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RESUMO 

Estratégias de branding são muito utilizadas por fortalecer a marca e gerar 
engajamento aos seus consumidores. Diante de tantas propagandas distribuídas nos 
mais diversos meios, fica difícil escolher a que dar atenção. Neste contexto, a 
construção de um anúncio com atributos que chamem a atenção do consumidor e 
gerem maior recordação é um desafio. Dois objetivos gerais são contemplados. O 
primeiro é testar a aplicação da teoria da valência afetiva, relacionada ao alerta de 
imagens e palavras. O segundo é testar a aplicação da incongruência entre a valência 
da imagem e a valência da mensagem em anúncios. Assim, busca-se saber que 
efeitos estas aplicações possuem sobre  a percepção e recordação do consumidor. 
Para atender estes objetivos foi utilizada a metodologia experimental, sendo 
escolhidas duas imagens com valências diferentes (praia paradisíaca e um homem 
armado - a primeira positiva e a segunda negativa). Foram também desenvolvidas 
duas frases distintas: “Tenha a liberdade em suas mãos” e “tenha o matador em suas 
mãos” (a primeira com valência positiva, liberdade; a segunda com valência negativa, 
matador). As imagens e frases foram distribuídas entre si, ou seja, dois anúncios 
congruentes e dois anúncios incongruentes. Os resultados não demostraram 
diferenças significativas para a avaliação geral dos anúncios e tampouco sobre a 
disposição a pagar. Em contrapartida, foi possível identificar uma diferença 
significativa entre o grau de lembrança entre as imagens e as palavras. Os resultados 
indicaram que as imagens teriam maior processamento do anúncio, deixando o texto 
em segundo plano. Isto fez com que as imagens fossem mais lembradas e tivessem 
um nível de reconstrução menor, diferentemente dos textos, que tiveram menor 
lembrança e um nível de reconstrução maior. Ainda, foi verificado que a incongruência 
levou a maior reconstrução dos anúncios enquanto que, a valência não demostrou 
relação significativa com as variáveis dependentes. 
 
 
 

Palavras-chave: Valência das palavras. Valência das imagens. Recordação. 
Anúncio. Superioridade da imagem. Incongruência. 
 
 



 
 

   
 

ABSTRACT 

Branding strategies are widely used to strengthen the brand and generate engagement 

for its consumers. Faced with so much propaganda distributed in various media, it is 

difficult to choose which to pay attention to. In this context, the construction of an 

advertisement with attributes that attract the attention of the consumer and generate 

more recall is a challenge. Two general objectives are contemplated. The first is to test 

the application of the theory of affective valence, related to the alert of images and 

words. The second is to test the application of the incongruity between the valence of 

the image and the valence of the message in advertisements. Thus, it is sought to 

know what effects these applications have on the perception and recall of the 

consumer. In order to meet these objectives, the experimental methodology was used, 

and two images with different values were chosen (paradisiac beach and an armed 

man - the first positive and the second negative, respectively). There were also two 

distinct phrases: "Have freedom in your hands" and "have the matador in your hands" 

(the first with positive valence, freedom, the second with negative valence, killer). The 

images and phrases were distributed among themselves, that is, two congruent ads 

and two incongruous ads. The results did not show significant differences for the 

general evaluation of the ads and neither about the willingness to pay. In contrast, it 

was possible to identify a significant difference between the degree of remembrance 

between images and words. The results indicated that the images would have more 

ad rendering, leaving the text in the background. This made the images more 

remembered and had a lower level of reconstruction, unlike the texts, which had less 

memory and a higher level of reconstruction. Still, it was verified that the incongruity 

led to the greater reconstruction of the ads whereas, the valence did not demonstrate 

significant relation with the dependent variables. 

 

 

Key-words: Valencia of words. Valence of images. Recall. Advertisement. Superiority 

of the image. Incongruity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Kotler (2006) define comunicação como a ferramenta para propagar 

informações ao consumidor, de forma com que haja, através da persuasão, uma 

atitude favorável a marca e que haja uma lembrança maior. Kotler e Keller (2012), 

reforçam ainda que a comunicação é utilizada para associar a marca, ou o produto, 

ao um determinado significado esperado na memória do consumidor. Uma das formas 

utilizadas pelas marcas para se comunicar é através da publicidade, onde pode haver 

a expressão verbal e não-verbal, que visa convencer o consumidor através de seus 

signos linguísticos e icônicos (VEESTERGAARD & SCHROEDER, 1988). A 

publicidade, portanto, pode ser utilizada como forma de comunicação, mas deve ser 

desenvolvida com cuidado, pois como citado, a marca se associa sempre a algum 

significado e esta pode ser associada a algo negativo, inesperado e prejudicial à 

marca e gerar um prejuízo à toda empresa. 

Empresas que desejam marcas mais fortes e consolidadas no mercado buscam 

desenvolver e aplicar estratégias de branding (KOTLER, 2006). Pra que este objetivo 

seja atingido, as empresas precisam investir na gestão de suas marcas, de modo com 

que elas se tornem mais fortes, claras, concisas e atraentes, prontas para encarar um 

mercado cada vez mais competitivo. (KAPFERER, 2004) 

O desafio de chamar a atenção de um público cada vez mais exigente é 

encarado pelas marcas, pois os benefícios físicos não são mais os únicos atributos a 

serem considerados (MAGALHÃES, 2008). A avaliação dos consumidores sobre a 

essência das marcas seria um fator determinante, pois são variáveis que definirão a 

identidade da marca. (Kapferer, 2004) 

Segundo Barthes (1964) quando as imagens são utilizadas junto com palavras, 

podem expressar uma mensagem monossêmica e não-ambígua, ou seja, a 

combinação da imagem e do texto se complementam e reforçam um mesmo 

significado, o que fortalece a persuasão ao receptor da mensagem. Neste sentido, 

anúncios que unem imagens e palavras são complexos pois ampliam a quantidade de 

possíveis compreensões que os consumidores terão. Além da gramática verbal 

comumente utilizada e conhecida que descrevem a posição e as combinações das 

palavras, a “gramática visual” tornou-se também um importante fator para a criação 

de anúncios, sendo este responsável por distribuir estrategicamente os elementos que 

compõem a imagem (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006). 
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O presente estudo visa aplicar estas teorias em anúncios que contenham tanto 

imagens quanto palavras. Inicialmente será apresentada a revisão da literatura, 

contemplando assuntos sobre teoria da comunicação, atitude do consumidor,  

processo de percepção e memória, congruência e incongruência e valência e alerta 

das palavras e imagens. Em seguida, a metodologia será explicada, bem como as 

variáveis independentes e dependentes utilizadas neste estudo. Então serão 

apresentados os experimentos realizados, contando com dois pré-testes e um 

experimento final, apresentando suas checagens, análises e resultados. Por fim, as 

considerações  finais apresentarão as contribuições para o estudo, suas limitações e 

sugestões para estudos futuros. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

A dinâmica econômica mantém o mercado em movimento, onde “dinâmica” 

pode ser entendida pelas relações de troca que acontecem todos os dias. O comércio 

não para, as indústrias continuam produzindo carros e as lojas continuam vendendo 

sapatos. É interessante observar o crescimento no mercado de uma empresa que, 

seguindo a tendência, aumentou a quantidade de clientes através de anúncios 

publicitários. Mas como estas empresas conseguiram conquistar tantos clientes com 

uma publicidade relativamente simples e barata? 

Diante destas observações do cenário publicitário, o problema de pesquisa 

apresentado será: Qual a influência da valência das palavras (VI¹) e da incongruência 

(VI²) na reconstrução de memória (VD¹) e disposição a pagar (VD²)? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Estudar a influência da incongruência do anúncio e da valência das palavras 

sobre a reconstrução da memória do consumidor e o impacto na disposição de preço 

a pagar.  
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1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 

a) Verificar a influência da incongruência do anúncio (imagem e mensagem) 

sobre a reconstrução da memória;  

b) Verificar a influência da valência das palavras sobre a reconstrução de 

memória e disposição de preço a pagar;  

c) Verificar se anúncios congruentes/incongruentes geram melhores 

resultados sobre a disposição de preço a pagar. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

2.1 TEORIA DA COMUNICAÇÃO 

A comunicação é ação de transmitir informações, objetivando um entendimento 

entre as pessoas pertencentes a um grupo. O objetivo final da comunicação é 

persuadir, convencer uma das partes envolvidas no processo. Quando este objetivo, 

a persuação, é inserido na comunicação e quando há o entendimento entre as partes, 

pode se dizer que ela foi construída de maneira estratégica (FRANÇA, 2006). 

Dentro do contexto mercadológico, a comunicação é definida pelo “p” de 

promoção, por McCarthy (1960, apud KOTLER; KELLER 2012, p 23), e inserida no 

composto ou mix de marketing (KOTLER; KELLER, 2012). 

Kotler e Keller (2012) definem o processo de comunicação de marketing como 

a forma com que empresas informam e persuadem seus consumidores, a fim de que 

se lembrem de suas marcas e comprem seus produtos, além de doutrinar quem deve 

usar determinado produto, de que maneira, em qual circunstância e de que forma. 

Este processo, segundo Kotler e Keller (2012) é representado através do 

macromodelo do processo de comunicação. 

 

 
Figura 1 - Macromodelo do processo de comunicação. 

 

  Fonte: Kotler e Keller (2012) 

  

No macromodelo de comunicação, a comunicação se dá através de um emissor 

que, utilizando-se de um meio, transmite uma mensagem codificada, isto é, com uma 
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linguagem específica para que o receptor possa recebe-la e decodifica-la, sendo 

assim um processo de tradução. Kotler e Keller (2012) enfatizam que nesta etapa de 

decodificação, a codificação emitida pelo emissor deve ser de conhecimento pleno do 

receptor, para que os elementos da comunicação não sejam considerados como uma 

incógnita para o receptor, ou seja, os elementos da comunicação devem ser do 

conhecimento deste receptor. Após a recepção da mensagem, o receptor envia uma 

resposta, no formato de feedback ao emissor. Esta resposta pode ser caracterizada 

como uma ação específica ou compra. Todo o processo, que vai da emissão da 

mensagem até a recepção do feedback emitido pelo receptor, é passível de sofrer 

ruídos e interferências. Kotler e Keller (2012) afirma de outras mensagens de 

concorrentes podem contribuir nesta interferência do ruído. E também que o processo 

de comunicação necessita ser estruturado previamente, baseando-se em informações 

comportamentais do consumidor, ou seja, entendendo o público-alvo e quais meios 

ele utiliza para receber a mensagem. Kotler e Keller (2012) ainda ressaltam que 

processos cognitivos como atenção seletiva, por exemplo, podem estar presentes 

durante o processo de recepção da mensagem. 

2.2 ATITUDE DO CONSUMIDOR 

As atitudes podem ser definidas de maneira geral como uma predisposição em 

avaliar objetos de maneira positiva ou negativa. Alguns autores ainda estabelecem 

uma relação de aproximação ou afastamento resultantes dessa relação. O objeto ao 

qual se possui uma atitude é chamado de objeto de atitude. Kotler & Keller (2013) 

abrangem o conceito de objetos de atitude ao afirmar que se pode possuir atitude em 

relação a várias coisas não apenas a produtos e anúncios (SOLOMON, 2008;  

KOTLER; KELLER, 2013).  

Kartz (apud Solomon, 2008) elaborou a teoria funcional das atitudes, onde 

propôs que a existência das atitudes ocorre devido a necessidade de desempenhar 

funções específicas para cada pessoa. Para essa teoria há quatro funções diferentes: 

a.  Função utilitária: Para essa função a atitude será desenvolvida com base na 

recompensa ou punição que o consumidor espera obter ao se relacionar com 

o produto; 

b. Função expressiva de valor: a atitude será formada com a função de expressar 

os valores centrais ou o autoconceito do consumidor; 
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c. Função defensiva do ego: atitudes que desempenham a função de proteger o 

ego de ameaças externas ou sentimentos internos que se apresentam contra 

o autoconceito; 

d. Função de conhecimento: deriva da necessidade de ordem e estrutura ao 

confrontar-se com incongruências.  

Apesar de uma atitude poder desempenhar mais de uma função, haverá 

somente uma dominante. A função dominante para determinado público-alvo deverá 

gerar respostas favoráveis em relação à comunicação (SOLOMON, 2008). 

