

Chan Yun Yoo (2007) também verificou que quanto maior o nível de esforço 

no processamento de anúncios, melhor a performance da memória explícita. Tanto a 

lembrança quanto o reconhecimento de marca foram superiores no grupo que fazia 

grande esforço para processar o anúncio. Foi observado também que o esforço no 

processamento de anúncios não afeta a memória implícita de maneira significante. 

Entretanto o desempenho da memória implícita foi afetado positivamente pela 

exposição a anúncios online, com os participantes demonstrando possuir 

conhecimento sobre informações contidas no anúncio. Tal conhecimento não foi 

detectado nas medições de memória explícita. O autor tinha por objetivo oferecer 

uma maneira alternativa de medir a eficácia de anúncios online através da análise 

da memória implícita, considerando que as principais maneiras de medir eficácia 

publicitária ocorrem por meio de medidas que analisam a memória explícita do 

consumidor – como por exemplo, o índice de cliques em web advertising. 

Chan Yun Yoo (2007) averiguou que tanto os participantes pertencentes ao 

grupo com baixo nível de esforço no processamento dos anúncios quanto os 

participantes do grupo com alto nível de esforço no processamento possuíram 

atitude mais positiva em relação ao anúncio do que o grupo de controle; entretanto 

não foi encontrada diferença significativa entre a atitude dos grupos com ambos 

níveis de esforço no processamento. Também foi suportada a hipótese de que 

participantes no grupo com baixo nível de esforço no processamento não 

demonstrariam inclinação maior a clicar nos anúncios do que os participantes do 

grupo de controle. 

O estudo procurou demonstrar como a memória implícita é capaz de 

influenciar o processo de tomada de decisão do consumidor e, portanto, deve ser 

levada em consideração quando se trata de medir eficácia publicitária online. Os 

resultados apurados por Chan Yun Yoo indicam que medir a eficácia publicitária 

online com análise de memória explícita e número de cliques é coerente apenas 

quando os consumidores em questão apresentam um nível elevado de esforço no 



 
 

35 

processamento dos anúncios – um cenário minoritário, como citado anteriormente. 

Quando os consumidores possuem um nível baixo de esforço no processamento de 

anúncios, as medições relacionadas à memória implícita se tornam mais relevantes 

devido ao efeito priming, tornando a averiguação da eficácia mais precisa (YOO, 

2008). 

2.3 STRESS 

Nesta parte do estudo são apresentadas diversas definições de stress, 

abrangendo desde a ótica fisiológica até a psicológica. Explica-se também os 

protocolos de estímulo desse estado em seres humanos e as formas de constatação 

do mesmo. 

2.3.1 Definições 

Stress é um termo amplamente utilizado para designar o estado no qual um 

indivíduo se encontra quando enfrenta uma ameaça. De acordo com Cannon (1929), 

o organismo de seres vivos altamente desenvolvidos é diretamente afetado por 

mudanças nos ambientes nos quais eles estão inseridos, desencadeando 

perturbações em seu estado normal de equilíbrio. O autor, em um trabalho anterior 

(CANNON, 1926), se referiu a esse estado natural de constância como homeostase. 

Ele divide as categorias responsáveis pela estabilidade do organismo em duas 

principais: (1) suplemento material para as necessidades celulares; e (2) fatores 

ambientais que afetam a atividade celular. O stress pode ser definido como “um 

estado que se manifesta por uma síndrome constituída por todas as mudanças não 

específicas induzidas em um sistema biológico” (SELYE 1976, p.64). 

Holmes e Rahe (1967), por outro lado, definiram stress como sendo qualquer 

tipo de requerimento ambiental, social ou interno que faça um indivíduo alterar seus 

padrões comportamentais habituais. O termo estressor, então, foi cunhado com a 

finalidade de fazer distinção entre o estado alterado do corpo humano quando este 

se encontra com sua constância natural perturbada – stress - e o agente causador 

deste estado (PAKAC E PALKOVITS, 2001). 

Também foi apresentada uma teoria alternativa à homeostase de Cannon: o 

corpo humano não se apresenta constante e equilibrado em seu estado natural – 

sua estabilidade seria adquirida através de suas mais diversas alterações no 
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decorrer dos dias de acordo com as demandas do ambiente no qual ele está 

inserido. A esse conceito foi dado o nome de Alostase (STERLING E EYER, 1988). 

Essa nova definição, que visava substituir o conceito de homeostase, causou 

controvérsia: Day (2005) argumentou que toda a lógica por trás deste novo conceito 

se baseia em uma interpretação errada do conceito de Cannon, no qual o autor 

explicitamente se refere aos mecanismos corporais essenciais para sobrevivência 

celular, salientando que fatores destinados à manutenção deste ambiente – apesar 

de permanecerem relativamente constantes enquanto o corpo está em repouso – 

apresentariam necessariamente determinadas alterações para que as demandas 

ambientais fossem supridas. O autor afirma ainda que, houvesse Cannon tido 

conhecimento do conceito de alostase, este teria incluído a referida definição em sua 

teoria sobre a homeostase por não serem mutuamente excludentes, mas 

complementares. 

Day (2005) também contesta a definição de stress como sendo a perturbação 

da homeostase, afirmando que é uma generalização imprecisa, já que é imprudente 

classificá-las todas como estressores. De acordo com o autor, o organismo 

apresenta dois tipos de respostas quando se depara com um desafio: resposta 

seletiva e resposta não seletiva. A classificação as diferencia pela gravidade do 

obstáculo a ser enfrentado: a primeira se destina a ameaças menos graves, 

enquanto a segunda é responsável por preparar o corpo para desafios de maior 

porte. O autor aprimorou, então, a definição de Selye: stress seria, agora, “a 

resposta multi-sistemática do corpo a qualquer desafio que sobrecarregue, ou seja 

julgado como propenso a sobrecarregar, os mecanismos de resposta homeostática 

seletivos” (DAY, 2005, p.1199).  

Defende-se também que o stress considerado positivo tem como 

características um período limitado de duração, senso de confiança do indivíduo na 

superação do estado em questão e resulta em um sentimento de satisfação e dever 

cumprido. O stress considerado negativo, no entanto, é permeado por um senso de 

incapacitação, duração prolongada, falta de controle, irritabilidade e esgotamento 

físico e emocional (MCEWEN, 2007; LAZARUS, 1966). 

O stress é responsável por desencadear uma série de eventos biológicos no 

organismo humano. O sistema nervoso, especificamente, estimula reações 

destinadas à conservação do corpo por meio da construção de reservas e 

fortificação do corpo em tempos de necessidade (CANNON, 1927). Todavia, há 
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grande variação nos efeitos psicológicos que condições estressantes produzem em 

seres humanos. Além de haver variação na maneira com que cada indivíduo 

responde a um estímulo específico, o desempenho destes em determinadas tarefas 

demonstrou ser afetado tanto positivamente quanto negativamente, podendo 

também se manter sem alteração nenhuma (LAZARUS & ERIKSEN, 1952). Lazarus 

(1993) cita seus trabalhos anteriores em sua definição de stress psicológico. Ele 

havia, previamente, criado três categorias de eventos estressantes. Chamou de 

dano a categoria referente a um dano psicológico que já existe em um indivíduo, 

causado por eventos passados; ameaça se refere à resposta antecipada a um 

evento indesejável que ainda não ocorreu, porém pode suceder em um futuro; por 

fim, desafio designa a forma mais positiva de resposta estressante, encarada como 

uma exigência que ele se sente confiante em poder cumprir. 

As consequências de cada tipo de stress divergem: enquanto a ameaça pode 

ocasionar bloqueios mentais e impactar negativamente no funcionamento humano, o 

desafio é comumente associado com um estado de excitação e euforia, acarretando 

frequentemente em um efeito positivo no desempenho cognitivo e na capacidade do 

indivíduo de ser funcional (LAZARUS, 1966). É teorizado, também, que o stress 

afeta a memória de maneira positiva caso o indivíduo se encontre nesse estado 

dentro de um contexto de aprendizado. Isso se deve aos circuitos cerebrais que são 

ativados durante o processo de aprendizado humano. Entretanto, se o sujeito não se 

encontra em um contexto propício ao aprendizado, o stress afeta a memória de 

maneira negativa (VOGEL E SCHWABE, 2016). 

De acordo com Kim e Diamond (2002) há três componentes principais que 

devem ser levados em consideração quando essa afirmação é feita: (1) é necessário 

que o indivíduo em questão demonstre excitabilidade exacerbada, com esta 

podendo ser medida de alguma maneira; (2) o acontecimento presente deve ser 

percebido pelo indivíduo como desagradável; (3) o controle – quanto mais o 

indivíduo perceber a situação desagradável que o deixa excitado como algo sob o 

qual ele não possui nenhum poder ou influência real, maior o estado de stress. 

Acredita-se que os efeitos dessa cadeia de reações afetem a memória. Entretanto 

não há consenso entre pesquisadores do tema sobre a maneira que tal efeito se dá 

– ou seja, se afeta a memória de maneira positiva ou negativa (SMEETS et, al, 

2007). 
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2.3.2 Protocolo de indução de stress 

O stress pode ser induzido em laboratório de diversas maneiras diferentes 

(HIDALGO ET. AL, 2012). O Trier Social Stress Test (TSST) é um protocolo 

amplamente utilizado para a indução do referido estado em seres humanos para 

objetivos científicos (KUHLMANN, PIEL, WOLF, 2005; DOMES, 2002; HIDALGO ET. 

AL, 2012). Foi desenvolvido há pouco mais de duas décadas e consiste na divisão 

de uma amostra em dois grupos: o grupo experimental e o grupo controle. O grupo 

experimental é levado a outra sala na qual recebem instruções para falar em público 

frente a figuras aparentemente autoritárias e realizar um cálculo aritmético de grande 

dificuldade, sob a falsa impressão de estarem sendo filmados, durante um 

determinado período de tempo. Os indivíduos eram pressionados a realizar seu 

discurso durante todo o tempo disponível, recebendo reações discutivelmente hostis 

quando terminavam antes desse período (KIRSCHBAUM, PIRKER E HELLMMER, 

1993). 

Como o protocolo do TSST aplica-se apenas a um indivíduo por vez, e 

também devido à grande confiabilidade e reconhecimento internacional angariados, 

foi desenvolvido um protocolo alternativo que possibilita aos pesquisadores realizar 

o teste com grupos. Foi denominado de Trier Social Stress Test For Groups (TSST-

G) e permite que seis indivíduos sejam submetidos ao protocolo de uma única vez, 

sem possuir demais alterações significantes (VON DAWANS, KIRSCHBAUM E 

HEINRICHS, 2011). 

O stress também pode ser induzido de maneiras menos complexas, como fez 

Ruth (2009) por intermédio de cálculos aritméticos passíveis de solução (grupo 

controle) ou não (grupo experimental). O Stroop Test também possui essa finalidade 

e se baseia na leitura de nomes de cores. No entanto as fontes nas quais os nomes 

estão escritos são de uma cor diferente daquela escrita (vermelho escrito com uma 

fonte roxa, por exemplo). Era requerido aos participantes que lessem a listagem e 

simultaneamente falassem a cor na qual a fonte estava impressa, não a cor escrita 

por extenso (STROOP, 1935).   

As medições da presença de stress podem ser realizadas de maneiras 

subjetivas e fisiológicas. São utilizados desde questionários e escalas visuais até 

medição de marcadores biológicos, como frequência cardíaca e análise laboratorial 

da saliva. As medições subjetivas se baseiam na percepção dos indivíduos sobre o 
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próprio estado e/ou buscam coletar informações sobre o estado emocional e 

psicológico destes com a finalidade de verificar a similaridade com o estado afetivo 

comumente desencadeado pelo stress, enquanto as medições fisiológicas buscam 

alterações no organismo relacionadas à presença de ansiedade, como aumento da 

pressão arterial e elevação dos níveis de cortisol na corrente sanguínea. Os 

métodos podem ser utilizados separadamente ou combinados (HELLMMER E 

SCHUBERT, 2012; IWANAGA E MOROKI, 1999). 

2.4 MEMÓRIA E STRESS 

Um estudo realizado com dezenove homens jovens entre 19 e 40 anos de 

idade concluiu que, assim como demonstrado previamente em animais (QUERVAIN 

et al., 1998; WOODSON et al, 2003), o stress psicossocial afeta a memória humana 

de maneira negativa. Foi realizado também um experimento dividido em duas 

sessões de dois dias cada, com um intervalo de quatro semanas entre as sessões. 

Observou-se que, após o Trier Social Stress Test (TSST), os participantes do estudo 

demonstraram uma redução significativa na habilidade de se lembrarem das 

palavras previamente apresentadas. Constatou-se também que os participantes 

estressados tiveram a habilidade de se recordar de palavras com valência 

negativa/positiva impactada negativamente quando comparados ao grupo de 

controle (KUHLMANN, PIEL, WOLF, 2005). 

Verificou-se em um experimento com imagens que o stress influenciou a 

memória dos participantes de maneira positiva a fotografias. A memória dos 

participantes foi testada um dia após a exposição destes às imagens e apresentou 

desempenho superior quando as imagens possuíam valência negativa do que 

quando estas eram de cunho neutro (HENCKENS et. al.,2009). 

Em um estudo realizado com 32 mulheres adultas na menopausa, no qual 

também se utilizou o Trier Social Stress Test, foi observado que o nível de cortisol 

na corrente sanguínea, não afetou negativamente a memória explícita. Não foi 

encontrada nenhuma correlação entre o stress laboratorialmente induzido e o 

desempenho da memória declarativa. As participantes submetidas ao TSST que 

apresentaram maiores níveis de cortisol na corrente sanguínea (high-responders) 

apresentaram desempenho consideravelmente na tarefa; entretanto, a diferença 
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entre os níveis de cortisol nos high-responders e low-responders não foi significativa 

(DOMES, 2002).  

Em outro estudo no qual também foi utilizado o Trier Social Stress Test 

constatou-se um efeito positivo do stress agudo sobre memórias não declarativas, 

analisado através do efeito priming. Realizou-se análise laboratorial da saliva dos 

participantes para comprovação do efeito estressante do protocolo e, após a 

aplicação do TSST, observou-se aumento imediato de cortisol e da enzima alfa 

amilase (sAA) na saliva - substância relacionada ao estresse psicossocial de um 

indivíduo. O grupo controle, não submetido a stress, apresentou diminuição do nível 

de cortisol durante o decorrer do estudo, de acordo com o esperado naturalmente do 

organismo humano. Os participantes submetidos à condição estressante 

apresentaram desempenho superior na atividade destinada a avaliar a memória não 

declarativa, mas não foram encontrados indícios de que o stress tenha influenciado 

a memória declarativa.  (HIDALGO et. Al, 2012). 

Considerando estes resultados em conjuto com os achados de Yoo (2008) de 

que, as palavras às quais os indivíduos foram previamente expostos apresentaram 

maior índice de acertos por parte dos participantes, concluindo-se que o efeito 

priming ocorreu. Levando isso em consideração, tem-se a primeira hipótese deste 

estudo: 

 

H1a: A memória implícita poderá ser observada mesmo com a atenção dos 

participantes tendo sido dirigida a outro estímulo que não o anúncio.  

H1b:  Participantes sob efeito de stress apresentarão desempenho superior 

da memória implícita. 

 

Considerando que o efeito da mera exposição é diretamente relacionado com 

a memória implícita, tem-se a segunda hipótese: 

 

H2a: Haverá efeito da mera exposição na escolha de marcas. 

 

H2b: O grupo estressado sofrerá maior efeito de mera exposição do que o 

grupo controle. 
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Dos estudos sobre a influência do stress na memória previamente citados, 

dois se aproximam consideravelmente da metodologia e do propósito deste: o de 

Domes (2002) e Hidalgo (2012). Com uma diferença de 10 anos de publicação entre 

os dois, ambos os estudos utilizaram o Trier Social Stress Test (TSST). Os estudos 

se diferenciam, principalmente, devido à maneira com que o estímulo foi 

apresentado - visualmente no primeiro estudo e auditivamente no segundo. Não foi 

encontrado nenhum estudo no qual a atenção dos participantes não fosse dirigida ao 

estímulo; entretanto, pelo segundo artigo (HIDALGO, 2012) abordar a memória 

implícita de maneira mais abrangente, este será utilizado como base para a H3. 

 

H3: O stress não afetará o desempenho da memória explícita. 
 

Schwabe, Böhringer & Wolf (2009) constatou que indivíduos que foram 

expostos a determinadas palavras enquanto estavam estressados se lembravam de 

menos palavras do que os participantes do grupo controle. Também foi observado 

que todos os participantes se lembravam mais de palavras que se encaixavam no 

presente contexto (no caso, a pesquisa) e de palavras que possuíam valência 

positiva e negativa em detrimento de palavras neutras. Wolf (2009), por outro lado, 

observou que os participantes possuíam maior recordação de imagens com valência 

emocional 24h depois de serem expostos a ela sob condições estressantes do que 

palavras neutras. 
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3 METODOLOGIA 

O objetivo deste estudo é investigar a relação causal do stress e do nível 

reduzido de atenção a um estímulo na memória e no comportamento de consumo, 

como ilustrado na figura 7: 

 
Figura 6 -  Modelo gráfico do estudo 

 
Fonte: Os autores, 2016 

Considera-se que para se fazer inferências causais devem ser satisfeitas três 

condições: variação concomitante, ou seja, que os fatos estudados variem em 

conjunto; ordem temporal de ocorrência, ou seja, que a causa ocorra antes do efeito; 

e eliminação de outros fatores causais (MALHOTRA, 2012). Para satisfazer a estas 

condições a metodologia escolhida foi o estudo experimental. 

3.1 DEFINIÇÕES CONSTITUTIVAS E OPERACIONAIS DAS VARIÁVEIS 

A definição constitutiva (DC) de uma variável é a sua descrição teórica de 

acordo com a literatura científica, enquanto a descrição operacional (DC) é a 

descrição de como a variável é medida e/ou manipulada de acordo com o 

procedimento experimental.  
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Desta maneira, a seguir são apresentadas as definições constitutivas e 

operacionais das variáveis relevantes para este estudo. 

a) Stress: 

DC: Qualquer tipo de demanda social, ambiental ou interna que exija uma 

alteração do comportamento habitual de um indivíduo, levando a uma resposta 

corporal multisistemática desencadeada a partir da percepção iminente de 

sobrecarga dos mecanismos seletivos de resposta homeostática. (HOLMES & 

RAHE, 1967; DAY, 2005).  

DO: A manipulação de stress foi realizada através do protocolo TSST-G (VON 

DAWANS et al., 2011), uma variação do TSST para grupos. A medição foi realizada 

através de uma escala dicotômica (Muito estressado/Pouco estressado) de sete 

pontos exibida aos participantes no fim do experimento. Este método foi escolhido 

de acordo com os achados de Pastore (2014), que relatam a falta de correlação 

entre o nível de cortisol e os resultados de escalas mais complexas de stress e 

ansiedade.  

 

b) Atenção 

DC: Fenômeno responsável por selecionar, de maneira ativa, as informações 

mais relevantes presentes no ambiente, em meio a totalidade de estímulos 

disponíveis, de modo que estas sejam processadas pelo indivíduo (STERNBERG, 

2000). 

DO: A manipulação de atenção foi realizada através das instruções dadas aos 

participantes durante a exposição aos estímulos do experimento: eles eram 

instruídos a focar em textos pois seu nível de compreensão seria avaliado em 

seguida, enquanto os estímulos publicitários estavam na periferia dos textos. A 

mesma manipulação pode ser observada nos estudos de Yoo (2008), Janiszewski 

(1993) e Shapiro & MacInnis (1992). A checagem de manipulação pode ser realizada 

pela taxa de reconhecimento dos estímulos periféricos, que deve ser 

consideravelmente baixa em caso de sucesso (YOO, 2008). 

 

c) Memória implícita  

DC: É um processo cognitivo automático no qual um indivíduo utiliza-se de 

informações presentes na memória sem perceber de maneira consciente que está 

realizando este procedimento (STERNBERG, 2000). 
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DO: A medição de memória implícita é realizada através do desempenho em 

tarefas passíveis do efeito de pré-ativação. Para a separação de processos 

automáticos e processos conscientes é utilizado o Procedimento de Dissociação de 

Processos - PDP - (JACOBY, 1993). 

 

d) Memória explícita 

DC: Processo pelo qual um indivíduo resgata de modo consciente, um fato, 

uma aptidão ou uma opinião (ou qualquer outro tipo de informação) de um momento 

ocorrido previamente (SHAPIRO, KRISHNAN, 2001). 

DO: A medição de memória explícita será realizada através da taxa de 

reconhecimento dos anúncios exibidos no experimento em comparação com uma 

taxa de falsos reconhecimentos. 

3.2 DELIMITAÇÃO DA AMOSTRA E PROCEDIMENTOS AMOSTRAIS 

Considerando que a população é a soma dos elementos que compartilham 

algum conjunto de características e compreende o universo para o problema de 

pesquisa (MALHOTRA, 2012), a população estudada neste estudo são estudantes 

universitários da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) matriculados 

no período em que ocorreu a coleta de dados. 

Ainda de acordo com Malhotra (2012), a amostra é um subgrupo de 

elementos da população selecionado para participação no estudo, e neste estudo o 

método de amostragem foi não probabilístico por conveniência, já que foram 

selecionados alunos que estavam tendo aulas em salas próximas dos laboratórios 

onde ocorreu a coleta de dados de acordo com a sua disponibilidade de participar da 

pesquisa voluntariamente.  

Antes de serem conduzidos aos laboratórios os voluntários responderam a 

um questionário de filtro com o fim de excluir da amostra participantes que poderiam 

ter seus níveis de cortisol no organismo alterados e, portanto, teriam respostas 

incomuns ao stress: usuários de drogas ansiolíticas e antidepressivas, fumantes que 

consomem mais de cinco cigarros por dia e pessoas que relataram algum episódio 

estressante nas últimas 24h. 
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3.3 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

As sessões experimentais aconteceram durante os dias 6, 7, 11, 13 e 14 de 

outubro de 2016 no campus Curitiba da PUCPR. Todas as sessões ocorreram 

durante a noite, entre às 18:30h e às 23h, em diferentes laboratórios escolhidos de 

acordo com a disponibilidade de salas em cada noite. 

3.3.1 Instrumento de coleta e desenvolvimento de estímulos 

Para a realização do experimento foram desenvolvidos um site com uma 

página inicial e três páginas de conteúdo (como ilustrado na figura 8), um anúncio 

experimental posicionado em umas das páginas de conteúdo, dois anúncios de 

distração posicionados nas páginas de conteúdo restantes, e outros três anúncios 

extra que não foram exibidos no site.  

 
 Figura 7 - Página de internet utilizada no experimento. 

 
Fonte: Os autores, 2016 

O site foi criado em uma ferramenta online de construção de sites, e simulava 

um blog de cinema. Cada uma das três páginas de conteúdo contava com uma 

crítica de algum filme infantil, retirada e adaptada de um site real. 

Todos os anúncios criados eram de marcas fictícias para evitar qualquer tipo 

de efeito de conhecimento prévio e atitude sobre as marcas. Todos os banners 
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seguem o formato conhecido como “cabeçalho”, de acordo com guia para anúncios 

do Google Adsense (728 x 90 pixels). 