Segundo o mesmo autor há um consenso entre a maioria dos pesquisadores 

quanto aos componentes que formam a atitude. Esses componentes (afeto, 

comportamento e cognição) constituem o modelo ABC de atitudes (affect, behavior e 

cognition). O afeto se relaciona aos sentimentos em relação ao objeto de atitude. O 

comportamento envolve a intenção para realizar algo envolvendo o objeto. E cognição 

pode ser descrita como as crenças referentes ao objeto (SOLOMON, 2008). 

O caminho que se faz entre os elementos (afeto, comportamento e cognição) 

em direção a formação de uma atitude resulta em diferentes tipos de efeitos. Para a 

teoria da hierarquia de efeitos há três resultados possíveis resultantes dessas 

interações (SOLOMON, 2008). Quando o consumidor primeiro forma crenças e 

conhecimentos sobre algum produto, para depois formar um sentimento e então ter 

um comportamento denomina-se a essa sequência de hierarquia de aprendizagem 

padrão (imagem 1.1) (SOLOMON, 2008). 

Quando após o conhecimento sobre o produto o consumidor o compra e então 

desenvolve o afeto é quando ocorre a hierarquia de baixo envolvimento. Na maioria 

das vezes esse processo ocorre quando se possui pouco conhecimento sobre o 

produto, formando-se uma avaliação sobre o produto somente após tê-lo adquirido 

(SOLOMON, 2008). 

A hierarquia experimental ocorre quando o consumidor possui afeto em um 

primeiro momento para depois realizar o comportamento e então formar as crenças e 

conhecimentos sobre o produto. Entre os três tipos de hierarquias, a experimental 

atribui maior peso a emoção, considerando maior impacto de aspectos intangíveis na 

formação da atitude (SOLOMON, 2008). 
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Figura 2 – Três hierarquias de efeito. 

 

 Fonte: Solomon (2008) 

 

Há divergência na literatura em relação a mudança de uma atitude. Solomon 

(2008, pg 254) apresenta sua definição de atitude como “uma avaliação duradoura e 

geral das pessoas (incluindo nós mesmos), objetos, propaganda ou questões”. A 

justificativa para essa abordagem poderia ser devido aos benefícios como economia 

de energia e processamento para o consumidor, que ao possuir uma atitude formada 

em relação a algum produto não precisará formar uma nova atitude para o mesmo 

produto. (SOLOMON, 2008; KOTLER; KELLER, 2013). Por outro lado Blackwell, 

Miniard e Engel (2005) apresentam a atitude como um conceito dinâmico que está em 

constante mudança, ressaltando possíveis transformações em função do tempo, 

como a transformação de uma atitude positiva ou negativa em neutra. 

2.2.1 ATITUDE EM RELAÇÃO AO ANÚNCIO (Aad) 

Solomon (2008, pg 261) define a atitude em relação a propaganda como uma 

“predisposição a responder, de maneira favorável ou desfavorável, a um determinado 

estímulo publicitário durante uma ocasião de exposição específica”. Nesse contexto 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) argumentam sobre o impacto que os sentimentos 

gerados no momento do consumo, ao processar um anúncio e mesmo o estado de 

humor presente antes de receber o estímulo (anúncio) podem impactar na atitude que 

será formada em relação ao anúncio. Os sentimentos evocados ao processar um 
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anúncio, por exemplo, poderão levar a formação de uma atitude favorável ou 

desfavorável a depender dos sentimentos evocados nesse processo. 

Shimp (2002) ressalta a importância das dimensões afetiva e cognitiva na 

avaliação de um anúncio e argumenta que os resultados dos sentimentos e 

julgamentos derivados dessa exposição também impactam nas crenças sobre a 

marca. Belch e Belch (2014) acreditam que a afetividade é um elemento importante 

na determinação da eficácia de um anúncio, uma vez que os sentimentos contidos 

nele podem ser associados a marca e também impactar na intenção de compra. 

A disposição de preço a pagar (WTP) pode ser definida como o valor mais 

elevado que um consumidor está disposto a pagar para adquirir determinado produto 

ou serviço  (KALISH; NELSON, 1991). Essa disposição de preço a pagar quando 

mensurada por profissionais de marketing, pode ser utilizada para definir estratégias 

de preço (BALDERJAHN, 2003) e também auxiliar em previsões de demanda e 

indicadores de resposta de sensibilidade ao preço. 

2.3 PROCESSO DE PERCEPÇÃO, CODIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE ESTÍMULOS 

POR PARTE DO CONSUMIDOR 

A grande exposição de estímulos e esforços de comunicação por parte de 

empresas e marcas estão causando um efeito de sobrecarga sensorial e informacional 

(SOLOMON, 2011; KOTLER 2012) nos indivíduos. Devido a esta concorrência 

informacional, profissionais de marketing investem e direcionam esforços para atrair 

e reter a atenção dos consumidores através de novos meios de comunicação, 

utilizando-se também de novos formatos de mensagens e campanhas, fugindo de 

meios de comunicação tradicionais, como a televisão e rádio (KOTLER, 2012), 

explorando espaços como postos de gasolina, catracas de metrô, internet, etc. 

Devido a este grande número de estímulos, é necessário entender como ocorre 

e se desenvolve o processo de como estes consumidores receptam, decodificam, 

interagem e assumem determinada atitude ou decisão a respeito da mensagem. O 

consumidor escolhe à qual mensagem dará atenção, e além disso ele a interpreta de 

acordo com suas experiências prévias, valores e aspirações (SOLOMON, 2011), ou 

seja, uma mensagem anunciada só terá sua real informação decodificada pelo 

consumidor caso o meio, mensagem, conteúdo, signos e símbolos sejam, de forma 

geral, coerentes à experiência prévia do consumidor – desenvolvidos pensando 
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naquilo que é conhecido pelo consumidor, no próprio perfil e escolhas que este 

indivíduo toma.  

 

2.3.1 SENSAÇÕES E PERCEPÇÕES 

A percepção é um estado posterior a sensação, qual seleciona, organiza e 

decodifica as sensações. Sensações estas que estão relacionadas aos estímulos ao 

qual nossos olhos, ouvidos, nariz, boca e dedos estão expostos diariamente através 

de sons, calor, luzes etc. (SOLOMON, 2011) A percepção é uma lapidação dos 

sentidos, uma forma de conceder significado as sensações. E todo este processo, 

envolvendo sensações e a sua codificação – a percepção -  ocorre sem que todos os 

estímulos sejam processados, pelo fato de que não somos capazes de recebê-los e 

processá-los ou pelo fato de que ignoramos parte destes estímulos e damos mais 

atenção a outros. Em um comercial de televisão, por exemplo, diversos estímulos 

podem ser captados pelo público. Algumas pessoas podem dar mais atenção aos 

atores ou personagens, outros podem se deter ao produto. Alguns outros captam as 

cores, formas e sinais sonoros produzidos durante o anúncio. Ou seja, todo esse 

processamento é variado, e os estímulos e percepções são recebidos e criados de 

uma maneira única, variando entre os indivíduos, pois nem todos absorvem e 

codificam a exposição do estímulo da mesma maneira (SOLOMON, 2011). 

2.3.2 Atenção e seleção de estímulos 

A atenção é um agente presente durante a recepção e decodificação dos 

estímulos. A atenção, segundo Solomon (2011), pode ser definida como o grau de 

direcionamento de esforços cognitivos para o processamento de um determinado 

estímulo, e esta dedicação pode variar de acordo com a natureza e fonte do estímulo, 

assim como experiências prévias e o próprio estado mental do receptor do estímulo – 

qual tente a processar as informações de forma parcial, devido a limitações do cérebro 

humano de captar e decodificar todos os estímulos recebidos. Para corroborar a 

afirmação de que os indivíduos captam e processam estímulos de forma parcial, ou 

seja, não absorvem e decodificam a todos ao mesmo tempo – a seleção perceptiva – 

Kahneman (2012 – pg. 41) afirma que, quando um indivíduo se encontra aplicado e 
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empregando considerável esforço em uma tarefa, ele fica cego, ignorando outros 

estímulos e focalizando toda sua atenção a uma tarefa específica. Em um de seus 

experimentos, Kahneman analisava a dilatação e contração das pupilas de voluntários 

quando submetidos a esforços cognitivos que dependiam grande concentração. Para 

isto construiu um equipamento que registrava de modo fotográfico a dilatação das 

pupilas, e foi solicitado aos voluntários que memorizassem uma sequência de dígitos, 

que aumentavam com o decorrer do experimento, e durante esta memorização uma 

bateria de letras, que mudavam de forma rápida e constante também era apresentada 

- e ainda foi solicitado que avisassem caso vissem a letra K durante a memorização 

dos números e a bateria de letras aleatória. Nos primeiros 10 segundos e nos instantes 

finais do experimento, Kahneman afirma que os voluntários conseguiam informar 

praticamente todas as letras K que apareciam, porém no meio do exercício, a taxa de 

acerto caia para a metade. A conclusão deste exercício foi que, mesmo aplicado em 

um esforço mental qual demanda atenção e concentração do indivíduo – utilizando a 

dilatação da pupila como indicador físico desta real concentração – os indivíduos 

tendem a experimentar uma cegueira temporária para determinados estímulos ou 

tarefas, absorvendo parte ou porcentagem baixa do estímulo apresentado. 

2.3.3 APRENDIZAGEM E MEMÓRIA 

Todos estes estímulos, acompanhados do grau e intensidade de atenção e 

decodificação por parte do indivíduo, contribuem diretamente para a criação de 

experiências, e a partir destas experiências, existe o processo de aprendizagem 

(SOLOMON, 2011; KOTLER; KELLER, 2012). 

A aprendizagem para Solomon (2011) é a mudança comportamental 

permanente, em estado de constante desenvolvimento devido a exposição intencional 

ou não de novos estímulos, através de experiências diretas, vivenciadas pelo próprio 

indivíduo, ou através de observações de eventos quais ocorrem com outros 

indivíduos. Kotler e Keller (2012) definem aprendizagem como a interação entre 

fatores como impulsos e estímulos recebidos pelo indivíduo, e atrelados à respostas, 

atitudes e esforços, ou seja, a reação do indivíduo. 

Algumas teorias são utilizadas para a explicação do processo de 

aprendizagem, uma delas é a teoria behaviorista. Nesta teoria o indivíduo é 

condicionado através de um estímulo externo, onde é esperado que uma resposta 
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seja apresentada mediante a este estímulo (SOLOMON, 2011) - estes estímulos 

podem ser subdivididos em condicionamento clássico ou condicionamento 

instrumental. 

O condicionamento clássico refere-se a relação de dois estímulos, onde o 

primeiro causa uma resposta direta ao ser apresentado ao indivíduo, e o segundo 

estímulo torna-se associado ao primeiro estímulo, sendo assim o segundo estímulo é 

capaz de produzir os mesmos efeitos e respostas que o estímulo inicial. Este tipo de 

estímulo é relacionado a respostas de tipo involuntário, que utilizam parte do sistema 

fisiológico de forma involuntária (SOLOMON, 2011). O pesquisador Ivan Pavlov fez 

uso deste condicionamento em sua pesquisa sobre fisiologia animal, em cães. Ele 

utilizou como primeiro estímulo, capaz de criar uma resposta direta nos cães, um pó 

de carne que era passado na boca dos animais, para que os cães pudessem salivar. 

E enquanto o primeiro estímulo (pó de carne) era apresentado ao animal, ou estímulo 

secundário também era apresentado, o tocar de um sino. Após dado momento, os 

cães aprenderam a relação entre o estímulo secundário (tocar do sino) com o estímulo 

primeiro (o pó de carne que causava salivação), e assim nos momentos em que o sino 

tocava, a salivação nos cães tornava-se evidente, mesmo sem a presença do pó de 

carne (SOLOMON, 2011). 

O segundo tipo de condicionamento está relacionado a fatores que não levam 

em conta respostas involuntárias, porém respostas que procuram atingir um objetivo 

ou recompensa. Esse condicionamento é conhecido como instrumental, e é utilizado 

a fim de que possa causar resultados e respostas positivas (SOLOMON, 2011). Neste 

tipo de condicionamento, o indivíduo age, se comporta e responde a estímulos para 

receber determinadas recompensas, ou não receber qualquer tipo de perdas ou 

punições. Este tipo de condicionamento é observado em adestramento de cães e 

outros animais, onde o treinamento impõe determinado comando, e após a execução 

deste comando, o animal é recompensando com um alimento, brinquedo ou qualquer 

tipo de recompensa. 