3.3.1.1 O texto do banner experimental 

Para o banner experimental, considerando que a medida de processamento 

inconsciente seria acessada via priming, houve um cuidado especial com as 

palavras utilizadas na redação do texto publicitário. Para que esta medida seja 

confiável, as palavras utilizadas no estudo devem ser escolhidas de acordo com a 

probabilidade de serem completadas corretamente em uma tarefa de completar de 

palavras.  

São consideradas próprias para estudos de memória palavras que possuem 

entre 15% e 46% de probabilidade de serem utilizadas. Este intervalo considera que 

palavras com probabilidades maiores que 46% serão completadas com frequência 

mesmo sem o efeito priming experimental, e que palavras com menos de 15% de 

probabilidade não seriam tão facilmente pré-ativadas (YOO, 2008).  

Acredita-se que a frequência do uso da palavra na língua em que se realiza o 

estudo e o comprimento da palavra sejam os fatores mais importantes para 

determinar a probabilidade de certa palavra ser completada durante a tarefa (GRAF 

& WILLIAMS, 1987). Porém, há indícios de que estas variáveis não são suficientes e 

que deve haver um conjunto não conhecido de fatores que podem afetar o 

desempenho dos indivíduos com a tarefa de completar palavras (POMPÉIA et. al., 

2003). 

Para avaliar quais palavras seriam adequados para estudos de memória na 

língua portuguesa, Pompéia, Paes e Bueno (2003) realizaram um estudo que testou 

diversas tríades de letras e com qual frequência cada palavra era utilizada para 

completar as tríades. De forma mais específica, este estudo catalogou, por exemplo, 

que a tríade ALA tem 45% de probabilidade de ser completada com a palavra 

“alarme”, enquanto a palavra “alameda” possui apenas 9% de chance de ser 

utilizada para completar a mesma tríade. 

Se baseando nos achados deste estudo, foram escolhidas 9 palavras alvo 

(utilizadas na redação do anúncio do experimento) e 9 palavras de distração para a 

tarefa de completar palavras, de acordo com a tabela 1: 
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Tabela 1 - Priming em português 
 

Palavras alvo 
 

 
Probabilidade de uso 

 
Palavras distratoras 

 
Probabilidade de uso 

 
Entrada 
 

 
19% 

 
Filho 

 
20% 

Experiência 
 

18% Medicina 29% 

Antigo 
  

19% Alicate  23% 

Material 
 
Mercado 
 
Baixo 
 
Qualidade 
 
Sempre 
 
Embalagem 
 

32% 
 

39% 
 

20% 
 

18% 
 

27% 
 

16% 

Agrião 
 
Criança 
 
Farinha 
 
Pelado 
 
Vermelho 
 
Alemão 

17% 
 

32% 
 

22% 
 

28% 
 

19% 
 

20% 

Fonte: os autores, 2016 
 

Utilizando as palavras selecionadas, o texto do anúncio experimental foi 

criado: “A melhor experiência, embalagem, qualidade e material. E desde sempre o 

preço mais baixo do mercado. Use o seu antigo aparelho como entrada”. 

3.3.1.2 A marca do anúncio experimental 

A marca do anúncio experimental foi criada em outro estudo realizado por 

Pastore (2014). No estudo, Pastore realizou testes para a seleção de uma marca 

fictícia de um produto voltado para o público jovem associada a “inovação, 

tecnologia, novidade e informática.  

Dentre outras opções criadas por uma agência de publicidade, através de 

questionários com o público alvo, foi selecionada a marca de tablets Izus Tab.  

O anúncio pode ser observado na figura 9: 
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Figura 8 - Anúncio experimental 

Fonte: Os autores, 2016 

3.3.2  Procedimentos experimentais 

A sequência de eventos do procedimento experimental pode ser visualizada 

facilmente na figura 10: 
 

Figura 9 - Procedimento experimental 

 
Fonte: Os autores, 2016 

 

Utilizando os parâmetros descritos anteriormente, eram selecionados para 

cada sessão experimental doze voluntários em sala de aula. Estes eram conduzidos 

ao laboratório 1, onde cada um recebia um número e, via sorteio usando uma 

ferramenta de geração de números aleatórios, eram divididos em dois grupos: 

controle e experimental. 

Enquanto o grupo de controle era orientado a aguardar no laboratório 1 o 

grupo experimental era conduzido ao laboratório 2: uma sala preparada para a 

manipulação de stress, como detalhado na sessão 3.3.2.1: 
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3.3.2.1 Manipulação de stress 

Conforme descrito anteriormente, stress é a resposta do organismo a algum 

evento externo - um estressor. Devido ao contexto do presente estudo, em que é 

importante que a severidade do evento estressor seja semelhante ao observado no 

dia a dia dos consumidores e à importância de se escolher um método pouco 

invasivo, o stress foi induzido psicologicamente.  

De acordo com diversos estudos com humanos, foi escolhida uma variação 

do protocolo Trier Social Stress Test (TSST) (KIRSCHBAUM, PIRKE, & 

HELLHAMMER, 1993), no qual o stress é induzido por situações de avaliação social 

combinadas com operações aritméticas mentais. A variação é o Trier Social Stress 

Test for Groups (TSST-G), em que é possível aplicar o protocolo em até 6 indivíduos 

ao mesmo tempo (VON DAWANS et al., 2011).  

Seguindo o TSST-G, no laboratório 2 foram posicionadas seis cadeiras, 

separados por biombos para evitar que houvesse contato visual entre os 

participantes, de acordo com a figura 11. 

 
             Figura 10 - Laboratório preparado para o TSST-G 

 
             Fonte: Os autores. 2016 

 
Além dos dois avaliadores, de frente para as cadeiras estava posicionada 

uma câmera. Informados de que estavam sendo filmados para que os 

coordenadores da universidade pudessem avaliar as gravações, os voluntários 
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deviam defender, durante dois minutos, porque eles deviam ser escolhidos dentre 

todos os participantes para receber dois pontos extras em qualquer matéria que 

escolhessem ou uma bolsa de estudos de 30 dias de intercâmbio em outra 

universidade. Caso o indivíduo terminasse sua defesa antes do fim do tempo, os 

avaliadores o informavam que ainda havia tempo e passavam a fazer perguntas 

como “Você acha que é o melhor estudante para receber o prêmio? ” “Por que você 

acha que é o melhor estudante? ” “Quais são seus planos depois de terminar a 

graduação? ”.  

Após as defesas de todos os participantes, eles foram submetidos à segunda 

etapa do protocolo, consistente em uma tarefa de cálculos aritméticos feitas 

mentalmente. Os avaliadores pediam para cada participante subtrair 16 

sucessivamente a partir de um número entregue a eles (5.346, 7.286, 2.256, 8.436, 

4.926 e 5.226). Os avaliadores acompanhavam os cálculos com uma calculadora e, 

em caso de erro, comunicavam ao participante do erro e pediam que começasse os 

cálculos novamente. 

Tanto o protocolo TSST-G quanto o motivador das entrevistas (bolsa de 

estudos e pontos extra) já foram aplicados e comprovaram sua eficácia na 

manipulação de stress e no aumento da circulação de cortisol salivar em um estudo 

realizado anteriormente na mesma instituição (PASTORE, 2014). 

Ao fim do procedimento, os participantes eram conduzidos novamente ao 

laboratório 1, onde se juntavam aos participantes do grupo controle para os 

próximos passos do experimento. 

3.3.2.2 Manipulação de atenção 

Outra variável independente importante para o presente estudo é o nível 

atenção dirigida pelos indivíduos estudados para os estímulos experimentais. Em 

estudos em que a memória implícita é um objeto de estudo, é comum manipular esta 

variável posicionando o estímulo que deve passar por processamento inconsciente 

sem passar por processamento consciente em áreas periféricas a outros estímulos. 

Em conjunto com instruções dos pesquisadores que levam os indivíduos a ignorar o 

estímulo, espera-se que este não passe por processamento cognitivamente de 

maneira consciente (JANISZEWSKI, 1993). 
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De acordo com esta prática, todos os participantes eram instruídos de que o 

estudo seria sobre a habilidade de compreensão de texto de estudantes, e por isso 

eles seriam expostos a três páginas no computador contendo cada uma um texto 

diferente. Eles foram instruídos a focar no texto de cada página e na sua 

compreensão, já que após a leitura eles deveriam escrever alguns parágrafos sobre 

cada texto e responder a algumas perguntas sobre os mesmos. 

Todos os participantes foram expostos às três páginas por 45 segundos cada, 

que é estimado como sendo o tempo médio que cada pessoa passa em uma página, 

e também garante que todos os participantes, independente do grupo, tenham o 

mesmo tempo para focar no conteúdo de cada uma das páginas. Esse protocolo 

está de acordo com outros estudos realizados previamente sobre processamento 

inconsciente (YOO, 2008). 

3.3.3 Mensurações 

Após a tarefa de leitura, os participantes eram direcionados para outra página 

onde acessavam um questionário online. Na primeira página, os participantes eram 

instruídos a escrever em detalhes sobre os textos que haviam acabado de ler, e o 

pesquisador informava a todos que teriam cinco minutos para concluir esta tarefa. 

Esta etapa tem como fim dar consistência à história contada sobre o objetivo do 

experimento, mas também pode ser útil para garantir que não haja nenhum estímulo 

dos anúncios armazenada na memória de trabalho dos participantes. 

Em seguida, o efeito do anúncio experimental era testado através de uma 

tarefa de completar palavras, muito comum em estudos de memória de longo prazo 

(GRAF & WILLIAMS, 1987, POMPEIA et. al., 2003). O teste costuma ser simples e 

consiste em apresentar o início de palavras e pedir para que os participantes as 

completem, como demonstrado na seção anterior sobre o desenvolvimento de 

estímulos. Quanto maior o efeito da tarefa anterior na memória do participante, 

maior é o sucesso em completar as palavras corretamente.  

No caso deste estudo, o uso deste método apresenta algumas 

particularidades que devem ser notadas quando o que se busca medir é o uso de 

memória implícita ao invés de memória explícita. Para tarefas como a utilizada no 

experimento, em que a memória de algum estímulo apresentando anteriormente é 
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avaliada, tanto processamento consciente quanto processamento inconsciente são 

utilizados pelos participantes e contribuem para o seu desempenho. 

Como inferir se o sucesso de algum voluntário ocorreu devido a sua 

lembrança consciente do anúncio ou devido ao efeito priming, um fenômeno 

implícito? Para resolver este problema de medição, Jacoby (1993) desenvolveu o 

Procedimento de Dissociação de Processos (PDP), um método que força o 

contraste entre procedimentos de memória implícita e explícita, permitindo o cálculo 

de quanto cada um destes processos está envolvido em alguma tarefa. 

No PDP os participantes realizam duas tarefas idênticas em sua forma, mas 

com instruções distintas. Em uma delas, o sujeito é instruído a completar as palavras 

utilizando as palavras que ele havia visto na etapa anterior - no caso deste estudo, 

palavras presentes nos anúncios posicionados nas páginas dos textos lidos. Caso o 

participante não se recorde das palavras, é instruído a utilizar qualquer palavra que 

lhe vier à mente. Nesta etapa, memória implícita e explícita trabalham em conjunto e 

causam números elevados de acertos. Na outra tarefa, o sujeito é instruído a evitar o 

uso de palavras presentes nos anúncios. Com esta instrução, memória implícita e 

explícita, ao contrário da primeira tarefa, trabalham em sentidos opostos: se houver 

memória implícita (não consciente) e não houver memória explícita (consciente), o 

participante tende a cometer um erro e usar uma palavra do anúncio para completar 

a tarefa, contrariando a instrução.  

Desta forma, é simples entender como funciona a tradução destes fenômenos 

de forma matemática. O desempenho na tarefa de inclusão é beneficiado tanto pela 

memória explícita (ME), quanto pela memória implícita (MI) quando a memória 

explícita falha (1 - ME), ou seja: 

 
Performance Inclusão = ME + (1 - ME) MI   

 
Por outro lado, os erros na tarefa de exclusão se dão apenas pelo 

desempenho da memória implícita quando não há influência da memória explícita, 

ou seja: 

 
Performance exclusão = (1 - ME) MI  

 
Considerando que a performance nas tarefas de inclusão e exclusão são 

medidas através da proporção de palavras completadas de acordo com as 

instruções na tarefa de inclusão, ou contrariando as instruções na tarefa de 
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exclusão, é possível utilizar estas equações para encontrar a extensão em que tanto 

memória implícita quanto memória explícita foram utilizadas por cada indivíduo: 

 
ME = performance inclusão - performance exclusão 

 
MI = performance exclusão/ (1 - ME) 

  
Por exemplo, um participante que tenha acertado quatro palavras na tarefa de 

inclusão (performance inclusão = 0,8) e três palavras na tarefa de exclusão 

(performance exclusão = 0,6), tem ME = 0,2 (0,8 - 0,6) e MI = 0,75 (0,6 / [1 - 0,2]).  

Além do PDP, a memória explícita foi testada através do reconhecimento dos 

três anúncios exibidos e da confiança dos participantes na sua resposta (já vi este 

anúncio/nunca vi este anúncio). Além destes, foram mostrados três anúncios não 

exibidos durante a tarefa de leitura. Desta forma é possível acessar a probabilidade 

de falsos positivos no experimento, ou seja, de um participante fazer um falso 

reconhecimento.   

Com a finalidade de investigar os efeitos da memória implícita do anúncio 

exibido e uma possível interação com stress no comportamento de consumo, foram 

oferecidas 10 marcas de tablet desconhecidas no mercado brasileiro para os 

participantes e foi solicitado que eles escolhessem quais marcas lhes inspiraram a 

buscar mais informações para a compra de seus produtos e indicassem seu nível de 

familiaridade com estas marcas. 

É esperado que a marca exibida no anúncio durante a tarefa do experimento 

seja escolhida com mais frequência do que as marcas não exibidas devido ao efeito 

de mera exposição, e é possível que o stress aumente este efeito. 

3.3.4 Tratamento dos dados 

As respostas foram coletadas através da plataforma de questionários online 

Qualtrics e todas as análises foram realizadas utilizando o Rstudio, software 

escolhido para a utilização do pacote estatístico R nas versões 3.3.1 e 3.3.2. 

Foram excluídas da base de dados três pessoas que, em uma pergunta do 

questionário sobre qual era o seu palpite do real objetivo do estudo, demonstraram 

ter entendido que o estudo era sobre efeitos do stress. Também foram excluídas 

quatro pessoas que foram consideradas outliers nas taxas de reconhecimento dos 
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anúncios, com um padrão de resposta que indica pouco comprometimento com as 

respostas no questionário. 

Foram realizados testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e todas as variáveis 

indicaram desvios significativos de uma distribuição normal. Por este motivo, todos 

os testes de hipóteses foram realizados através de testes não-paramétricos. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra foi composta por 58 pessoas, com média de 22,28 anos (D.P. = 

5,6), divididos em dois grupos: controle (n = 29) e experimental (n = 29). A proporção 

de homens e mulheres nos dois grupos foi uniforme (X² = 0,293, p = 0,588), como 

pode se observar no gráfico 1. 

 
             Gráfico 1 - Distribuição de gênero entre os grupos 

 
Fonte: Os autores, 2016 

 
Sobre a diferença de idade entre os grupos, apesar de marginalmente 

significativa (t = -1,7038, p = 0,097), pode ser considerada insignificante para os fins 

deste estudo, já que a média de idade do grupo experimental supera a média do 

grupo de controle em apenas 2,5 anos. 
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4.2 CHECAGEM DE MANIPULAÇÃO 

O nível de stress percebido entre os participantes foi medido usando uma 

escala dicotômica de 7 pontos, com o extremo inferior representando a opção “nada 

estressado” e o extremo superior representando a opção “muito estressado”.  

Um teste T para amostras independentes demonstra que houve diferença 

significativa entre as médias reportadas pelos dois grupos (t = -4.6353, p = < 0,000), 

indicando que o grupo experimental (M = 4,41, D.P. = 2,32) ficou efetivamente mais 

estressado pelo tratamento do que o grupo de controle (M = 2,1, D.P. = 1,35).  

Desta forma, é seguro dizer que a manipulação para deixar o grupo 

experimental em níveis mais altos de stress agudo foi efetiva. 

4.3 TESTES DE HIPÓTESE 

4.3.1 Primeira hipótese 

4.3.1.1 Efeito priming 

Um fator de controle importante para avaliar o efeito priming é o vocabulário 

dos participantes. Um teste Wilcoxon rank-sum, utilizado pois a distribuição do 

desempenho na tarefa de distração teve a hipótese de normalidade rejeitada por um 

teste Shappiro-Wilk (W = 0,8732, p < 0,001), demonstrou que não houve diferença 

significativa (W = 403 p = 0,781) entre o desempenho do grupo controle (média = 

0,12, mediana = 0,1) e o grupo experimental (média = 0,13, mediana = 0,1) na etapa 

de distração da tarefa de completar palavras. Desta maneira é seguro afirmar que a 

habilidade verbal dos dois grupos é semelhante e não deve influenciar possíveis 

diferenças de desempenho entre os grupos. 

Para testar a ocorrência do efeito priming foi avaliada a melhora do 

desempenho dos participantes na tarefa de inclusão (completar palavras exibidas no 

anúncio) em relação à tarefa de distração (completar palavras não exibidas no 

anúncio), ou seja: 

 
Priming = desempenho inclusão - desempenho distração 
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Utilizando a equação descrita, a média do efeito priming para toda amostra foi 

de 0,17, significativamente diferente de 0, de acordo com teste T (t = 5,6287, p < 

0,001). 

Um método alternativo seria comparar diretamente as médias do 

desempenho de inclusão com o desempenho de distração através do teste Wilcoxon 

signed-ranks. Da mesma forma, este método dá evidências de que o efeito ocorreu 

(V = 159, p < 0,001). 

Além da melhora do desempenho, o não-reconhecimento do estímulo 

responsável por esta facilitação confere mais evidências de que o priming ocorreu: 

apenas 2 participantes reconheceram o anúncio experimental, do total de 58 

pessoas na amostra, conforme a gráfico 2:  

 
                          Gráfico 2 - Reconhecimento do anúncio experimental 

 
             Fonte: os autores, 2016 

 

Com estas evidências é possível confirmar a hipótese 1, sobre a ocorrência 

de priming dos estímulos do anúncio mesmo com o anúncio sendo processado de 

forma pré-atentiva. 
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4.3.1.2 Processamento inconsciente 

Utilizando o PDP, descrito na seção 3.3.3, foram calculados os níveis de 

processamento consciente e inconsciente utilizados para a realização da tarefa, 

como pode ser observado na tabela 2. 

 
Tabela 2 - Níveis de processamento entre os grupos 

 
Grupo 

 
Process. Consciente - média 

(n = 29) 

 
D.P. 

  
Process. Inconsciente - média 

(n = 29) 

 
D.P. 

 
Controle 
 

 
0,15 

 
0,25 

  
0,13 

 
0,15 

      Experimental 0,21 0,26   0,10 0,13 
      
Fonte: Os autores, 2016 
 

Utilizando o teste Wilcoxon signed-ranks nota-se, especialmente no grupo 

experimental, que o nível de processamento consciente é significativamente (de 

forma marginal) maior do que o nível de processamento inconsciente (V = 258, p = 

0,097), enquanto não há diferenças entre os processamentos para o grupo de 

controle (V = 171, p = 0,56).  

Este resultado é inconsistente tanto com os resultados descritos sobre o baixo 

reconhecimento do anúncio experimental na seção sobre priming, quanto com os 

resultados esperados quando as instruções para a tarefa levam os participantes a 

focar em outro estímulo, como descrito na seção 3.3.2.2. 

Isso pode ocorrer devido a variações aleatórias no desempenho dos 

participantes do estudo, especialmente na tarefa de exclusão. Por este motivo, 

quando se usa o PDP recomenda-se utilizar uma quantidade elevada de palavras 

em cada tarefa, reduzindo a chance de algum desempenho perfeito na tarefa de 

exclusão apenas por chance. Nos casos em que ainda assim ocorrem participantes 

que não cometeram nenhum erro na tarefa de exclusão, é recomendado excluir 

estes da amostra (Ferreira et al., 2013). 

Entretanto, devido ao contexto deste estudo, utilizar grandes quantidade de 

palavras não foi possível: anúncios web contam notavelmente com poucas palavras. 

Talvez devido isso, mais da metade da amostra (32 participantes - 15 no grupo 

controle e 17 no grupo experimental) não cometeram nenhum erro na tarefa. Ao 

excluir estes participantes, é possível observar um outlier que, apesar de não ter um 
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desempenho perfeito, tem um desempenho muito acima dos outros participantes 

mesmo sem ter reconhecido o estímulo. Este também foi excluído.  

As médias de processamento consciente e inconsciente para os 25 

participantes restantes podem ser observada na tabela 3. 

 
 
Tabela 3 - Níveis de processamento entre os grupos com amostra reduzida 

 
Grupo 

 
Process. Consciente - média 

(n = 13) 

 
D.P. 

  
Process. Inconsciente - média 

(n = 12) 

 
D.P. 

 
Controle 
 

 
0,09 

 
0,16 

  
0,23 

 
0,5 

      Experimental 
 

0,02 0,18   0,21 0,5 

Fonte: os autores, 2016 
 

Com este procedimento, as médias de processamento consciente são 

consideravelmente reduzidas nos dois grupos, e as médias de processamento 

inconsciente são aumentadas. 

Desta maneira, de acordo com o que é esperado devido à manipulação de 

atenção, os níveis de processamento consciente são significativamente menores do 

que os níveis de processamento inconsciente nos dois grupos (Vcontrole = 6, pcontrole = 

0,006; Vexperimental = 3, pexperimental = 0,005).  

Com os resultados descritos nesta seção e na seção anterior, confirma-se 

H1a. 

4.3.1.3 Efeito do stress sobre o priming e sobre o processamento inconsciente 

Ao comparar as médias de priming entre o grupo controle (média = 0,17, D.P. 

= 0,22) e o grupo experimental (média = 0,18, D.P. = 0,25), não foram encontradas 

diferenças significativas (t = -0,16911, p = 0,866). Desta forma, não há evidências de 

que o stress afete o efeito priming. 

Para avaliar a hipótese de que o stress causaria algum efeito nos 

processamentos consciente ou inconsciente, foi realizada uma série de testes 

Wilcoxon rank-sums com correção de continuidade para avaliar se houve alguma 

diferença significativa entre as médias do grupo controle e do grupo experimental, 

tanto na amostra completa quanto na amostra parcial (excluindo os participantes 

com performances perfeitas, conforme descrito na seção anterior).  
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Os resultados são descritos na tabela 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4 - Diferenças de médias de processamento entre os grupos 

Variável Amostra Grupo Média W sig 

Processamento Consciente 

Completa 
Experimental 0,21 

377,5 0,495 
Controle 0,15 

Parcial 
Experimental 0,02 

99 0,23 
Controle 0,09 

Processamento Inconsciente 

Completa 
Experimental 0,1 

470,5 0,397 
Controle 0,13 

Parcial 
Experimental 0,21 

93 0,416 
Controle 0,23 

Fonte: Os autores, 2016 
 

Independente de qual amostra é analisada, não são encontrados efeitos 

significativos do stress no processamento consciente ou no processamento 

inconsciente dos voluntários. 