Existe também a teoria cognitiva da aprendizagem, que enfatiza que as 

respostas de estímulos provêm de processos mentais internos, onde o indivíduo utiliza 

de informações do mundo e sociedade para solucionar problemas (SOLOMON, 2011). 

A memória é definida por Solomon (2011, pg 131) como “O processo de 

aquisição e armazenagem de informações de modo que estas estejam disponíveis 
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quando necessárias”. E dentro deste processo de aquisição e armazenagem, ocorrem 

etapas distintas onde a codificação de dados externos transforma informações e as 

traduz, de modo que possamos entendê-las. Após a tradução por parte da codificação, 

há um processo de armazenamento destas informações, associando-as à memórias 

e informações já processadas de maneira prévia. E por fim, este processo é finalizado 

pela recuperação destas memórias e informações, onde é selecionado e reproduzido 

a informação já armazenada e disponível. 

Solomon (2011) ao fazer comparações entre a memória de imagens e palavras 

argumenta que informações apresentadas em imagens possuem maior probabilidade 

de serem recordadas. Em estudos sobre o movimento dos olhos em anúncios obteve-

se uma prevalência da recordação da imagem sobre o texto, tal prevalência pode 

ocorrer devido a 90% das pessoas olharem em um primeiro momento para depois 

examinarem o texto (SOLOMON, 2011). 

Solomon (2011) e Kotler e Keller (2012) descrevem a memória dentro de duas 

categorias: memórias de curto prazo e memórias de longo prazo. A memória de curto 

prazo está relacionada a retenção de informações temporária por um período limitado 

(SOLOMON, 2011). Solomon (2011) associa este tipo de memória com a memória 

utilizada no dia a dia, durante ações onde a memória é necessária apenas para o 

desenvolvimento ou processamento de algo pontual. 

A memória de longo prazo é a memória que poderá ser retida a longo prazo, 

(SOLOMON, 2011) de forma permanente e ilimitada (KOTLER; KELLER 2012). 

Solomon (2011) exemplifica a transição de uma memória de curto prazo para o de 

longo prazo através da utilização de um estímulo novo e o seu relacionamento com 

uma informação já retida e processada na memória de longo prazo. 

A reconstrução de memória pode ser definida como o ato de resgatar 

memórias, fatos e situações vivenciados, porém com a possibilidade de ocorrer 

resgates completamente corretos, como de fato ocorreram, parciais ou incorretos 

(GOMES, 2013), havendo também a incorporação de memória de fatos que não 

ocorreram necessariamente com o indivíduo (STEIN, 2013). Um dos fatores que 

influenciam na reconstrução de memórias é a dificuldade da tarefa, (SCHWARZ, 2001; 

KAHNEMAN, 2011) onde o invidíduo tende a distorcer suas memórias resgatadas 

para concluir a tarefa proposta (tarefa de resgatar uma memória específica). 
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2.4 CONGRUÊNCIA E INCONGRUÊNCIA 

Congruência de forma geral pode ser descrita como coerência, semelhança 

entre características, enquanto incongruência é tida como a ausência de congruência. 

Os estudos que abordam a incongruência recorrem a diferentes relações para 

descrevê-la. Algumas dessas relações estudadas no campo do comportamento do 

consumidor ocorrem entre: imagens e mensagens em anúncios, entre características 

de produtos e categorias, entre a mensagem e a expectativa (HALKIAS and 

KOKKINAKI, 2011; HECKLER and CHILDERS, 1992). 

A abordagem de incongruência de Lee and Schumann (2004) a descreve como 

sendo a incompatibilidade entre um estímulo (anúncio, produto, marca, qualquer 

elemento) e o schema existente. O schema é um conceito derivado da psicologia e 

pode ser descrito como uma rede de conceitos conectados por associações de 

significado que formam uma estrutura mental que representa a expectativa do sujeito 

em relação a objetos (BREWER & NAKAMURA APUD. MIGUELES, 2003). Por 

exemplo, se para um sujeito o refrigerante da marca Coca Cola for visto  na cor 

vermelha o estímulo estará de acordo com sua expectativa e haverá congruência. Se 

ao invés disso a cor do refrigerante for azul, haverá incongruência entre o estímulo e 

a expectativa. Portanto para essa abordagem a incongruência ocorre quando a 

representação do estímulo/objeto recebido é diferente da base de referência (schema) 

que o sujeito utiliza para o julgamento da nova informação (LEE and SCHUMANN, 

2004). 

De acordo com os esquemas existentes e suas associações na memória, 

informações com alto grau de associação serão percebidas como congruentes (ex: 

café e Brasil) enquanto informações dissociadas serão percebidas como 

incongruentes (ex: canetas e maçãs) (AYROSA & MIGUELES, 2003). 

Na visão de Ayrosa e Migueles (2003) sobre a obra de Mandler (1984), a 

diferença entre a nova informação e o esquema armazenado na memória provocará 

uma reação emocional onde a intensidade dessa reação varia de acordo com o grau 

de discrepância entre eles. Quanto maior for a diferença entre o novo estímulo e o 

esquema existente maior será a intensidade da emoção. Se a nova informação 

incongruente for assimilada com sucesso ela será superavaliada em comparação a 

outras informações congruentes. Caso contrário a nova informação será subavaliada. 

Portanto quando o sujeito assimila o estímulo incongruente com maior facilidade, essa 
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informação é melhor avaliada em comparação a informações congruentes (AYROSA 

& MIGUELES, 2003). Mandler (1982 apud HECKLER and CHILDERS) acredita que a 

excitação cognitiva gerada pelo estímulo incongruente acaba gerando avaliações 

mais extremas comparadas a estímulos congruentes com a expectativa.  

Lee and Schumann (2004) expõe sobre o modelo de Mandler (1982) que a 

maneira como o estímulo incongruente será processado irá depender do nível da 

incongruência. Um estímulo com uma incongruência leve resultará no processo de 

assimilação que ocorre quando a nova informação incongruente é assimilada dentro 

do esquema existente exigindo pouco esforço cognitivo. Quando a incongruência é 

grave há dois caminhos para o processamento da incongruência: Schema Alternativo 

e Acomodação. 

O schema alternativo ocorre quando os esquemas existentes servem de base 

para resolver a incongruência através de analogias. São utilizadas semelhanças entre 

o esquema e a nova informação incongruente para se estabelecer uma relação. O 

consumidor utilizará suas definições mais parecidas com a informação incongruente 

para tentar explicá-la  (LEE and SCHUMANN, 2002). Fazendo uma analogia com o 

exemplo de Ozanne (1992) citado por Lee and Schumann (2002),  quando um 

consumidor ao se deparar com um tablet ainda no lançamento e sem uma categoria 

definida em sua mente para esse produto, ele poderia adotar esquemas definidos para 

itens similares (smartphone, notebook, computador) para tentar explicar o novo item. 

E então chegar à conclusão:  “não é um computador, está mais para um notebook...” 

e resolver a incongruência.  

Já o processo chamado de acomodação ocorre quando uma incongruência 

grave é percebida e não havendo êxito em sua assimilação com base em esquemas 

alternativos demandará a criação de um novo esquema. Ao se deparar com a 

incongruência grave poderá se estabelecer relações entre esquemas existentes que 

não estavam conectados ou mudar o esquema, ambos os processos exigem grande 

esforço no processamento  (LEE and SCHUMANN, 2002).  

Há também os efeitos que a incongruência exerce sobre a memória. Estímulos 

incongruentes com a expectativa tendem a gerar maior lembrança que estímulos 

congruentes (HASTIE, 1980 apud HECKLER and CHILDERS, 1992). Hastie (1980 

apud HECKLER and CHILDERS, 1992) propôs que esse efeito ocorre devido ao maior 

processamento cognitivo gerado pela tentativa de se explicar a nova informação 
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incongruente. Por exemplo, uma mensagem com palavras sem conexões existentes 

(carro x tênis) para determinada pessoa demandam maior processamento por não 

estarem de acordo com sua expectativa (encontrar palavras relacionadas), se fossem 

palavras associadas (carro x roda) em sua estrutura mental a informação estaria de 

acordo com a expectativa e não haveria maior demanda por processamento. A 

dificuldade ou facilidade em que uma nova informação é processada é definida como 

fluência, a velocidade de processamento varia de acordo com a facilidade ou 

dificuldade em processar a informação, a facilidade resulta em maior velocidade e 

precisão (SCHWARZ, 2004 apud VIACAVA, 2016)   

Kimble e seus colaboradores (2002) ao descrever o modelo de processamento 

de informação de Srull & Wyer (1989) argumentam que uma nova informação 

incongruente terá a necessidade de ser explicada validando a opinião prévia referente 

a informação. Por exemplo, um sujeito visualiza uma propaganda contendo 

mensagens de cuidado e proteção ambiental vindas de uma empresa conhecida por 

provocar danos ao meio ambiente. Para superar essa incongruência o sujeito buscará 

uma explicação que valide sua opinião sobre a empresa (irresponsável 

ambientalmente), e com base nisso poderá especular que as mensagens da 

propaganda não são sinceras e que devem ter sido elaboradas somente para 

melhorar a imagem da empresa frente aos investidores. Ao chegar a essa conclusão 

a incongruência é superada e a nova informação é então armazenada. 

Heckler & Childers (1992) estabeleceram a incongruência como um conceito 

de duas dimensões: expectativa e relevância. Segundo os autores a relação entre 

essas duas dimensões permitirá dizer se um anúncio é incongruente ou congruente. 

Na teoria a expectativa é o grau em que o estímulo (anúncio) está em conformidade 

com a expectativa da pessoa para aquele tipo de anúncio. E relevância é a medida 

que a informação/elemento incongruente é relevante para o entendimento da 

mensagem principal.  

Para os objetivos desta pesquisa onde se pretende gerar incongruência através 

da relação frase x imagem do anúncio (ex: tenha o matador em suas mãos) e (ex: 

praia) ou seja, quando a frase não condiz com a imagem, optou-se por utilizar como 

forma de mensuração da incongruência a dimensão de expectativa e outra que 

avaliava o quanto a mensagem (frase) condiz com a imagem do anúncio (HECKLER 

and CHILDERS, 1992). Uma vez que o elemento incongruente (frase) constituirá a 
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mensagem principal não haverá a necessidade da dimensão relevância para esse 

elemento (HALKIAS and KOKKINAKI; 2011; HECKLER and CHILDERS, 1992).  

2.5 VALÊNCIA E ALERTA 

Pesquisas sobre as emoções indicam a existência de duas principais estruturas 

dimensionais: A dimensão da valência afetiva, que se refere a agradabilidade e 

motivação causada por em uma determinada condição, e a dimensão do alerta, onde 

se observa a intensidade do efeito (CITRON, 2012; FELDMAN BARRETT & 

RUSSELL, 1999). Por exemplo, se um sujeito encontra a sua família diariamente 

(situação agradável), o sujeito se sente mais feliz (valência afetiva positiva), entretanto 

este sentimento não é tão impactante (alerta baixo) quanto aquele que não vê a sua 

família há muito tempo (alerta alto). 

Além das duas dimensões citadas, pesquisadores relatam a necessidade de se 

observar outras duas dimensões: A da familiaridade, a qual se analisa a frequência 

de observação de um objeto (GARCIA-MARQUES, 2003) e da dominância, que se 

refere ao quanto um estímulo pode exercer controle sobre o indivíduo (CITRON, 2012; 

WARRINER, A.B., KUPERMAN, V. & BRYSBAERT, M. BEHAV RES, 2013). Palavras 

que foram aprendidas há mais tempo são mais familiares e menos dominantes. 

(MOORS, A., DE HOUWER, J., HERMANS, D. ET AL. BEHAV RES, 2013) 

De acordo Mashal & Itkes (2015) a relação entre a valência e o alerta (ou 

excitação, como alguns preferem utilizar) no processamento afetivo têm sido cada vez 

mais citados pelos autores, especialmente no domínio verbal. 

Por conseguinte, assuntos abordados sobre a influência das sensações 

percebidas na emoção são comumente estudados e testados através da técnica de 

ERP (event-related processing) com equipamentos de eletroencefalograma e 

ressonância magnética (fMRI - functional magnetic resonance imaging). A valência 

afetiva do odor, por exemplo, é afetada de acordo com a sua intensidade. Odores com 

alta intensidade possuem atividades diferentes na amídala, o que demonstra que há 

diferentes níveis de valência (pouco agradável até muito agradável) no 

processamento olfativo (WINSTON JS, GOTTFRIED JA, KILNER JM, DOLAN RJ, 

2005). 

Já no paladar foi possível identificar que os sabores (doce, azedo e picante) 

estão associados com a valência dos sentimentos. Confirmando a hipótese, sabores 
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doces estão mais associados com sentimentos agradáveis (valência positiva), 

enquanto sabores azedos e picantes estão associados com sentimentos 

desagradáveis (valência negativa) (SWAN, ALEXANDER B.; COHEN, AVICHG; 

EVANS, SAMANTHA R.; DRESCHER, BARBARA A., 2013) 

Um método muito conhecido e utilizado para avaliar as dimensões estruturais 

da valência, alerta e dominância é a escala SAM (Self-Assessment Manikin) 

desenvolvida pelo IAPS (International Affective Picture System), sendo esta 

responsável por padronizar os modelos de avaliação destas dimensões (LANG, 

BRADLEY E CUTHBERT, 1997). A escala SAM propõe a aplicação de um 

questionário com imagens de bonecos em formato de desenhos que representam o 

grau de cada dimensão (BRADLEY & LANG, 1994) (figura 2). Esta técnica tem sido 

utilizada pela maior parte da comunidade científica que visa estudar os fenômenos 

afetivos e cognitivos através das sensações (PORTO, BERTOLUCCI, RIBEIRO E 

BUENO, 2008). 

 

Figura 3 – Escala SAM (Self-Assessment Manikin). Valência (Pleasure), Alerta (Arousal) 
e Dominância (Dominance) 

 

Fonte: Lang, P. J. (1985). 
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2.5.1 Valência e alerta das palavras 

A comunicação pode acontecer através de vários signos, dentre eles as 

palavras, já que possuem códigos bem estruturados e garantem uma compreensão 

mais concisa do que se quer comunicar. Além da análise lexical (estrutura lógica), a 

análise semântica também está presente nas palavras, sendo esta responsável por 

estabelecer significados que se alteram de acordo com variáveis culturais, ambientais, 

emocionais, etc. 

Cada palavra possui uma valência e grau de alerta diferente. Existe uma 

tendência de que uma palavra com valência negativa tenha um grau de alerta maior 

(NR OLIVEIRA et al., 2013; CITRON, F. M. M., 2012). Por exemplo, a palavra “morte” 

é uma palavra com valência negativa e possui um grau de alerta alto, em contrapartida 

a palavra “tranquilo” possui valência positiva e um grau de alerta baixo. 

As palavras são lidas e processados através do sistema cognitivo, que por sua 

vez possuem diferentes velocidades para cada tipo de percepção. Neste contexto, 

observa-se que as palavras com maior grau de alerta possuem uma priorização no 

processamento cognitivo em relação a palavras com alerta neutro (FRANCESCA 

M.M. CITRON; MARCUS A. GRAY; HUGO D. CRITCHLEY; BRENDAN S. WEEKES; 

EVELYN C. FERSTL, 2013). Além disso, palavras com valências negativas possuem 

a resposta cognitiva mais lenta do que palavras com valência neutra (ITKESA, 

OKSANA & MASHALBC, NIRA, 2015). 

A hipótese da primazia afetiva indica que o processamento afetivo acontece 

antes mesmo que o processamento cognitivo, ou seja, o reconhecimento de um texto 

é processado afetivamente e, depois, cognitivamente (ZAJONC, 1984). Em 

contrapartida, a hipótese da primazia cognitiva sugere que o processamento cognitivo 

acontece antes de haver uma atividade afetiva, de modo com que o indivíduo 

primeiramente compreenda todo o contexto para então obter uma atividade afetiva 

(LAZARUS, 1984). Desta forma, a valência afetiva de um texto se daria 

independentemente das valências das palavras inseridas, pois seria necessária a 

compreensão do texto como um todo para haver uma resposta afetiva.    

Com o objetivo de testar se valência da palavra possui mais efeito que a 

valência da frase, Oksana Itkes and Nira Mashal (2015) realizaram um estudo que 

contemplou várias frases com duas palavras cada. No primeiro experimento utilizou-

se palavras-alvo que tivessem a valência congruente com o contexto da frase, por 
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exemplo “fat kid” (criança gorda), a palavra-alvo foi “fat” (gorda - palavra negativa), ou 

seja, congruente com o contexto negativo da frase. No segundo experimento utilizou-

se palavras-alvo incongruentes com o contexto do par de palavras, por exemplo “fat 

salary” (salário gordo), ou seja, a palavra-alvo “fat” (gordo - palavra negativa) é 

incongruente com o contexto, que é positivo. Os resultados mostraram que o tempo 

de processamento cognitivo de frases negativas foi maior do que de frases positivas, 

sobretudo se a frase negativa possuì uma palavra positiva inserida, o que se 

caracteriza como uma frase incongruente. 

2.5.2 Valência e alerta das imagens 

Anúncios geralmente são apresentados com imagens e palavras ao mesmo 

tempo como uma tentativa de reforçar o reconhecimento e a lembrança da mensagem 

(LIDWELL, HOLDEN E BUTLER, 2010). É importante ressaltar que a imagem, de fato, 

representa grande parte da atenção do que se é visualizado, de modo com que as 

palavras estejam em segundo plano (PINTO, FEIJÓ E STEIN, 2011), o que é 

explicado pela superioridade da imagem (Picture Superiority Effect), utilizada por 

muitos pesquisadores em suas conclusões nos testes de comparação entre o 

processamento de imagens e palavras (NELSON, 1979; PAIVIO E CSAPO, 1973). O 

processamento da Imagem antecede o processamento  das palavras, uma vez que 

são codificadas simbolicamente, diferentemente das palavras que são processadas 

semântica e lexialmente (NELSON, 1979; PAIVIO E CSAPO, 1973). 

De acordo com a Lidwell, Holden e Butler (2010): 

As imagens normalmente são mais reconhecidas e lembradas do que as 
palavras, apesar de a memória de imagens e palavras em conjunto ser 
superior à memória de imagens ou palavras isoladamente. Por exemplo, os 
materiais instrucionais e os manuais técnicos que apresentam informações 
textuais acompanhadas de imagens de apoio permitem que as informações 
sejam mais lembradas do que aqueles produzidos apenas com textos ou 
imagens (LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 2010, p.184). 

Estímulos produzidos através da visão foram testados com diferentes imagens, 

onde os participantes eram orientados a ordenar o grau de valência, alerta, 

familiaridade, entre outras variáveis de cada imagem. Os resultados demonstraram 

que houve diferença significativa entre grupos de imagens, dentre imagens 

consideradas agradáveis (valência positiva) e desagradáveis (valência negativa) 

(TERRY M. LIBKUMAN, HAJIME OTANI, ROSALIE KERN, STEVEN G. VIGER, 
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NICOLE NOVAK, 2007; KENSINGER, ELIZABETH A.; SCHACTER, DANIEL L., 2006; 

CITRON, F. M. M., 2012). 

Para que houvesse uma padronização de imagens e suas respectivas 

valências, alertas, familiaridade e dominância, Lang, Bradley e Cuthbert (1997) 

desenvolveram um estudo com diversas imagens em alta resolução, sendo que os 

respondentes foram orientados a avaliar cada imagem. IAPS (International Affective 

Picture System) é o termo utilizado para se referir a técnica dos autores. Dentre os 

estudos sobre valência e alerta das imagens, o IAPS é uma técnica muito utilizada, 

sendo estudada em diversos países para comparar a avaliação das imagens em 

idiomas diferentes, como em inglês (BRADLEY, MICCOLI, ESCRIG E LANG, 2008), 

em chileno (SILVA, 2011), em indiano (LOHANI ET AL., 2013), em espanhol (MOLTÓ 

ET AL., 1999) e inclusive em português brasileiro (LASAITIS, RIBEIRO E BUENO, 

2008; RIBEIRO, POMPEIA E BUENO, 2004). O procedimento para a avaliação das 

imagens conta com a escala SAM, desenvolvida pelos mesmo autores, a fim de 

facilitar o entendimento dos respondentes (LANG, BRADLEY E CUTHBERT, 1997). 

2.6 EMOÇÃO 

Embora muitas pessoas não entendam cientificamente sobre os processos 

afetivos, grande parte da academia assume que possuímos uma habilidade inata 

(natural kinds) para observar e reconhecer emoções a partir de traços físicos e 

experiências, como por exemplo pela expressão corporal, sobretudo pelos 

movimentos faciais, ou pela maneira e o tom em que se fala (BARRETT, 2006). 

 Depois de um bom dia de passeio, enquanto está esperando o ônibus, um 

sujeito avista uma van preta vindo lentamente em sua direção. Quando passa pela 

sua frente, o motorista da van pergunta o endereço da floricultura. O sujeito pensa 

sobre a sensação de medo que sentiu e do alívio que está agora sabendo que não se 

tratava de um sequestro. Este exemplo demonstra como o processo da emoção 

ocorre: Primeiro temos uma mudança em nosso corpo e, em seguida, ocorre a 

percepção sobre esta mudança, neste exemplo de alegria para o medo (JAMES, 

1884). Etimologicamente a palavra “emoção” significa “mover para fora” (do latim ex 

+ movere), o que também presume uma ideia de movimento para o que sentimos, 

reforçando o que foi dito por James (1884). 
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A emoção que sentimos não é isolada da cognição, pelo contrário, temos que 

raciocinar sobre as emoções sentidas, bem como classificá-las como boas, ruins, 

prazerosas, desprazerosas, etc. Isso significa que estudar a reação e avaliação das 

emoções é de vital importância, uma vez que são influenciadas por variáveis culturais, 

demográficas, comportamentais, entre outras (SOLOMON, 2011). 

 O ”self”, como explica Solomon (2011), é uma afirmação das emoções que 

sentimos, o que por sua vez apresenta o verdadeiro “eu” através da reflexão do próprio 

self. Para ficar mais claro, pensemos no self como a consciência que o indivíduo tem 

sobre a própria identidade. Desta forma, por exemplo, um sujeito que não se 

envergonha mesmo em situações embaraçosas apresenta-se como desinibido, ou 

caso seja ao contrário, como inibido. Além do self, o autor ainda descreve as nossas 

emoções como autoconscientes a partir do momento em que estas se tornam 

indicações de quem somos. 

 A emoção pode muitas vezes ser implícita, ou seja, se manifestar 

inconscientemente. Uma vez que já tenhamos aprendido reação de um estímulo, não 

precisamos estar conscientes para reproduzir as mesmas respostas emocionais 

(LEDOUX, 1998). Deste modo, quando produzimos conceitos sobre ideais da arte e 

cultura, não sabemos como esta concepção é produzida, mas sabemos que um 

estímulo ocorreu durante este processo. 

 Damásio (1996) classifica dois tipos diferentes de emoções a cada momento 

da vida: As emoções primárias e emoções secundárias. 

 As emoções primárias são aquelas que temos na infância, antes de 

compreender estímulos mais complexos. Estas emoções são inatas, ou como profere 

o autor, pré-organizadas. Pode-se pensar em emoções primárias, ou inatas, uma 

reação natural como o medo, que é ativada na percepção de um perigo eminente, ou 

a alegria, que reage com uma sensação de prazer, entre outros. 

 As emoções secundárias se referem às emoções que temos enquanto adultos, 

ou seja, desenvolvidas com o passar do tempo pelas relações que criamos e 

compreensão de dinâmicas sociais que vivenciamos. Nas emoções secundárias o 

córtex cerebral é ativado durante a avaliação das situações e experiências que temos. 

Entendamos as emoções secundárias como a vergonha, que experimentamos a partir 

do reconhecimento de uma situação constrangedora, ou o ciúme, que se trata de uma 
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aversão a uma situação desagradável onde há um envolvimento de terceiros ao invés 

do nosso. 

 Como já citado, as reações das emoções podem se dar através de vários 

estímulos externos. A visão, como um sentido primário do corpo, pode detectar 

informações que são processadas cognitivamente e afetivamente. Durante a leitura 

de um livro, várias emoções distintas são contempladas, mas as emoções não se 

originam das palavras, mas sim do significado pessoal que cada palavra, ou frase, 

exalta. Diga-se significado pessoal como a interpretação do que criamos a partir de 

experiências passadas, que carregaram cada palavra com uma força, valência, 

dominância e familiaridade diferente. Por exemplo, se uma criança batiza seu primeiro 

cão de “marte”, é provável que quando adulto, ao ver a palavra “marte”, a conotação 

seja diferente do que pessoas que só pensam em “marte” como uma formação do 

sistema solar. 