Desta forma, H1b é rejeitada. 
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4.3.2 Segunda hipótese 

4.3.2.1 Efeito de mera exposição 

Para testar o efeito de anúncios processados apenas em nível pré-atentivo foi 

comparada a probabilidade da Izus Tab (marca presente em um dos anúncios 

exibidos na tarefa de leitura) ser escolhida com a probabilidade de uma marca 

desconhecida não anunciada ser escolhida. 

Cada participante foi instruído a escolher quantas opções quisessem em uma 

lista de 10 marcas (Izus Tab mais 9 marcas desconhecidas) quais marcas 

considerariam buscar mais informações para a compra de um tablet. 

A frequência com que cada marca foi escolhida pode ser observada na tabela 

5, em conjunto com uma medida de familiaridade com a marca numa escala de 1 

(nada familiar) a 7 (muito familiar). 

 
Tabela 5 - Frequência de escolha de marcas 
Marca Freq.  Escolha % Familiaridade  D.P. 
Izus Tab 16 28 1,49 1,2 
Tagital 8 14 1,46 1,18 
Yuntab 10 17 1,29 0,76 
     
Flexx 9 16 1,59 1,12 
Dragon Touch 8 14 1,2 0,67 
Hisense Tab 10 17 1,18 0,78 
     
Digiland 7 12 1,48 1,14 
KingPad 15 26 1,35 1,03 
Astro Tab 5 9 1,25 0,63 
     
LeapPad 24 41 1,4 1,03 
Fonte: Os autores, 2016 
 

 
A marca “LeapPad” foi considerada uma outlier, pois mesmo tendo uma 

média de familiaridade similar, foi escolhida com muito mais frequência do que as 

outras marcas, indicando que algum fator externo, como a sonoridade do nome, 

pode ter influenciado as respostas. Por este motivo, a marca foi excluída das 

análises 
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Desta forma, a média das probabilidades das demais marcas não anunciadas 

serem escolhidas foi utilizada como a medida de base da probabilidade de uma 

marca não anunciada ser escolhida por chance. 

De acordo com um teste qui-quadrado, a probabilidade da marca Izus Tab ser 

escolhida é, de forma marginal, significativamente maior do que a probabilidade das 

marcas não anunciadas serem escolhidas (probizus = 27,59; probbase = 15,52; X² = 3,379; 

p = 0,066). Indicando que de fato o efeito da mera exposição é capaz de influenciar 

escolhas de consumidores mesmo quando o estímulo é processado apenas de 

maneira inconsciente, ou seja, de maneira pré-atentiva. Portanto, H2a é aceita. 

4.3.2.2 Efeito do stress na mera exposição 

O efeito do stress na mera exposição foi acessado realizando a mesma 

análise descrita para cada um dos grupos separadamente. Deste modo é possível 

observar um efeito significativo no grupo controle (probizus = 31,03; probbase = 16,81; X² 

= 4,229; p = 0,04), mas não no grupo experimental (probizus = 24,14; probbase = 14,22; 

X² = 2,562; p = 0,11). 

Não houve diferença na média de quantidade de marcas que cada grupo 

escolheu no experimento (Médiacontrole = 2,14; Médiaexperimental = 1,72; W = 485; p = 

0,302) ou na probabilidade de cada grupo escolher a marca anunciada (X² = 0,862, p 

= 0,353). O resultado é significativo no grupo controle, mas não no grupo 

experimental e a semelhança nas outras medidas indica que o efeito ocorreu na 

distribuição de escolhas, ou seja, o grupo controle escolheu menos outras marcas 

em detrimento da Izus Tab. 

Desta maneira, H2b é rejeitada. 

4.3.3 Terceira hipótese 

4.3.3.1 Reconhecimento de anúncios 

Para o cálculo da taxa de reconhecimento dos anúncios de cada um dos 

grupos, foi considerado o desempenho geral dos participantes levando em conta os 

três anúncios exibidos. Para isso, o total de anúncios foi transformado em um score: 

o participante que não reconheceu nenhum dos anúncios possui score 0, enquanto 

um participante que reconheceu todos os anúncios possui score 3. Para facilidade 
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de interpretação, este score foi divido por 3, se transformando assim em uma 

medida que varia de 0 (não reconheceu nenhum anúncio) a 1 (reconheceu todos os 

anúncios). 

O mesmo procedimento foi realizado para calcular um score de falsos-

positivos para cada participante, ou seja, quantos anúncios que não foram exibidos 

durante o experimento cada participante reconheceu como se houvesse sido 

exibido.  

Os scores de falsos-positivos e verdadeiros-positivos podem ser checados na 

tabela 6. 

  
  
Tabela 6 - Reconhecimento dos anúncios entre os grupos 

Categoria Controle D.P.  Experimental D.P. 

Verdadeiros-positivos 
 0,069 0,16  0,183 0,23 

      
Falsos-positivos 0,103 0,20  0,08 0,17 

Fonte: os autores, 2016 
 
 

Enquanto os scores de falsos-positivos variam pouco entre os dois grupos (e 

de forma não significativa: W = 437,5; p = 0,724), os scores de verdadeiros-

positivos, ou seja, de reconhecimento dos anúncios exibidos, é consideravelmente e 

significativamente maior para o grupo experimental do que para o grupo controle (W 

= 303,5; p = 0,0255). 

A não-variação de falsos-positivos entre os grupos em conjunto com a 

variação de verdadeiros-positivos é uma evidência de que o grupo experimental de 

fato teve desempenho três vezes maior no reconhecimento de anúncios que o grupo 

controle por efeito do stress.  

De acordo com este resultado, comparações de médias pareadas entre falsos 

positivos e verdadeiros positivos dentro dos próprios grupos indicam que não houve 

variação para o grupo controle (V = 3, p = 0,233) mas houve diferença para o grupo 

experimental (V = 52,5, p = 0,0812).  

_______________  
 
2 p = 0,081 considerado significativo devido ao número reduzido da amostra (n = 29) 
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Já que a probabilidade de reconhecer um anúncio exibido não difere da 

probabilidade de reconhecer um anúncio não exibido para o grupo controle, mas 

difere para o grupo experimental, estes resultados indicam que os reconhecimentos 

do grupo de controle podem ter ocorrido apenas por acaso e minimizam esta 

possibilidade para o grupo experimental. 

A confiança no reconhecimento dos anúncios foi avaliada de maneira 

parecida. Para cada um dos seis anúncios, os participantes respondiam em uma 

escala de 1 a 7 quão confiantes eles estavam na sua resposta (Já vi este 

anúncio/Nunca vi este anúncio). Considerando que a análise foi realizada levando 

em conta um escore geral para os três anúncios exibidos e outro para os três 

anúncios não exibidos, a média das três medidas referentes a cada um destes 

escores foi considerada para esta análise. 

As medidas de confiança podem ser encontradas na tabela 7: 

 

 

 

 
Tabela 7- Confiança no reconhecimento de anúncios 

Categoria Controle D.P.  Experimental D.P. 

Verdadeiros-positivos 5 1,53  5,52 1,53 

      
Falsos-positivos 5,22 1,57  5,38 1,69 

Fonte: Os autores, 2016 
 
 

As médias não diferem entre os grupos nem para os verdadeiros positivos (W 

= 321,5; P = 0,177) nem para os falsos positivos (W = 384, p = 0,572). 

A ausência de diferença de confiança nas respostas entre os grupos indica 

que os resultados significativamente diferentes encontrados no reconhecimento do 

anúncio não ocorreram por variações aleatórias como a falta de comprometimento 

dos participantes com as respostas. 

Com estes resultados, rejeita-se a H3. 
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5 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

O efeito priming foi observado em toda a amostra. O fato de apenas 3,44% 

dos participantes do estudo terem reconhecido o anúncio experimental é outro que 

dá suporte à conclusão de que o efeito priming ocorreu. Os resultados obtidos em 

relação ao efeito estão de acordo com os resultados de Yoo (2008), quando este 

constatou que os níveis de atenção não eram determinantes para a ocorrência de 

priming. Essa constatação é importante para a área de Marketing devido às 

estratégias a serem empregadas em campanhas e também nas formas de medir os 

resultados destas.  

Além disso, todas as hipóteses derivadas dos achados de Yoo foram 

novamente confirmadas aqui. O priming e as medidas de processamento 

inconsciente permanecem sendo, ainda, medidas indiretas do efeito de estímulos 

percebidos pré-atentivamente no comportamento do consumidor. Devido aos 

resultados já bem estabelecidos deste tipo de teste, parece natural que o passo 

seguinte seja realizar estudos com um viés mais prático sobre estes efeitos, como 

em laboratórios de varejo e simulações de decisão, por exemplo.  
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A simulação de um ambiente de compra tornaria possível generalizar os 

resultados dos estudos cada vez mais para a população em geral, já que as 

diferenças para o dia-a-dia dos consumidores estariam se reduzindo.  

Não foi encontrada diferença significativa na memória implícita entre o grupo 

experimental e o grupo controle. No estudo de Hidalgo et al. (2012), constatou-se 

correlação positiva entre o stress e a memória implícita; entretanto, ao contrário do 

que foi feito no presente estudo, os indivíduos tinham contato direto com o estímulo 

e deviam avaliá-lo em uma escala de familiaridade, enquanto neste estudo a 

atenção dos participantes foi dirigida a outro estimulo: era requerido que eles 

voltassem sua atenção para um texto, não para os anúncios. Levando isso em 

consideração, acredita-se que o efeito do stress sobre a memória implícita pode 

depender do nível de atenção dirigida ao estimulo; por outro lado, o número de 

palavras na atividade e suas valências também variaram.  

Não se descarta a possibilidade de algum erro na indução do efeito priming 

como, por exemplo, a quantidade de palavras ter ocasionado o resultado 

inconsistente. Enquanto no referido estudo a lista constava com 26 palavras, neste 

houve apenas 10. A falta de aleatoriedade nas tarefas (quais participantes teriam 

uma determinada palavra na tarefa de exclusão ou inclusão) pode ser outro fator a 

ser considerado: como todos tiveram exatamente as mesmas palavras em ambas as 

tarefas, há a possibilidade de uma das listas terem contido palavras com uma 

dificuldade maior do que a outra. Ainda, a complexidade das instruções do PDP 

pode ter enviesado a amostra, considerando a possibilidade de que alguns 

participantes não tenham entendido exatamente o que deveriam fazer em cada 

tarefa. 

Como mencionado anteriormente, a valência das palavras pode ser outro 

fator a ser levado em consideração. Considerando que 60% das palavras utilizadas 

na tarefa possuíam valência neutra ou negativa, a ausência do efeito da mera 

exposição pode ser explicada apesar da valência das palavras não ter sido testada 

com a população do experimento.  

Por essas razões, cabe a discussão sobre a efetividade do PDP no contexto 

de marketing. O PDP por si só é um procedimento longo e é difícil imaginar estudos 

da área que dependerão apenas das medidas dele, já que sempre serão 

necessários outros estímulos e medidas específicos sobre comportamento de 
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consumo. Este fato, em conjunto com a limitação do número de palavras em estudos 

de estímulos publicitários podem ser sérios entraves para a utilização do método.  

Apesar de Yoo (2008) aparentemente ter utilizado o procedimento com 

sucesso, quando uma camada extra de complexidade (a interação de stress e 

memória) foram encontradas dificuldades na sua aplicação. 