Lewis, Haviland-Jones & Barrett (2008) tratam as palavras como símbolos de 

segunda ordem para a avaliação de experiências afetivas, pois as palavras por si só 

não são capazes de originar emoções, mas apenas de colaborar neste processo. 

 

3 METODOLOGIA 

Este estudo classifica-se como experimental, de design fatorial 2x2, 

contemplando aleatoriedade na exposição dos questionários aos respondentes; 

seleção e amostragem de unidades de testes; controle de variáveis independente e 

estranhas e mensuração das variáveis dependentes (MALHOTRA, 2001). 

Classificado também como de causalidade, dada a verificação de relações de 

causa e efeito das variáveis independentes nas variáveis dependentes (MALHOTRA, 

2001). 

O experimento foi realizado em três etapas: duas previamente propostas e uma 

última para checagem, aprofundamento do entendimento dos efeitos das variáveis 

independentes nas dependentes e remoção de limitações encontradas no estudo. A 

primeira etapa é caracterizada como pré-teste, a fim de verificar a qualidade dos 

anúncios desenvolvidos e também se ambos os anúncios apresentavam, de forma 

isolada, congruência e incongruência entre os seus elementos (imagem e mensagem 

do anúncio). A segunda etapa refere-se ao experimento após checagem nos níveis 

de confiabilidade da escala utilizada e confirmação da presença de congruência e 
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incongruência nos anúncios desenvolvidos. A terceira parte trata-se das limitações 

presentes durante o experimento, onde supostas alterações em anúncios são 

realizadas, a fim de que se confirme os resultados prévios. 

A pesquisa, caracterizada como não probabilística e por conveniência, foi 

distribuída de forma online através do software Qualtrics, para alunos de graduação 

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e também por indivíduos 

participantes de redes sociais, onde o link para os questionários também foi 

disponibilizado. Houve envio do questionário via mailing, para alunos e contatos dos 

autores. O ambiente do experimento é considerado como controlado. 

 

3.1 MODELO DE HIPÓTESES 

Considerando a teoria apresentada que relaciona a incongruência a maior 

demanda por processamento devido a tentativa de assimilar um estímulo que não é 

esperado (HASTIE, 1980 apud HECKLER e CHILDERS, 1992) e a teoria sobre 

memória, onde estudos demonstraram que a reconstrução de memória estaria ligada 

a dificuldade de recordação (SCHWARZ, 2001; KAHNEMAN, 2011; VIACAVA, 2016),  

desenvolve-se a seguinte hipótese: 

H1a- Anúncios incongruentes apresentarão maior nível de reconstrução de 

memória.  

A informação incongruente poderá gerar maior dificuldade na assimilação fazendo 

com que, no momento da sua recordação, a dificuldade gerada resulte em maior 

reconstrução das memórias do anúncio. 

Há ainda na teoria sobre a incongruência, a visão de que a incongruência pode 

levar a avaliações mais extremas em relação a propaganda incongruente. Para 

Mandler (1982, apud HECKLER e CHILDERS; 1992) a incongruência pode levar a um 

estado maior de excitação cognitiva que poderá resultar em avaliações mais 

extremas. Sabendo que avaliações sobre o anúncio estão ligadas a intenção de 

compra (BELCH e BELCH, 2014) forma-se a próxima hipótese onde pretende-se 

verificar se a disposição de preço a pagar será mais extrema (positiva ou 

negativamente) em anúncios incongruentes comparados aos anúncios incongruentes.  
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H1b- Anúncios incongruentes apresentarão resultados mais extremos 

(intensificando a valência do resultado) sobre a disposição de preço a pagar 

comparados a anúncios congruentes.  

 

Tendo como base toda a teoria apresentada sobre valência das imagens e 

partindo da premissa da prevalência da recordação da imagem em comparação a 

recordação de texto em anúncios (LIDWELL; HOLDEN; BUTLER, 2010; SOLOMON, 

2011), propõe-se a segunda hipótese: 

H2- Haverá menor reconstrução de memória da imagem do anúncio em 

comparação a reconstrução do texto. 

  

Sobre o efeito que o alerta pode gerar sobre a produção de falsas memórias 

(OLIVEIRA, 2013), a ocorrência de falsas memórias torna-se mais provável em 

condições que envolvam alto alerta (CORSON e VERRIER, 2007 apud OLIVEIRA, 

2013). Portanto pretende-se verificar com a terceira e última hipótese se os mesmos 

resultados serão obtidos em anúncios com maior alerta, havendo maior reconstrução 

do anúncio. 

H3- Haverá maior reconstrução de memória da imagem em anúncios com imagem 

de maior alerta. 

 

Figura 4 - Modelo de Hipóteses. 
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Fonte: Os autores (2016). 

 

A valência da imagem, assim com o seu grau de alerta também podem 

influenciar na disposição de preço a pagar, porém não é o objetivo principal deste 

estudo. 

 

3.2 VARIÁVEIS 

Este estudo tem como objetivo mensurar o efeito da congruência e 

incongruência em anúncios publicitários de produtos de tecnologia, e também as 

diferenças entre valências de palavras nestes anúncios na disposição a pagar e o 

nível de reconstrução de memória associada ao anúncio.   

3.2.1 Variáveis independentes 

Como variáveis independestes deste estudo, manipuladas no experimento, 

utilizou-se a congruência e incongruência (Vi1) entre a imagem e a mensagem exibida 

no anúncio, e também a valência das palavras-chave (Vi2) inseridas em cada um 

desses anúncios. 

3.2.1.1 Congruência e incongruência 

Definição constitutiva: Incongruência pode ser definida como a 

incompatibilidade entre um estímulo e o schema que é base de referência do sujeito 

para determinado assunto. (LEE E SCHUMANN, 2004). 

Definição operacional: Para o desenvolvimento do experimento, 

desenvolveu-se 2 tipos de anúncios de tablet (congruente x incongruente), contendo 

cada tipo de anúncio 2 variações, um com palavra-chave positiva e outro com negativa 

(congruente com palavra positiva; congruente com palavra negativa; incongruente 

com palavra positiva e, incongruente com palavra negativa).  

Em ambos os anúncios o tablet era disposto sobre um plano de fundo - uma 

imagem - acompanhado de uma mensagem escrita e assinatura da marca. Utilizou-

se também textos de apoio com fontes pequenas no canto esquerdo do anúncio, como 

comumente é feito em anúncios publicitários, a fim de que o anúncio fosse percebido 

como real. A imagem do plano de fundo, para cada anúncio, foi selecionada pelos 



 
 

   
 

40 

autores, aspirando de que houvesse o efeito de congruência e incongruência em 

relação a frase do anúncio. 

A marca utilizada no experimento já havia sido testada, e aceita como marca 

desconhecida e que representa produtos de tecnologia (PASTORE, 2013). 

Para a mensuração da incongruência do anúncio utilizou-se uma escala de 

diferencial semântico onde os extremos foram classificados como 1- pouco esperado 

a 5- muito esperado com base nos estudos de Heckler & Childers (1992) e também 

uma escala de diferencial semântico onde 1- a frase não condiz com a imagem do 

anúncio a 5- frase condiz com a imagem do anúncio. 

3.2.1.2 Valência das palavras 

Definição constitutiva: A valência das palavras se refere ao nível de 

agradabilidade que uma palavra expressa afetivamente (de muito desagradável a 

muito agradável) (Citron, 2012; Feldman Barrett & Russell, 1999). 

Definição operacional: As palavras utilizadas para o desenvolvimento das 

frases foram extraídas de estudos prévios que contemplam a média da valência, alerta 

e dominância de um vasto grupo de palavras (Kristensen, Gomes, Justo e Vieira, 

2011), utilizando uma escala gráfica, representada por desenhos e caracteres que 

expressão suas emoções nos três diferentes níveis já mencionados (valência, alerta 

e dominância) (BRADLEY & LANG, 1994). As frases possuem a mesma natureza e 

formato, sendo substituindo apenas a palavra-chave para que haja congruência / 

incongruência (Vi1) em relação a imagem e também para que a valência distinta de 

palavras seja exibida (Vi2). 

 

3.2.2 Variáveis dependentes 

As variáveis dependentes, mensuradas a partir do efeito das variáveis 

independentes, estão dispostas como; disposição a pagar (VD1) e nível de 

reconstrução de memória (VD2). 
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3.2.2.1 Disposição a pagar 

Definição constitutiva: Questão hipotética que tem como objetivo obter do 

indivíduo a disposição de preço a pagar pelo produto apresentado (MANTOVANI, 

2011, apud VIACAVA, 2016). 

Definição operacional: Para mensurar a disposição de preço a pagar pelo 

tablet do anúncio utilizou-se uma barra de rolagem (0 a 1200), intervalo esse onde a 

maior parte dos preços dos tablets se encontra.  

3.2.2.2 Nível de reconstrução de memória 

Definição constitutiva: A reconstrução de memória pode ser definida como o 

ato de resgatar memórias, fatos e situações vivenciados, porém com a possibilidade 

de ocorrer resgates completamente corretos, como de fato ocorreram, parciais ou 

incorretos (GOMES, 2013), havendo também a incorporação de memória de fatos que 

não ocorreram necessariamente com o indivíduo (STEIN, 2013). Um dos fatores que 

influenciam na reconstrução de memórias é a dificuldade da tarefa, (SCHWARZ, 2001; 

KAHNEMAN, 2011) onde o invidíduo tende a distorcer suas memórias resgatadas 

para concluir a tarefa proposta (tarefa de resgatar uma memória específica). 

 

Definição operacional: Para mensurar o nível de reconstrução da imagem e 

mensagem do anúncio, os respondentes o visualizavam no início da pesquisa por um 

intervalo de 10 segundos (ficando impossibilitados de prosseguir antes desse 

período), para então seguir para questões sócio demográficas e de percepção sobre 

tablets, a fim de que houvesse uma diferença significativa de tempo entre a 

visualização do anúncio e as perguntas que demandavam a recordação do anúncio 

ao final do questionário.  

As questões solicitadas aos respondentes foram: 

  "Que fundo de imagem tinha na propaganda do tablet? (descreva o melhor que 

puder)" 

    "Que mensagem tinha na propaganda do tablet? (descreva o melhor que puder)" 

 

A análise das lembranças dos respondentes foi realizada pelos autores, 

utilizando a adaptação da escala de reconstrução de memória Index of Memory (IM), 



 
 

   
 

42 

criada por Marian (2015). A escala é composta por 5 pontos e avalia o grau de 

reconstrução da memória dos respondentes, e compreende os seguintes resultados: 

 

1. Não houve reconstrução: os fatos são lembrados exatamente como no 

cenário 

2. Houve reconstrução leve: os fatos lembrados são variações do que ocorre 

no cenário.  

3. Houve reconstrução moderada: alguns fatos lembrados se relacionam ao 

cenário e outros são completamente novos 

4. Houve forte reconstrução: a maior parte dos fatos lembrados não fazem parte 

do cenário. 

5. Houve reconstrução completa, nada dos fatos lembrados se relaciona com o 

cenário. 

 

4 PRÉ-TESTE EXPERIMENTAL 

4.1 OBJETIVOS E DESCRIÇÃO 

A incongruência é definida como a quebra ou ruptura do esquema mental de um 

indivíduo, onde algum fator rompe a linha lógica de raciocínio levando a deliberação 

e necessidade de avaliação aprofundada dos fatos (LEE and SCHUMANN, 2002; 

HASTIE, 1980 apud HECKLER and CHILDERS, 1992). Com base nisso, era preciso 

concluir se os anúncios criados para o experimento de fato eram congruentes ou 

incongruentes para os respondentes, constituindo esse o objetivo principal do Pré-

teste. Como objetivos secundários estavam: validar a qualidade e veracidade dos 

anúncios e conferir se os anúncios eram equivalentes entre si nas avaliações de 

qualidade e veracidade. Desenvolve-se então quatro anúncios, onde é proposto a 

incongruência através da imagem do anúncio e a frase presente na arte publicitária. 

Tabela 1 – Os 4 anúncios estudados 

Cenário Imagem Palavra Frase Legenda 

Congruente Praia Liberdade Tenha a liberdade em suas mãos. ConPos 

Incongruente Praia Matador Tenha o matador em suas mãos. IncNeg 

Congruente Estádio Matador Tenha o matador em suas mãos. ConNeg 

Incongruente Estádio Liberdade Tenha a liberdade em suas mãos. IncPos 

 Fonte: Os autores, (2016). 
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Figura 5 – Anúncio 1 do pré teste I – “Praia paradisíaca”  

 
Fonte: Os autores (2016). 

 
Figura 6 – Anúncio 2 do pré teste I – “Praia paradisíaca” 

 
Fonte: Os autores (2016). 

 
 
 
 
Figura 7 – Anúncio 3 do pré teste I – “Estádio de futebol” 
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Fonte: Os autores (2016). 

 
Figura 8 – Anúncio 4 do pré teste I – “Estádio de futebol” 

 
Fonte: Os autores (2016). 
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4.2 AMOSTRA E DESIGN 

A amostra do pré-teste foi constituída por 113 respondentes válidos de um total 

de 145. Destes, 43,4% são do sexo masculino enquanto 56,6% são do sexo feminino. 

A média de idade da amostra é de 22 anos correspondendo a 15% dos respondentes, 

onde a maior parte (55,75% da amostra) concentrou-se entre as faixas de 20 a 23 

anos de idade. Os respondentes solteiros representam 92,4% da amostra enquanto 

os casados 7,1%. Destes, 78,8% nasceram no Paraná, 8,8% em São Paulo, 5,3% em 

Santa Catarina e 1,8% no Rio Grande do Sul, os demais estados não ultrapassaram 

1%.  Também foi solicitado o nível de escolaridade dos respondentes, o níveis mais 

frequentes representados foram ensino superior incompleto constituindo 75,2%, 

seguido por ensino superior completo com 10,6% da amostra. 

O pré-teste foi desenvolvido a fim de averiguar se os respondentes 

encontrariam congruência ou incongruências nos anúncios exibidos (entre as imagens 

de fundo do anúncio e as palavras exibidas neles); além de verificar a qualidade e 

veracidade destes anúncios. Também foi proposto como item de checagem no pré-

teste a reconstrução de memória, a partir da análise do anúncio, ou seja, o quando o 

indivíduo recordaria elementos do anúncio. 

No instrumento de pesquisa, foi utilizado a escala para avaliação de qualidade 

da comunicação, desenvolvida por Osgood (1957). A escala, composta por itens de 

diferencial semântico, possui 5 pontos e contém, originalmente, 2 dimensões: 

avaliação da marca e sentimento em relação ao anúncio. 

A escala foi adaptada para que os objetivos do estudo pudessem ser atingidos. 

Na adaptação da escala, foram inseridos para a checagem de veracidade de anúncio 

três questões, que requisitam do respondente informações sobre quão real é o 

anúncio, quão verdadeiras são as informações do anúncio e, quão confiáveis são 

estas informações (Adaptado de PASTORE, 2013). E para verificação do nível de 

congruência e incongruência, baseado nos estudos de Heckler & Childers (1992) e 

Halkias & Kokkinaki (2011), desenvolveu-se duas questões, onde é perguntando o 

quanto a mensagem condiz com a imagem e o quão esperado é um anúncio como 

este. Sendo assim, estão presentes nesta escala, 4 dimensões de mensuração a 

respeito do anúncio. 
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Tabela 2 –  Escala de avaliação de qualidade adaptada 

Cenário 0 5 

Q8_1 Pouca qualidade Muita qualidade 

Q8_2 Pouco prestígio Muito prestígio 

Q8_3 Nada original Muito original 

Q8_4 Ultrapassada Moderna 

Q9_1 Enganadora Passa confiança 

Q9_2 Complicada Fácil de entender 

Q9_3 Mal produzida Bem produzida 

Q9_4 Fácil de esquecer Inesquecível 

Q9_5 Chata Divertida 

Q9_6 Muito polêmica Nada polêmica 

Q9_7 Nada real Muito Real 

Q9_8 Informações nada verdadeiras Informações muito verdadeiras 

Q9_9 Informações nada confiáveis Informações muito confiáveis 

Q9_10 A mensagem não condiz com a imagem A mensagem condiz com a imagem 

Q9_11 Não é esperado um anúncio como esse É esperado um anúncio como esse 

   

 Fonte: Osgood, (1957). 

 

A fim de analisar a confiabilidade da escala, foi selecionado a análise de 

confiabilidade de Cronbach. Um Alpha de Cronbach foi analisado para cada dimensão 

da escala adaptada.  

Avaliação da marca (Alpha de Cronbach = 0,806); avaliação do anúncio (Alpha 

de Cronbach = 0,701); análise de veracidade de anúncio (Alpha de Cronbach = 0,691) 

e análise de congruência (Alpha de Cronbach = 0,681). 

Segundo Corson & Verrier (2007), imagens com alto alerta, - utilizadas neste 

estudo na imagem do “homem armado” (Figura 7) tanto no cenário congruente como 

no incongruente, - geram maior disposição para falsas memórias. Após responderem 

questões sócio-demográficas e de percepções sobre tablets, a fim de que houvesse 

diferença de tempo significativa entre o estímulo do anúncio e as questões sobre 

reconstrução de memória, foi requisitado aos respondentes, através de questões 

abertas, qual era a imagem no fundo do anúncio, e também qual era a mensagem 

exposta no anúncio visualizado. 
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4.3 CHECAGEM 

4.3.1 Checagem “qualidade do anúncio” 

A qualidade do anúncio no experimento foi checada através da análise dos 

resultados do teste two-way Anova, que resultou em um modelo marginalmente 

significativo (F(3,106)=2,646 p=0,053 ηp²=0,070 / Levene p=0,543), indicando efeito 

moderado das variáveis independentes nas variáveis dependentes do estudo. A 

variável dependente “tipo de anúncio” não possui efeito significativo sobre a VD 

“qualidade do anúncio” (F(1,106)=2,485 p=0,118 ηp²=0,023), porém a VI “valência da 

palavra” possuí efeito significativo marginal baixo sobre a VD (F(1,106)=3,857 p=0,052 

ηp²=0,035). A interação entre as VI não é significativa (F(1,106)=1,524 p=0,220 

ηp²=0,014). Como esperado, a maioria dos anúncios apresentou uma média 

considerável para a qualidade do anúncio. Apenas o anúncio incongruente negativo 

teve sua avaliação abaixo da média comparado aos demais. 

 

  Gráfico 1 – Avaliação do anúncio 

 
 Fonte: Os autores, (2016). 

 

 

4.3.2 Checagem “veracidade do anúncio” 

A respeito da veracidade dos anúncios, o modelo apresentou efeito moderado 

significativo das VIs na VD (F(1,104)=1679,81 p=0,000 ηp²=0,126 / Levene=0,234). 

Ambas as variáveis dependentes não são significativas (tipo de anúncio: 
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F(1,104)=0,934 p=0,336 ηp²=0,009; valência da palavra: F(1,104)=0,123 p=0,723 

ηp²=0,001), mas houve efeito moderado significativo de interação entre as variáveis 

independentes (F(1,104)=13,992 p=0,000 ηp²=0,119). Todos os anúncios tiveram 

médias de veracidade acima de 2,50. 

 

Gráfico 2 – Veracidade do anúncio 

 
 Fonte: Os autores, (2016). 

 

4.3.3 Checagem “congruência e incongruência” 

O teste two-way Anova também apresentou um efeito significativo geral forte 

entre as variáveis independentes e a variável dependente “congruência do anúncio” 

(F(1,102)=886,181 p=0,000 ηp²=0,897). Demonstrou também um efeito significativo 

baixo da VI “tipo de anúncio” na variável dependente ”congruência do anúncio” 

(F(1,102)=7,486 p=0,007 ηp²=0,068), assim como um efeito não significativo da VI 

“valência da palavra” sobre a VD (F(1,102)=2,518 p=0,116 ηp²=0,024). Há interação 

significativa entre as variáveis independentes (F(1,102)=5,409 p=0,022 ηp²=0,050), 

indicando um efeito baixo sobre a variável dependente “congruência do anúncio”. 

Apenas no anúncio incongruente negativo, foi obtido média inferior a 2,50. Porém 

observou-se que, o anúncio incongruente positivo apresentou média satisfatória 

(3,22), qual não era esperada. 
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Gráfico 3 – Congruência do anúncio 

 
 Fonte: Os autores, (2016). 

 

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.4.1 Disposição a pagar 

O teste two-way Anova indicou um efeito não significativo (F(3,109)=1,446 

p=0,233 ηp²=0,038) entre as variáveis independentes sobre a variável dependente 

“disposição a pagar”. Revelou também que ambas VI’s não são significativas (tipo de 

anúncio: F(1,109)=0,035 p=0,851 ηp²=0,000; valência da palavra F(1,109)=0,646 

p=0,423 ηp²=0,006). Porém observou-se um efeito baixo marginal da interação da 

variável “tipo de anúncio” sobre a VI “valência da palavra” na média de disposição a 

pagar (F(1,109)=3,6559 p=0,058 ηp²=0,032). 

Este resultado demonstra que o anúncio congruente e com palavra de valência 

negativa obteve maior média no valor disposto a ser pago pelo tablet (R$620,89). O 

cenário incongruente positivo também apresentou uma média (R$572,53) superior ao 

incongruente negativo (R$518,44). Já o cenário congruente positivo obteve a menor 

média dos 4 anúncios (R$488,40). 
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Gráfico 4 – Disposição a pagar 

 
 Fonte: Os autores, (2016). 

 

4.4.2 Reconstrução da memória da imagem de fundo 

A análise apresentou um efeito significativo geral baixo das variáveis 

independentes na reconstrução da memória da imagem de fundo do anúncio 

(F(3,103)=3,378 p=0,021 ηp²=0,090). A variável independente “tipo do anúncio” não 

possuí efeito significante sobre a reconstrução da memória (F(1,103)=0,024 p=0,878 

ηp²=0,000), e a “valência da palavra” também não possuí significância 

(F(1,103)=0,019 P=0,890 ηp²=0,000). Observou-se que existe uma interação 

significativa, exercendo efeito baixo de moderação entre a variável “tipo de anúncio” 

sobre “a valência da palavra” nas médias de reconstrução de memória da imagem do 

anúncio (F(1,103)=10,089 p=0,002 ηp²=0,089) 

 

Gráfico 5 – Reconstrução do fundo da imagem 

 
 Fonte: Os autores, (2016). 
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4.4.3 Reconstrução da mensagem do anúncio 

Os resultados da reconstrução da memória da mensagem do anúncio foi 

analisado através do teste two-way Anova. O teste revelou um efeito não significativo 

das VI sobre a VD (F(3,83)=1,620 p=0,191 ηp²=0,055). A variável independente “tipo 

de anúncio” também não teve resultados significativos (F(1,83)=2,290 p=0,134 

ηp²=0,027). Revelou também que a “valência da palavra” não foi significativa 

(F(1,38)=5,155 p=0,126 ηp²=0,028). E não houve interação significativa entre as 

variáveis independentes (F(1,38)=0,129 p=0,720 ηp²=0,002) sobre a variável 

dependente. 

 

Gráfico 6 – Reconstrução da mensagem do anúncio 

 
 Fonte: Os autores, (2016). 

 

5 PRÉ-TESTE EXPERIMENTAL 2 

5.1 OBJETIVOS E DESCRIÇÃO 

O segundo pré-teste tinha como objetivo principal encontrar uma imagem que 

pudesse substituir a imagem (futebol) que não apresentou incongruência com a frase 

(tenha a liberdade em suas mãos) no primeiro pré-teste. Essa imagem a ser 

selecionada, deveria ser congruente com a frase (tenha o matador em suas mãos) e 

incongruente com a frase (tenha a liberdade em suas mãos) para completar o quadro 

dos anúncios (congruente/incongruente, palavra positiva/negativa) para prosseguir 

com o estudo. Duas imagens foram selecionadas e exibidas aos respondentes, uma 

de um “homem armado” (figura 3) e outra de um “leão enjaulado” (figura 4); ambas 
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possuíam a mensagem “Tenha a liberdade em suas mãos”. Também houve a 

mensuração das valências das imagens estudadas utilizando a escala SAM 

(BRADLEY & LANG, 1994).  

 

Figura 9 – Anúncio 1 do pré teste II – “Homem armado”

 
 Fonte: Os autores (2016). 
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Figura 10 – Anúncio 2 do pré teste II – “Leão enjaulado”

 
 Fonte: Os autores (2016). 