Outra possível explicação é que este resultado pode ter sido influenciado 

pelos níveis de cortisol e sAA. Esse é, com certeza, um fator a ser levado em conta: 

como não houve análise laboratorial da saliva, não se pôde constatar ao certo 

exatamente o quanto a produção do hormônio e enzima, respectivamente, 

aumentaram. Respectivamente, há evidência de que o stress influencia a memória 

de maneira negativa caso o nível de corticosterona seja alto demais. Em um estudo 

realizado com ratos (AKIRAV et al., 2001) observou-se que os animais submetidos 

às águas com temperaturas mais frias – e consequentemente apresentaram maiores 

níveis de corticosterona na corrente sanguínea - tiveram pior desempenho de 

memória espacial, enquanto ratos injetados com o hormônio em uma dose menor 

apresentaram desempenho superior.  

De acordo com Sandi e Pinelo-Nava (2007), os resultados deste autor podem 

sugerir um efeito bifásico do stress sobre o aprendizado.  Considerando que tanto 

níveis muito baixos quanto níveis muito altos de glucorticóides estão relacionados 

com desempenho inferior de memória e não foi realizado teste laboratorial para 

análise de saliva, ambas as situações podem ser responsáveis pelos resultados 

encontrados neste estudo. Ainda, apesar da ausência completa de cortisol nos 

participantes do estudo ser improvável, deve-se levar em conta a possibilidade de 

ocorrência de alguma falha ou erro na implementação do protocolo utilizado 

Sobre memória explícita, medida pelo reconhecimento, enquanto a variação 

entre os scores falsos-positivos foi pequena e não significativa, os scores de 

reconhecimento dos anúncios exibidos foi significativamente maior no grupo 

experimental. O stress afetou o reconhecimento de anúncios de maneira positiva, 

sendo este três vezes superior no grupo estressado. Quando feito um comparativo 

entre as médias dos scores falsos-positivos e verdadeiros-positivos dentro de cada 

grupo, observou-se que não houve diferença significativa entre ambas no grupo 

controle, porém houve no grupo experimental. Isso significa que o reconhecimento 

dos anúncios no grupo controle pode ter ocorrido totalmente pelo acaso, não 

devendo ser levado em consideração, enquanto no grupo experimental o 
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reconhecimento foi verdadeiro. Neste caso, o efeito do stress se mostra presente. 

Esse resultado pode ser explicado pelos altos níveis de cortisol afetando a memória 

de maneira positiva, gerando uma sensação de familiaridade em relação aos 

anúncios. 

Outro fator explicativo pode ser a capacidade diminuída de pessoas 

estressadas de manter o controle da atenção na direção de uma tarefa específica, 

sendo mais facilmente distraídas em direção a estímulos sobressalentes periféricos 

a alguma tarefa (SÄNGER, 2014). Neste sentido, o desempenho superior do grupo 

de stress pode ter sido beneficiado tanto pelo stress diretamente, quanto pelo nível 

de atenção. Estudos utilizando dispositivos como eye-trackers, capazes de mapear 

exatamente o foco de atenção, poderiam responder se ocorre alguma diferença 

significativa no tempo que cada grupo dedica aos anúncios periféricos.   

Como não houve diferença entre as médias de confiança no reconhecimento 

dos anúncios entre os grupos – nem para os verdadeiros-positivos, nem para os 

falsos-positivos -, constatou-se que os resultados significativamente diferentes 

previamente encontrados não ocorreram por nenhum tipo de evento aleatório. 

Para testar o efeito dos anúncios em nível pré-atentivo, ou seja, do efeito de 

mera exposição, investigou-se a probabilidade da marca Izus Tab, presente em um 

dos anúncios do estudo, ser escolhida quando presente em uma lista com outras 9 

marcas desconhecidas – estas, não anunciadas. A probabilidade da marca Izus tab 

ser escolhida pelos participantes, de acordo com o teste qui-quadrado, era 

marginalmente superior às das outras marcas. Esse resultado deixa claro que o 

efeito da mera exposição é capaz de alterar e influenciar as escolhas e opiniões do 

consumidor até mesmo quando esta ocorre inconscientemente, durante o período 

pré-atentivo. Assim, pode-se aferir que, em um contexto mercadológico, não se deve 

considerar apenas a memória explícita do consumidor. Isso seria ignorar todo um 

contexto no qual as marcas poderiam criar e/ou manter um relacionamento com seu 

público-alvo. Apesar de não dever minimizar-se a relevância da memória declarativa, 

priorizá-la em detrimento da memória implícita deixaria de fora análises importantes 

para o âmbito empresarial. 

Foi calculada a probabilidade dos participantes dos grupos escolherem uma 

marca desconhecida não anunciada. Após a exposição dos participantes ao anúncio 

da Izus tab, foi calculada a probabilidade dos participantes escolherem a marca. 

Essa probabilidade foi superior no grupo controle. O resultado pode ser considerado 
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consistente com os achados de Margittai et al. (2016), nos quais constatou-se que 

que níveis elevados de cortisol na corrente sanguínea tornam os indivíduos mais 

propensos a tomar decisões automaticamente, baseados na intuição, deixando de 

lado julgamentos racional e cuidadosamente ponderados. Isso afeta diretamente as 

funções cognitivas de um indivíduo, deixando-o menos capacitado para racionalizar 

e tomar decisões. O autor salienta que isso é capaz de afetar decisões econômicas 

arriscadas, por exemplo, tornando-os excessivamente autoconfiantes. Esses 

achados são condizentes com os resultados encontrados neste estudo, 

considerando que o grupo experimental pode ter utilizado menos referências a 

informações previamente adquiridas, mesmo que estas sejam apenas implícitas.  

Por outro lado, considerando os indícios de que o stress afeta positivamente a 

memória implícita – e consequentemente o efeito de mera exposição - este 

fenômeno deveria contribuir para uma maior probabilidade de indivíduos 

estressados escolherem a marca anunciada.  

No entanto, também existem evidências de que, apesar do efeito do stress 

ser positivo na consolidação de memórias, ele é negativo na recuperação destas. No 

presente estudo isso se aplica ao tempo levado do final do protocolo do Trier Social 

Stress Test até os participantes responderem o questionário. Ou seja, se houve um 

aumento na consolidação da memória implícita do anúncio (que levaria a uma 

potencialização do efeito de mera exposição), este efeito seria anulado pela 

dificuldade de recuperar memórias sob stress, fazendo com que os participantes 

estressados não tivessem acesso, mesmo que inconscientemente, às memórias 

criadas na etapa anterior. 

Neste sentido, caso os participantes tivessem mais tempo para saírem do 

estado de estresse após a exposição ao estímulo e antes das medições das 

escolhas, os resultados poderiam ser diferentes.  

Para todas as inferências sobre os efeitos do stress, também deve ser levado 

em consideração que, ao conduzir os participantes do grupo experimental eram 

levados da sala na qual tinha sido aplicado o TSST-G para o laboratório no qual 

foram respondidos os questionários, não houve controle sobre o ambiente ou sobre 

as interações entre eles. Ou seja, é possível que as conversas entre os participantes 

e o contato com os corredores da universidade - ambiente familiar, com outras 

pessoas presentes - tenha alterado seu estado psicofisiológico, o que levaria a 

alterações nas medidas de stress e memória. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo demonstrou que profissionais e pesquisadores de 

marketing podem se beneficiar das investigações realizadas nas neurociências 

sobre o efeito do stress na memória, já que, mesmo de forma exploratória, foi 

possível observar alguns efeitos da variação fisiológica na percepção aos anúncios. 

Já sobre os efeitos de anúncios não percebidos, mas ainda assim 

processados pré-atentivamente, o estudo foi capaz de confirmar os achados prévios 

da área.  

Considerando os dois temas - stress e pré-atenção - faz sentido que se 

investiguem, a partir das premissas estudadas, outros meios de comunicação além 

da publicidade online. A incidência de anúncios fora do foco de atenção dos 

consumidores é tão comum em mídia externa, rádio e audiovisual quanto em sites, 

por exemplo, mas apresentam cada um, particularidades quanto ao seu formato 

(estímulos sensoriais utilizados, proximidade do consumidor, quantidade de 

informação, etc) e contexto em que está inserido na rotina de quem recebe 

comunicação. Particularidades estas que certamente devem apresentar diferenças 

em relação aos resultados encontrados aqui. 

Para os profissionais de comunicação e marketing, portanto, ainda parece 

cedo demais para fazer recomendações sobre o stress dos consumidores. Já para o 

efeito do processamento inconsciente, por outro lado, é recomendável - com certa 

urgência - que se adaptem as métricas e as expectativas relacionadas à eficácia do 

plano de mídia, especialmente para o meio online, onde é recorrente a medição de 
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resultados via cliques ou outras medidas dependentes de processamento 

consciente. 

É recomendável também que se amplie o conhecimento sobre as variáveis 

capazes de afetar o grau em que a memória implícita se fortalece e afeta o 

comportamento de consumo e, desta forma, se adaptem também as práticas de 

criação para que se adequem em direção à maximização da eficiência dos recursos 

investidos em mídia. 

 



 
 

71 

 
REFERÊNCIAS 

AKIRAV, Irit; SANDI, Carmen; RICHTER-LEVIN, Gal. Differential activation of 

hippocampus and amygdala following spatial learning under stress. European 
Journal of Neuroscience, 2001. 
 

 

ATKINSON, Richard C.; SHIFFRIN, Richard M. Human memory: A proposed system 
and its control processes. Psychology of learning and motivation, 1968. 
 
 
BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. 1ª ed. Rio de Janeiro: J. Zahar Ed, 2001. 
 
 
BLANEY, P. H. Affect and memory: a review. Psychological bulletin, 1986. 
 
 
BOCCALANDRO, E. R. Atenção Concentrada. Manual. São Paulo: Vetor. 2003. 
 
 
BORNSTEIN, R.; D’AGOSTINO, P. R. Stimulus Recognition and the Mere Exposure 
Effect. Journal of Personality and Social Psychology, 1992. 
 
 
BRANDÃO, M. L. Atenção. Psicofisiologia. São Paulo: Atheneu, 1995. 
 
 
BRASIL, Leda Duwe Leão. A falta de atenção seletiva, como uma causa de 
disturbio de aprendizagem e alternativas de prevenção: uma revisão 
bibliográfica, 1994. 
 
 
BROADBENT, D. Perception and communication. Londres: Pergamon, 1958. 

 

 

CAMBRAIA, S. V. Teste AC. São Paulo: Vetor, 2003. 
 
 
CANNON, W. B. Organization for physiological homeostasis. Physiological 
Reviews, 1929. 
 
 
COWAN, N. What are the differences between long-term, short-term and working 
memory? Progress in Brain Research, 2008. 
 



 
 

72 

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 

Porto Alegre, 2000. 

 

DALMAZ, C.; NETTO, C. A. A memória. Ciência e Cultura, v. 56, 2004. 

 

DAY, T. A. Defining stress as a prelude to mapping its neurocircuitry: no help from 
allostasis. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 
2005. 
 
 
DE JOU, Graciela Inchausti. Atenção seletiva: Um estudo sobre cegueira por 
desatenção. 2006. 
 
 
DE MONTJOYE, Yves-Alexandre et al. Predicting personality using novel 
mobile phone-based metrics. In: International Conference on Social Computing, 
Behavioral-Cultural Modeling, and Prediction. Springer Berlin Heidelberg, 2013. 
 
 
DE WEERD, P. Attention, neural basis of. In L. Nadel. Encyclopedia of cognitive 
science. London, 2003. 
 
 
DEUTSCH, J. A., & DEUTSCH, D. Attention: some theoretical considerations. 
Psychological Review, 1963. 
 