 

A escala SAM, é uma escala de 9 pontos, e composta por três itens, valência, 

alerta e dominância. O primeiro item mensura o quão “agradável” ou “desagradável” 

foi para o indivíduo aquele estímulo. Já o item alerta da escala, mensurado com pontos 

que partem do nível de “estimulado” (agitado) até “relaxado” (calmo) -, ou seja, quanto 

mais próxima de 9 representa que o indivíduo se sentiu calmo durante o estímulo. O 

fator dominância obedece o mesmo critério, parte do nível de "dominado" até chegar 

em "dominante" - quando mais próximo de 9 maior a sensação de estar no controle, 

não se deixando levar pela influência da imagem. 

5.2 AMOSTRA E DESIGN 

A amostra foi constituída por 34 pessoas, sendo 70,6% (24) do sexo feminino 

e 29,4% (10) do sexo masculino. Dos respondentes, 50% possuem entre 20 a 23 anos 

de idade e 17,6% entre 13 e 19 anos. 32,4% correspondem a indivíduos com idade 

entre 24 a 49 anos. Há grande concentração de respondentes nascidos no Estado do 

Paraná (82,4%); São Paulo representa 11,8%. Já Minas Gerais e Rio de Janeiro 

representam 2,9% cada. Também foi questionário sobre o estado cível dos 

respondentes. 79,4% afirmam estar solteiros e 20,6% casados. 76,5% da amostra não 
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possuí filhos, porém 20,6% relata ter apenas 1 filho. Indivíduos com mais de 3 filhos 

representam 2,9% do total. A escolaridade da amostra representa-se por 70,6% dos 

respondentes possuindo ensino superior incompleto ou completo. 11,8% possuindo 

pós-graduação e afins – também 11,8% aqueles que possuem ensino médio 

completo. Apenas 2,9% afirmou possuir ensino fundamental completo. O mesmo 

ocorre com os que disseram possuir ensino médio incompleto (2,9%). 

5.3 CHECAGEM 

Para medir a qualidade do anúncio com as novas imagens propostas, os 

respondentes avaliaram duas imagens previamente escolhidas pelos autores e 

responderam os itens da escala de qualidade de comunicação de Osgood (1957) 

adaptada. O teste-t para amostras independentes foi utilizado e obteu-se os seguintes 

resultados na avaliação dos anúncios.  

 

Tabela 3 –  Escala de avaliação de qualidade adaptada 

Escala Cenário N Média Desvio 

padrão 

Teste de 

Levene 

(Sig) 

Erro 

padrão da 

média 

Pouca qualidade:Muita qualidade Homem 17 3,59 1,121 0,799 0,272 

Pouca qualidade:Muita qualidade Leão 17 3,29 1,213  0,294 

Pouco prestígio:Muito prestígio Homem 17 3,24 1,251 0,62 0,304 

Pouco prestígio:Muito prestígio Leão 17 3,24 1,091  0,265 

Nada original:Muito original Homem 17 3,35 1,272 0,42 0,308 

Nada original:Muito original Leão 17 3,41 1,121  0,272 

Ultrapassada:Moderna Homem 17 3,41 1,228 0,425 0,298 

Ultrapassada:Moderna Leão 17 3,59 1,326  0,322 

Enganadora:Passa confiança Homem 17 3,12 1,111 0,052 0,27 

Enganadora:Passa confiança Leão 17 3,06 1,6  0,388 

Complicada:Fácil de entender Homem 17 3,29 1,404 0,647 0,34 

Complicada:Fácil de entender Leão 17 3,06 1,435  0,348 

Mal produzida:Bem produzida Homem 17 3,35 1,412 0,669 0,342 

Mal produzida:Bem produzida Leão 17 3,82 1,334  0,324 

Fácil de esquecer:Inesquecível Homem 17 3,29 0,985 0,94 0,239 

Fácil de esquecer:Inesquecível Leão 17 3,35 0,931  0,226 

  Fonte: Os autores, (2016). 
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Dos resultados, apresentou diferença significativa marginal a questão Q7_1 – 

Enganadora/Passa confiança (p=0,052). Observou-se significância também nas 

questões Q7_8 - Informações nada verdadeiras/Informações muito verdadeiras 

(p=0,035); Q7_9 - Informações nada confiáveis/Informações muito confiáveis 

(p=0,022) e Q7_11 - Não é esperado um anúncio como esse/É esperado um anúncio 

como esse (p=0,004). As demais questões não possuem valores significativos. 

5.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para identificar também a valência, alerta e dominância das imagens utilizadas, 

os respondentes eram expostos, de forma aleatória, a 4 imagens diferentes e depois 

avaliavam os itens da escala SAM (BRADLEY & LANG, 1994). As quatro 

correspondiam a, respectivamente: “Praia paradisíaca” (Figura 5), “Bebê sorrindo” 

(Figura 6), “Homem armado” (Figura 7) e “Leão enjaulado” (Figura 8). 

 

Imagem Valência D.P Alerta D.P Dominância D.P 
Praia paradisíaca 7,88 1,166 8,12 0,993 6 2,062 

Bebê sorrindo 8,29 1,105 7,71 2,054 5,82 2,325 

Homem armado 4,06 1,919 4,41 1,906 5,88 1,9 

Leão enjaulado 4,94 2,657 5,18 2,531 5,24 2,751 
      

 
Figura 11 – Teste SAM 1 do pré teste II – “Praia paradisíaca”  

 
 Fonte: Os autores (2016). 
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Figura 12 – Teste SAM 2 do pré teste II – “Bebê sorrindo”  

 
 Fonte: Os autores (2016). 

 

Figura 13 – Teste SAM 3 do pré teste II – “Homem armado”  

 
 Fonte: Os autores (2016). 

 



 
 

   
 

57 

 

Figura 14 – Teste SAM 4 do pré teste II – “Leão enjaulado”  15

 
 Fonte: Os autores (2016). 

 

As imagens "praia" e "criança" obtiveram as maiores médias de valência, 

indicando imagens positivas. Já as imagens "homem" e "leão" apresentaram valores 

mais baixos. O alerta dessas mesmas imagens indicam que os respondentes se 

sentiram calmos durante o estímulo (praia=8,12; criança=7,71).  As imagens “homem” 

e “leão’ obtiveram médias de baixa valência, indicando imagens negativas – a 

avaliação do estado de alerta (homem=4,41; leão=5,18) indicou que a imagem homem 

está compreendida dentro do limite considerado de alerta estimulante.. A dominância 

apresentou valores aproximados em todos os casos. 

Concluiu-se então que a imagem “homem” seria a melhor opção para a 

realização do experimento, tanto por suas médias de qualidade quanto por sua 

característica de baixa valência e alerta, proporcionando novas variáveis 

independentes e redução nas limitações do estudo. 
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6 EXPERIMENTO 

6.1 OBJETIVOS E DESCRIÇÃO 

Buscando-se testar as hipóteses apresentadas anteriormente e seguindo os 

moldes do primeiro pré-teste experimental, porém com as devidas correções 

efetuadas (substituição da imagem de futebol), aplicou-se um questionário online 

através do sistema Qualtrics. 

Abaixo (Tabela 1) estão representados as construções dos anúncios utilizadas 

no experimento. Como já citado, a imagem do “estádio de futebol” foi substituída pela 

imagem de um homem armado, devido aos resultados obtidos pré-teste experimental 

2. 

 

Tabela 3 – Os 4 anúncios estudados no experimento 

Cenário Imagem Palavra Frase Legenda 

Congruente Praia Liberdade Tenha a liberdade em suas mãos. ConPos 

Incongruente Praia Matador Tenha o matador em suas mãos. IncNeg 

Congruente Homem armado Matador Tenha o matador em suas mãos. ConNeg 

Incongruente Homem armado Liberdade Tenha a liberdade em suas mãos. IncPos 

 Fonte: Os autores, (2016). 
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Figura 15 – Anúncio incongruente positivo (IncPos)

 
 Fonte: Os autores (2016). 

 

Figura 16 – Ánúncio congruente negativo (ConNeg) 

 
 Fonte: Os autores (2016). 
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Figura 17 – Anúncio congruente positivo (ConPos) 

 
 Fonte: Os autores (2016). 

 

 

Figura 18 – Anúncio incongruente negativo (IncNeg)

 
 Fonte: Os autores (2016). 
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6.2 AMOSTRA E DESIGN 

A amostra do experimento foi constituída por 159 respondentes válidos de um 

total de 245. Em sua maioria composta pelo sexo feminino (62,3%). A idade média da 

amostra foi de 23 anos, estando a maior parte (50,3%) compreendida entre as faixas 

de idade de 19 a 22 anos. Destes 93,1% residem no estado do Paraná, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais somaram 5,1%, os demais estados não ultrapassaram 

2% da amostra. Os respondentes solteiros representaram 82,4%, enquanto casados 

e divorciados representaram 15,1% e 1,3% respectivamente, 1,3% optou por não 

informar o estado civil. Da amostra, 91,8% informaram não possuir filhos, 6,3% 

informaram possuir apenas um, e 1,9% possuem de 2 a 3 filhos. Também foi solicitado 

o nível de escolaridade dos respondentes, o nível mais frequente, foi representado 

por ensino superior incompleto com 68,6%, seguido por ensino superior completo 

(14,5%) e pós-graduação e afins (6,9%). Da renda familiar bruta solicitada aos 

respondentes, 67,3% estavam compreendidos entre o intervalo de R$2.705,01 a 

R$9.254,00, tendo maior representatividade o intervalo de R$2.705,01 a R$4.852,00 

compondo 28,9% da amostra. 

6.3 CHECAGEM 

6.3.1 Checagem “qualidade do anúncio” 

A checagem da avaliação do anúncio apresentou um modelo significativo 

(p=0,002). A variável independente VIConInc (anúncio congruente ou incongruente) 

apresentou resultado não significativo e com efeito fraco (F(1,138)=0,093 p=0,760 

ηp²=0,001). A variável independente VIPosNeg (palavra positiva ou negativa) também 

apresentou resultado não significativo, porém efeito moderado sobre a variável 

dependente (F(1,138)=0,857 p=0,356 ηp²=0,006. A interação entre as Vis é 

significativa e com efeito baixo sobre a VD qualidade do anúncio (F(1,155)=14,094 

p=0,000 ηp²=0,093). 

 

  Gráfico 4 – Avaliação do anúncio 
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 Fonte: Os autores, (2016). 

 

Como checagem adicional, o teste-t de amostras independentes foi rodado a 

fim de conhecer as médias de avalição de cada grupo. 

 

Tabela 5 – Checagem adicional da Avaliação do anúncio 

Imagem de fundo do anúncio N Média 

Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão 

da Média 

Q9_1 - Enganadora:Passa confiança 

Praia 76 3,41 1,061 ,122 

Homem 83 2,94 1,203 ,132 

Q9_2 - Complicada:Fácil de entender 

Praia 76 3,79 1,310 ,150 

Homem 83 3,05 1,361 ,149 

Q9_3 - Mal produzida:Bem produzida 

Praia 76 3,71 1,187 ,136 

Homem 83 3,28 1,252 ,137 

Q9_4 - Fácil de esquecer:Inesquecível 

Praia 76 2,99 1,238 ,142 

Homem 83 2,84 1,153 ,127 

Q9_5 - Chata:Divertida 

Praia 76 3,21 1,062 ,122 

Homem 83 2,78 1,083 ,119 

Q9_6 - Muito polêmica:Nada 

polêmica 

Praia 76 3,79 1,491 ,171 

Homem 83 2,35 1,224 ,134 

 Fonte: Os autores, (2016). 

Apenas a questão Q9_6 (Muito polêmica – Nada polêmica) apresentou 

significância (p=0,020), as demais obtiveram valores de P superiores a 0,600. Em 

todos os casos apresentados a avaliação de qualidade do anúncio “praia” apresentou 

melhores resultados 
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6.3.2 Checagem “veracidade do anúncio” 

A checagem da veracidade do anúncio possuí um modelo significativo 

(p=0,003). A variável independente VIConInc (anúncio congruente ou incongruente) é 

significativa e apresenta um efeito moderado sobre a VD (F(1,138)=5,235 p=0,024 

ηp²=0,037), porém a variável independente VIPosNeg (palavra positiva ou negativa) 

apresentou resultado não significativo e efeito baixo (F(1, 138)=0,172 p=0,679 

ηp²=0,001). A interação entre as Vis é significativa e o efeito sobre a variável 

dependente é baixo (F(1,138)=8,533 p=0,004 ηp²=0,058). 