 
DOMES, G., HEINRICHS, M., REICHWALD, U., & HAUTZINGER, M. Hypothalamic–
pituitary–adrenal axis reactivity to psychological stress and memory in middle-aged 
women: High responders exhibit enhanced declarative memory performance. 
Psychoneuroendocrinology, 2002. 
 
 
DOMES, G., HEINRICHS, M., RIMMELE, U., REICHWALD, U., & HAUTZINGER, M. 
Acute stress impairs recognition for positive words—association with stress-induced 
cortisol secretion. Stress, 2004. 
 
 
DRÈZE, Xavier, HUSSHERR, François-Xavier. Internet advertising: Is anybody 
watching? Journal of interactive marketing, 2003. 
 
 
DRIVER, J. A selective review of selective attention research from the past century. 
British Journal of Psychology, 2001. 
 
 
EICHENBAUM, H. The hippocampus and declarative memory: cognitive 
mechanisms and neural codes. Behavioural brain research, 2001. 



 
 

73 

 
 
ELLIOTT, R., RUBINSZTEIN, J. S., SAHAKIAN, B. J., & DOLAN, R. J. The neural 
basis of mood-congruent processing biases in depression. Archives of general 
psychiatry, 2002. 
 
 
FACEBOOK. State of connectivity 2015: a report on global internet access. 
Disponível em: <http://newsroom.fb.com/news/2016/02/state-of-connectivity-2015-a-
report-on-global-internet-access/>. Acesso em: 07 nov. 2016. 
 
 
FANG, X.; SINGH, S.; AHLUWALIA, R. An Examination of Different Explanations for 
the Mere Exposure Effect. Journal of Consumer Research, 2007. 
 
 
FERREIRA, M. B., REIS, J., ORGHIAN, D., SÔRO, J. Procedimento de dissociação 
de processos. Psicologia, 2013. 
 
 
GRAF, P. WILLIAMS, D. Completion norms of 40 three-letter word stems. 
Behavioral Research Methods, Instruments & Computers, 1987. 
 
 
GRAF, Peter; SCHACTER, Daniel. implicit and explicit memory for new associations 
in normal and amnesic subjects. Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory, and Cognition, 1985. 
 
 
HA, L., & LITMAN, B. R. Does advertising clutter have diminishing and negative 
returns? Journal of Advertising, 1997. 
 
 
HENCKENS, M. J., HERMANS, E. J., PU, Z., JOËLS, M., & FERNÁNDEZ, G. 
Stressed memories: how acute stress affects memory formation in humans. The 
Journal of Neuroscience, 2009. 
 
 
HIDALGO, V., VILLADA, C., ALMELA, M., ESPÍN, L., GÓMEZ-AMOR, J., & 
SALVADOR, A. Enhancing effects of acute psychosocial stress on priming of non-
declarative memory in healthy young adults. Stress, 2012. 
 
 
HOFFMAN, Donna L., KALSBEEK, William D., NOVAK. Thomas P.  Internet and 
Web use in the US. Communications of the ACM, 1996. 
 
 
HOLMES, T. H., & RAHE, R. H. The social readjustment rating scale. Journal of 
psychosomatic research, 1967. 
 



 
 

74 

 
HOROWITZ, T. S., Cade, B. E., WOLFE, J. M., & CZEISLER, C. A. Searching Night 
and Day: A Dissociation of Effects of Circadian Phase and Time Awake on Visual 
Selective Attention and Vigilance. Psychological Science, 2003. 
 
 
IWANAGA, M., & MOROKI, Y. Subjective and physiological responses to music 
stimuli controlled over activity and preference. Journal of Music Therapy, 1999. 
 
 
JACOBY, L. L. A process dissociation framework: separating automatic from 
intentional uses of memory. Journal of Memory and Language, 1991. 
 
 
JACOBY, L. L.; KELLEY, C. M.; DYWAN, J. Memory attributions. In H. L. 
Roediger&F.I.M. Craik (Eds.), Varieties of memory and consciousness: Essays in 
honour of EndelTulving. HillDPale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1989. 
 
 
JAMES, W. The principles of psychology. New York, 1981. 
 
 
JANISZEWSKI, C. Preattentive Mere Exposure Effects. Journal of Consumer 
Research, 1993. 
 
 
KAHNEMAN, D. Attention and effort. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-hall, 
1973. 
 
 
KANTAR IBOPE MÉDIA. Media compass – jan a dez, 2015. Disponível em: 
<https://www.kantaribopemedia.com/media-compass-jan-a-dez-2015/>. Acesso em: 
07 nov. 2016. 
 
 
KIM, J. J., & DIAMOND, D. M. The stressed hippocampus, synaptic plasticity and lost 
memories. Nature Reviews Neuroscience, 2002. 
 
 
KIRSCHBAUM, C., Pirke K. M., HELLMMER, D. H. The ‘Trier Social Stress Test’- a 
tool for investigating psychobiological stress responses in a laboratory setting. 
Neuropsychobiology, 1993. 
 
 
KUHLMANN, S., PIEL, M., & WOLF, O. T. Impaired memory retrieval after 
psychosocial stress in healthy young men. The Journal of Neuroscience, 2005. 
 
 
LAZARUS, R. S. Psychological stress and the coping process, 1966. 
 



 
 

75 

 
LAZARUS, R. S. Coping theory and research: past, present, and future. 
Psychosomatic medicine, 1993. 
 
 
LAZARUS, Richard S.; ERIKSEN, Charles W. Effects of failure stress upon skilled 
performance. Journal of Experimental Psychology, 1952. 
 
 
LEE, A. Y. The Mere Exposure Effect: An Uncertainty Reduction Explanation 
Revisited. Society for Personality and Social Psychology, 2001. 
 
 
LEE, A. Y. The Mere Exposure effect: is it a mere case of misattribution Advances in 
Consumer Research, Association for Consumer Research, 1994. 
 
LEE, Angela Y., LABROO, Aparna A. The effect of conceptual and perceptual 
fluency on brand evaluation. Journal of Marketing Research, 2004. 
 

 

LURIA. A. R. Curso de psicologia geral. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1979. 

 

MA, W., HUSAIN, M. & BAYS,P. Changing concepts of working memory. Nature 
Neuroscience, 2014.  

 
 
MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 6. ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2011. 
 
 
MARGITTAI, Z., NAVE, G., STROMBACH, T., VAN WINGERDEN, M., SCHWABE, 
L., & KALENSCHER, T. Exogenous cortisol causes a shift from deliberative to 
intuitive thinking. Psychoneuroendocrinology, 2016. 
 
 
MATHIS, J., DE QUERVAIN, D., & HESS, C. W. Dependence of the transcranially 
induced silent period on theinstruction set'and the individual reaction time. 
Electroencephalography and Clinical Neurophysiology/Electromyography and 
Motor Control, 1998. 
 
 
MCEWEN, B. S. Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role 
of the brain. Physiological reviews, 2007. 
 
 



 
 

76 

MILOSAVLJEVIC, M. The effects of preattention in an online advertising context: A 
neuroscience perspective. Doutorado em Filosofia, Universidade de Florida, 2007. 
 
 
MILOSAVLJEVIC, Milica; CERF, Moran. First attention then intention: Insights from 
computational neuroscience of vision. International Journal of advertising, 2008. 
 
 
MISHKIN, M., MALAMUT, B., & BACHEVALIEr, J. Memories and habits: Two neural 
systems. Neurobiology of learning and memory, 1984. 
 
 
MORELAND, Richard L., ZAJONC, Robert B. A strong test of exposure effects. 
Journal of Experimental Social Psychology, 1976. 
 
 
MOUTINHO, L., DIONÍSIO, P., RODRIGUES, J. V., & PEREIRA, H. G. Marketing 
Trends: Antecipar o futuro para inspirar o presente. Lisboa, Portugal: Bnomics. 
2012. 
 
 
PACAK, Karel; PALKOVITS, Miklos. Stressor specificity of central neuroendocrine 
responses: implications for stress-related disorders. Endocrine reviews, v. 22, 2001. 
 
 
PASTORE, C. M. A. A influência do stress na atitude em relação ao anúncio e à 
marca. Dissertação: PUCPR, 2014. 
 
 
PAVÃO, R. Aprendizagem e memória. Revista da Biologia, 2008. 
 
 
POLDRACK, R. A., PACKARD, M. G. Competition among multiple memory systems: 
converging evidence from animal and human brain studies. Neuropsychologia, 
2003. 
 
 
POMPÉIA, S., PAES, A. T., BUENO, O. F. A. Teste de Complementação de letras: 
estímulos para uso no Brasil. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 2003. 
 
 
RICHARDSON-KLAVEHN, A. R., BJORK, R. A. Memory long-term. Encycbpedia of 
cognitive science. Londres, 2003. 
 
 
RODRIGUES, A.; JABLONSKI, B.; ASSMAR, E. M. L. Psicologia Social. São 
Paulo: Editora Vozes, 2008. 
 
 



 
 

77 

RODRÍGUEZ, M. de V. Introducción a la psicología cognitiva. Madrid: Alianza 
Editorial, 2006. 
 
 
ROSSINI, J. C.; GALERA, C. Seleção e Análise de Estímulos na Tarefa de Busca 
Visual. Psicologia: Reflexão e Crítica, 2008. 
 
ROZESTRATEN, R. J. A. Psicologia do Trânsito: Conceitos e Processos Básicos. 
São Paulo: EPU, 1988. 
 
 
RUBINSTEIN, S. L. Princípios de Psicologia Geral. Lisboa: Estampa, 1973. 
 
 
SANDI, Carmen; PINELO-NAVA, M. Teresa. Stress and memory: behavioral effects 
and neurobiological mechanisms. Neural plasticity, 2007. 
 
 
SÄNGER, Jessica et al. The influence of acute stress on attention mechanisms and 
its electrophysiological correlates. Frontiers in behavioral neuroscience, 2014. 
 
 
SCHWABE, Lars, BÖHRINGER, Andreas, WOLF. Oliver T. Stress disrupts context-
dependent memory. Learning & Memory, 2009. 
 
 
SCHACTER, D. L., TULVING, E. Memory systems, 1994.  
 
 
SCHLOSSER, Ann E.; SHAVITT, Sharon. KANFER, Alaina. Survey of Internet users’ 
attitudes toward Internet advertising. Journal of interactive marketing, 1999. 
 
 
SELYE, Hans. The stress of life (Revised ed.). New York, NY: McGrawHill Book Co, 
v. 1, 1976. 
 
 
SHANKAR, Venkatesh, HOLLINGER, Marie. Online and mobile advertising: current 
scenario, emerging trends, and future directions. Marketing Science Institute, 2007. 
 
 
SHAPIRO, S.; MACINNIS, D. J. Mapping the relationship between preattentive 
processing and attitudes.  Advances in Consumer Research, 1992. 
 
 
SHAPIRO, S.; MACINNIS, D. J.; HECKLER, S. E. Measuring and Assessing the 
Impact of Preattentive Processing on Ad and Brand Attitudes. In Measuring 
Advertising Effectiveness, 1994. 
 



 
 

78 

SHAPIRO, Stewart, MACINNIS, Deborah J. HECKLER, Susan E. The effects of 
incidental ad exposure on the formation of consideration sets. Journal of consumer 
research, 1997. 
 
 
SHAPIRO, Stewart; KRISHNAN, H. Shanker. Memory-based measures for assessing 
advertising effects: A comparison of explicit and implicit memory effects. Journal of 
advertising, 2001. 
 
 
SMEETS, T., GIESBRECHT, T., JELICIC, M., & MERCKELBACH, H. L. G. J. 
Context-dependent enhancement of declarative memory performance following acute 
psychosocial stress. Biological psychology, 2007. 
 
 
SOLOMON, M. R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e 
sendo. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
 
 
SQUIRE, L. R., KNOWLTON, B. J. The medial temporal lobe, the hippocampus, and 
the memory systems of the brain. The new cognitive neurosciences, 2000. 
 
 
SQUIRE, L. R., KNOWLTON, B., MUSEN, G. The structure and organization of 
memory. Annual review of psychology, 1993. 
 
 
STAFFORD, T., GRIMES, A. Memory enhances the mere exposure effect. 
Psychology & Marketing, 2012. 
 
 
STERLING, P., EYER, J. Allostasis: A new paradigm to explain arousal pathology, 
1988. 
 
 
STERNBERG, R. J. Psicologia Cognitiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
 
 
STROOP, J. R. Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of 
experimental psychology, 1935. 
 
 
TONGLET, E. C. Bateria das funções mentais para motoristas: Teste de Atenção 
Concentrada. São Paulo: Vetor, 2002. 
 
 
TREISMAN, A. Strategies and models of selective attention. Psychological Review, 
1969. 
 
 



 
 

79 

TULVING, E.; DONALDSON., W. Episodic and semantic memory: Organízation of 
memory. Edição. Nova York: Academic Press, 1972. 
 
 
TULVING, Endel; SCHACTER, Daniel. Priming and human memory 
systems. Science, 1990. 
 
 
TULVING, Endel; SCHACTER, Daniel. Priming and memory systems. Neuroscience 
year: Supplement 2, 1992. 
VOGEL, S., SCHWABE, L. Stress in the zoo: Tracking the impact of stress on 
memory formation over time. Psychoneuroendocrinology, 2016. 
 
 
VON DAWANS, B.; KIRSCHBAUM, C.; HEINRICHS M. The Trier Social Stress Test 
for Groups (TSST-G): A new research tool for controlled simultaneous social stress 
exposure in a group format. Psychoneuroendocrinology, 2011. 
 
 
VYGOTSKY, L. S.; A. R. LURIA. A criança e seu comportamento. Estudos sobre a 
história do comportamento: símios, homem primitivo e criança, 1996. 
 
 
WARRINGTON, E. K., WEISKRANTZ, L. The effect of prior learning on subsequent 
retention in amnesic patients. Neuropsychologia, 1974. 
 
 
WOLF, O. T. Stress and memory in humans: twelve years of progress? Brain 
research, 2009. 
 
 
WOODSON, James C., et al. Emotion-induced amnesia in rats: working memory-
specific impairment, corticosterone-memory correlation, and fear versus arousal 
effects on memory. Learning & memory, 2003. 
 
 
 
WRIGHT, R. D. WARD, L. M. The control of visual attention. Nova York, 1998. 
 

 

YAGI, Yoshihiko; IKOMA, Shinobu; KIKUCHI, Tadashi. Attentional modulation of the 
mere exposure effect. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, 
and Cognition, 2009. 

 
 
YOO, C. Unconscious Processing of Web Advertising: effects on implicit memory, 
attitude toward the brand, and consideration set. Journal of Interactive Marketing, 
2008. 



 
 

80 

 
 
YOO, Chan Yun. Implicit memory measures for web advertising effectiveness. 
Journalism & Mass Communication Quarterly, 2007 
 
 
YOO, C., Preattentive Processing of Web Advertising. Dissertação, Doutorado em 
Filosofia, Universidade de Texas, 2005. 
 
 
YOUYOU, Wu; KOSINSKI, Michal; STILLWELL, David. Computer-based personality 
judgments are more accurate than those made by humans. Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 2015. 
 
 
ZAJONC, R. B. Attitudinal effects of mere exposure. Journal of personality and 
social psychology, 1968. 
 
 
ZENITHMEDIA. Media consumption forecasts 2015. Disponível em: 
<http://www.zenithmedia.com/product/media-consumption-forecasts-2015/>. Acesso 
em: 07 nov. 2016. 
 
 

 

 

 



 
 

81 

 
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO FILTRO 

Qual sua idade? 

________________________ 

 

Qual seu curso de graduação na PUCPR? 

_________________________ 

 

Você toma algum medicamento?  

(  ) Sim  (  ) Não  

 

Se sim, que tipo de medicamente (o que está tratando)? 

___________________________________________________________________ 

 

Você possui um Tablet? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Se não, gostaria de ter um? 

(  ) Sim              (  ) Não 

Você fuma mais de 5 cigarros por dia? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Você passou por algum evento que considere estressante nas últimas 24 horas? Se 

sim, por favor, descreva. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Você passou por algum evento que considere muito feliz nas últimas 24 horas? Se 

sim, por favor, descreva. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu___________________________________________________________ 

estou sendo convidado a participar de um estudo sobre comunicação.   

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome 

ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, 

será mantido em sigilo. 
Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e que, por 

desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho 

recebendo. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Bruno Rafael Ritter, 

da PUC-PR, e Eliane Mafezzolli, e com eles poderei manter contato pelos telefones 

(41) 8816-1889, (41) 3271-1177. 
Manifesto meu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente 

de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 

participação. 
 

 

Curitiba, ______ de ___________________ 2016 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome e assinatura do sujeito da pesquisa 

 

 

 

___________________________________________ 

CPF do sujeito da pesquisa 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO INSTRUMENTO DE COLETA 

01 - Escreva abaixo tudo o que você entendeu dos três textos lidos. Descreva 

detalhes e a sua interpretação sobre o tema dos textos, a opinião do autor sobre os 

assuntos abordados e demais informações que achar necessário 

 

02 - No site em que você leu os textos haviam anúncios. Use palavras diferentes das 

palavras presentes nestes anúncios para completar esta tarefa, ou seja, se a palavra 

estava no anúncio, não utilize esta palavra.  Escreva uma palavra que comece com 

cada conjunto de três letras abaixo. Caso não consiga pensar em alguma palavra 

que não foi utilizada no anúncio, deixe o campo em branco. Não use o plural para 

completar as palavras (Exemplo:  cen - cenário). 

 

Ent________ 

Exp________ 

Ant________ 

Mat________ 

Mer________ 

 

03 - Desta vez USE APENAS palavras presentes nos anúncios do site para 

completar a tarefa. Caso não se lembre das palavras do anúncio, use qualquer 

palavra que lhe vier à mente.  Escreva uma palavra que comece com cada conjunto 

de três letras abaixo. Não use o plural para completar as palavras (Exemplo:  cen - 

cenário). 

 

Bai________ 

Qua________ 

Sem________ 

Emb________ 

Aqu________ 

 

04 - Escreva palavras que comecem com as três letras indicadas. Desta vez, basta 

escrever a primeira palavra que lhe vier à mente. Não use o plural para completar as 

palavras (exemplo:  cen - cenário). 
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Fil ________ 

Med________ 

Ali________ 

Agr________ 

Cri________ 

Far________ 

Pel________ 

Ver________ 

Ale________ 

Ali________ 

 

05 - Imagine que você está pensando em comprar um tablet. No momento você 

fazendo pesquisas e buscando informações sobre os aparelhos disponíveis no 

mercado. Das marcas listadas abaixo, quais você consideraria como uma 

possibilidade de compra e buscaria mais informações sobre seus produtos? 

 

q Izus Tab 
q Tagital 
q Yuntab 
q Flexx 
q Dragon Touch 
q Hisense Tab 
q Digiland 
q KIngPad 
q Astro Tab 

 

06 - Quão familiares são as marcas abaixo? Assinale na escala o item 

correspondente ao seu nível de familiaridade com cada uma delas. 
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 Nada 
familiar 

2 3 4 5 Muito 
familiar 

Izus Tab m  m  m  m  m  m  

Tagital m  m  m  m  m  m  

Yuntab m  m  m  m  m  m  

Flexx m  m  m  m  m  m  

Dragon 

Touch m  m  m  m  m  m  

Hisense 

Tab m  m  m  m  m  m  

Digiland m  m  m  m  m  m  

KIngPad m  m  m  m  m  m  

Astro Tab m  m  m  m  m  m  

LeapPad m  m  m  m  m  m  

 

07 - Você já viu este anúncio? 

 
m Já vi este anúncio 
m Nunca vi este anúncio 
 

08 - Qual o nível de confiança nesta resposta? 

 1 2 3 4 5 6 7 
Pouco 

confiante:Muito 

confiante 
m  m  m  m  m  m  m  

 

09 - Você já viu este anúncio? 

 
m Já vi este anúncio 
m Nunca vi este anúncio 
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10 - Qual o seu nível de confiança nesta resposta? 

 1 2 3 4 5 6 7 
Pouco 

confiante:Muito 

confiante 
m  m  m  m  m  m  m  

 

 

11 - Você já viu este anúncio? 

 
m Já vi este anúncio 
m Nunca vi este anúncio 

 

12 - Qual o seu nível de confiança nesta resposta? 

 1 2 3 4 5 6 7 
Pouco 

confiante:Muito 

confiante 
m  m  m  m  m  m  m  

 

13 - Você já viu este anúncio antes? 

 
m Já vi este anúncio 
m Nunca vi este anúncio 

 

14 - Qual seu nível de confiança nesta resposta? 

 1 2 3 4 5 6 7 
Pouco 

confiante:Muito 

confiante 
m  m  m  m  m  m  m  
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15 - Você já viu este anúncio antes? 

 
m Já vi este anúncio 
m Nunca vi este anúncio 

 

16 - Qual seu nível de confiança nesta resposta? 

 1 2 3 4 5 6 7 
Pouco 

confiante:Muito 

confiante 
m  m  m  m  m  m  m  

 

 

17 - Você já viu este anúncio antes? 

 
m Já vi este anúncio 
m Nunca vi este anúncio 
 

18 - Qual seu nível de confiança nesta resposta? 

 1 2 3 4 5 6 7 
Pouco 

confiante:Muito 

confiante 
m  m  m  m  m  m  m  

 

 

19 - Qual o seu gênero? 

m Masculino 
m Feminino 

 

20 -Qual a sua idade? 
_____arraste o indicador até a sua idade 
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Answer If Qual o seu gênero? Feminino Is Selected 
21 - Você usa algum contraceptivo hormonal? 

m Sim 
m Não 

 

Answer If Você usa algum contraceptivo hormonal? Não Is Selected 
22 - Qual a data da sua última menstruação? (Escreva no formato dia/mês/ano) 

 

23 - Você tem algum palpite sobre qual foi o objetivo deste estudo? Caso tenha, 

descreva o seu palpite. Caso contrário siga para a próxima pergunta. 

 

24 - O que você fez antes de ler os textos e responder ao questionário? 

m Aguardei em uma sala 
m Passei por um processo seletivo  

 
Answer If O que você fez antes de vir para a sala com os computadores? Passei por 
um processo seletivo Is Selected 
25 - Quão estressado você se sentiu durante o processo seletivo? 

 1 2 3 4 5 6 7 
Nada 

estressado:Muito 

estressado 
m  m  m  m  m  m  m  

 

 

Answer If O que você fez antes de vir para a sala com os computadores? Aguardei 
em uma sala com livros e revistas Is Selected 
26 - Quão estressado você se sentiu enquanto aguardava? 

 1 2 3 4 5 6 7 
Nada 

estressado:Muito 

estressado 
m  m  m  m  m  m  m  

 

 

27 - Você já havia participado de algum experimento sobre stress antes? 

m Sim 
m Não 
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28 - Preencha os dados abaixo para a declaração de horas complementares. Estes 

dados serão utilizados e única e exclusivamente para a confecção dos certificados e 

não serão lidos em conjunto com as outras respostas da pesquisa, garantindo a sua 

anonimidade e privacidade. 

 

29 - Preencha os dados 
Nome Completo 
Curso 
Nº de matrícula 
E-mail para contato 

 

 

 

 

 

 