 

Gráfico 2 – Veracidade do anúncio 

 
 Fonte: Os autores, (2016). 

 

6.3.3 Checagem “congruência e incongruência” 

A última checagem, da congruência do anúncio apresentou um modelo não 

significativo (p=0,172). Há significância moderada na variável independente VIConInc 

(anúncio congruente ou incongruente) (F(1,138)=5,899 p=0,060 ηp²=0,025). Já a 

variável VIPosNeg (palavra positiva ou negativa) não apresentou significância e 

também um baixo efeito (F(1,138)=1,071 p=0,302 ηp²=0,008). A interação entre as 

variáveis independente não é significativa e o efeito é baixo sobre a variável 

dependente (F(1,138)=0,806 p=0,484 ηp²=0,004). 

 

Gráfico 3 – Congruência do anúncio 
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 Fonte: Os autores, (2016). 

 

 

6.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

6.4.1 Disposição a pagar 

As análises a respeito disposição a pagar apresentou um modelo não 

significativo através das análises do teste two-way Anova (p=0,623). A variável 

VIConInc (anúncio congruente ou incongruente) não é significativa e possuí um efeito 

baixo sobre a variável dependente (F(1,138)=0,430 p=0,513 ηp²=0,003). Não 

apresentou significância a variável independente VIPosNeg (palavra positiva ou 

negativa), além de possuir um efeito baixo sobre a VD (F(1,138)=0,199 p=0,657 

ηp²=0,001). Na interação entre as variáveis independentes observou-se não 

significância e efeito baixo sobre a disposição a pagar (F(1,138)=1,079 p=0,301 

ηp²=0,008). 
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Gráfico 4 – Disposição a pagar 

 
 Fonte: Os autores, (2016). 

 

6.4.2 Reconstrução da memória 

Também foi verificado o nível de reconstrução de memória dos respondentes 

quando submetidos a anúncios congruentes-incongruências e com palavra positiva-

negativa. Foi requisitado o recall de duas informações: a lembrança da imagem que 

cada anúncio continha e qual era a mensagem (frase) disposta em cada um. A análise 

das foi realizada utilizando a adaptação da escala de reconstrução de memória Index 

of Memory (IM), de Marian (2015).  

Os autores avaliaram caso por caso, atribuindo os fatores descritos em cada 

ponto da escala conforme os relatos dos respondentes do questionário. Foi analisando 

também o nível de confiabilidade da avaliação dos autores. Para a avaliação da 

reconstrução da imagem do anúncio, obteve-se alfa de Cronbach no valor de 0,887 – 

nenhum item dentro do composto avaliativo caso excluído apresentava maior valor de 

alfa que o exposto. Já a avaliação da reconstrução de memória da mensagem do 

anúncio resultou em um alfa de Cronbach igual a 0,951 e nenhum outro fator, caso 

excluído, apresentou alfa superior. 

Com base nos valores dos alfas de Cronbach analisados, concluiu-se então 

confiabilidade de julgamento dos autores, quando avaliaram a reconstrução de 

memória da imagem do anúncio e também da frase do anúncio. 

R$476,31 
R$543,65 

R$493,71 R$466,79 

R$ 0,00

R$ 200,00

R$ 400,00

R$ 600,00

R$ 800,00

R$ 1.000,00

R$ 1.200,00

Positivo Negativo

Congruente Incongruente



 
 

   
 

66 

6.4.2.1 Reconstrução da memória da imagem de fundo 

Para a variável dependente “reconstrução e memória da imagem do anúncio”, 

o teste two-way Anova revelou um modelo significativo (p=0,000). O tipo de imagem 

do anúncio (praia ou homem) também apresentou significância e efeito moderado 

sobre a variável dependente (F(1,132)=12,539 p=0,001 ηp²=0,087). Já a palavra do 

anúncio (positiva ou negativa) apresentou significância e efeito baixo. (F(1,132)=4,560 

p=0,035 ηp²=0,033). A interação entre as variáveis independentes apresentou 

significância e também efeito baixo sobre a reconstrução de memória do fundo do 

anúncio (F(1,132)=9,035 p=0,003 ηp²=0,064). 

 

Gráfico 5 – Reconstrução do fundo da imagem 

 
 Fonte: Os autores, (2016). 

 

6.4.2.2 Reconstrução da mensagem do anúncio 

A análise de reconstrução de memória da frase do anúncio não apresentou 

modelo significativo (p=0,501). As variáveis independentes (tipo de imagem do 

anúncio e palavra do anúncio) não apresentaram significância. Tipo de imagem do 

anúncio: (F(1,105)=0,0142 p=0,707 ηp²=0,001). A palavra do anúncio (F(1,105)=1,343 

p=0,249 ηp²=0,013) também apresentou efeito baixo sobre a VD. Não houve interação 

entre as variáveis independentes e seu efeito sobre a variável dependente é baixo. 

(F(1,105)=0,910 p=0,342 ηp²=0,009). 
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Gráfico 6 – Reconstrução da mensagem do anúncio 

 
 Fonte: Os autores, (2016). 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A seguir serão demonstradas as conclusões deste estudo, bem como suas 

aplicações práticas, em empresas, e teóricas, no meio acadêmico. As limitações 

encontradas neste estudo e sugestões para pesquisas futuras também serão 

apresentadas. 

7.1 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Através das análises do experimento foi possível comparar a influência da 

congruência e incongruência dos anúncios sobre o nível de reconstrução da memória.  

O uso da incongruência na publicidade tem como finalidade a obtenção de um 

maior nível de recordação do anúncio, devido ao maior processamento ocasionado 

pela incongruência. Em contrapartida a dificuldade de assimilação gerada pelo 

estímulo incongruente comparado ao congruente poderá resultar em maior dificuldade 

na recordação do anúncio. Em estudos sobre a reconstrução da memória constatou-

se  que a dificuldade de recordação estaria relacionada a maior reconstrução de 

memória (SCHWARZ, 2001; KAHNEMAN, 2011; VIACAVA, ROSA e RITTER, 2016).  

Com o objetivo de mensurar o nível de reconstrução gerado, isto é, o quão 

recordados foram as informações que constituíam os anúncios, foi elaborada a 

primeira hipótese (H1a- Anúncios incongruentes apresentarão maior nível de 

reconstrução de memória.) onde verificou-se que o nível de reconstrução apresentou-

2,97

3,54
3,33 3,38

0

1

2

3

4

5

Positivo Negativo

Congruente Incongruente



 
 

   
 

68 

se maior em anúncios incongruentes, corroborando a hipótese. As implicações desse 

resultado sugerem que a presença da incongruência dificultaria a recordação dos 

elementos presentes no anúncio. 

Isso acaba sendo prejudicial para os anunciantes, uma vez que a presença dos 

mais variados elementos em um anúncio tem como objetivo transmitir uma mensagem 

ao receptor. Quando a recordação desses elementos ocorre de maneira diferente do 

que foi visto, como acontece no processo de reconstrução, pode haver 

comprometimento na compreensão da mensagem. Por outro lado, anúncios 

congruentes apresentaram menor nível de reconstrução do anúncio,  podendo serem 

melhore utilizados na transmissão de mensagens objetivas.  

Buscando-se verificar se haveria diferença entre anúncios incongruentes e 

congruentes sobre a disposição de preço a pagar, constatou-se que a presença da 

incongruência nos anúncios não apresentou diferença significativa sobre essa variável 

dependente (disposição de preço a pagar). Ocorrendo o mesmo para o uso de 

palavras de valência negativa e positiva (matador/liberdade). Demonstrando que a 

utilização desses mecanismos sob as condições desse estudo não resultarão em 

aumento da disposição de preço a pagar pelo produto anunciado. Para a hipótese 

(H1b- Anúncios incongruentes apresentarão resultados mais extremos sobre a 

disposição de preço a pagar comparados a anúncios congruentes) constatou-se que 

não houve diferença significativa da incongruência/congruência do anúncio sobre 

disposição de preço a pagar, os valores ficaram próximos e não houve a constatação 

de valores extremos em anúncios incongruentes, sendo refutada a hipótese. 

Durante os testes realizados para verificar o nível de reconstrução dos anúncios 

apresentados no experimento, os dados mostraram uma diferença entre o grau de 

reconstrução entre as imagens e os textos dos anúncios. As análises permitiram 

concluir que as imagens tiveram menor nível de reconstrução comparadas a 

reconstrução das frases dos anúncios corroborando a segunda hipótese (H2- Haverá 

menor reconstrução de memória da imagem do anúncio em comparação a 

reconstrução do texto.) Mostrando que as imagens foram mais recordadas em 

comparação com as frases do anúncio. 

O anúncio com maior nível de reconstrução apresentado possuía imagem de 

menor alerta (praia) refutando a terceira hipótese (H3- Haverá maior reconstrução de 

memória da imagem em anúncios com imagem de maior alerta.) onde esperava-se 
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um maior nível de reconstrução para os anúncios com a imagem de maior alerta 

(imagem do homem), considerado estimulante pela escala SAM (BRADLEY & LANG, 

1994).  

As diferenças entre os resultados da reconstrução da memória, podem ser 

associados à Schwarz (2004) que apresenta o conceito de fluência, fator este ligado 

a dificuldade ou facilidade de processamento de uma informação e o tempo levado 

para que determinada informação seja processada. Para o autor, uma maior facilidade 

resulta em uma maior velocidade de entendimento e menor esforço, logo, em 

contrapartida, uma maior dificuldade gera um maior esforço e uma menor velocidade 

e precisão de processamento.  

No caso da mensagem dos anúncios, que apresentaram maior reconstrução 

de memórias, a incongruência estaria gerando uma maior dificuldade, ou seja, uma 

velocidade e precisão de processamento mais lenta – (relação entre a imagem e 

mensagem, necessitando de uma maior deliberação) e pelo tempo de exposição dos 

anúncios, compreendendo um estímulo de 10 segundos. 

Durante as análises, o processo de recordação da imagem, 

independentemente se reconstruídas ou não, ocorreu em mais de 95% dos casos, ou 

seja, 136 casos recordaram de forma parcial ou não a imagem do anúncio contra 6 

casos que simplesmente não recordaram. O processo de recordação da mensagem 

do anúncio apresentou 76% (109 casos de um total de 142) de respondentes que se 

lembraram ou reconstruíram memórias sobre o cenário. 

Relacionando com os resultados, o entendimento e processamento da imagem 

se dá de forma fácil e rápida que o processamento da mensagem, que é mais lento e 

difícil; contribuindo para uma lembrança maior da imagem e menor da mensagem. 

Estes resultados demonstram que a existência de qualquer elemento 

dificultador para o consumidor, em especial mensagens de difícil entendimento, que 

possuem pouca clareza e objetividade, podem levar o consumidor a reconstruir as 

informações contidas no anúncio, sofrendo então de um possível viés de sua memória 

no futuro sobre a sua avaliação da marca e do próprio anúncio. Nesta perspectiva, 

profissionais de marketing precisam compreender de maneira aprofundada o perfil e 

característica do público-alvo de suas corporações, entregando mensagem simples e 

de fácil compreensão para o público infantil ou qual ficam expostos ao estímulo por 
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um breve período, por exemplo, e mensagens mais complexas para públicos mais 

intelectuais ou especialistas em determinado assunto.  

 Assim, é preciso entregar anúncios publicitários não apenas visualmente 

atrativos e que persuadam o público-alvo, mas também informações que possam ser 

facilmente compreendidas por esse eles, evitando ruídos dentro da comunicação e 

também reconstruções de memória a respeito do anúncio, causadas pela influências 

da dificuldade de entendimento da mensagem proposta.  

O tempo de exposição dos anúncios publicitários para os consumidores, como 

estímulo, também precisa ser pensado pelos profissionais – pois diversos formatos de 

mídia podem sofrer impactos pelo seu alto grau de dinamismo e velocidade de 

veiculação e visualização como por exemplo outdoors, anúncios em mobiliário urbano 

em ruas de rápido tráfego de veículos, anúncios digitais em sites e redes sociais etc. 

Ainda como observação, o fato da imagem do anúncio obter um maior grau de 

lembrança, profissionais de marketing podem obter proveito destes resultados em 

campanhas específicas, como campanhas de branding que enfatizam ou reforçam 

elementos de marca; utilizando a própria imagem como mensagem principal e 

facilitando o entendimento para o consumidor; pois as imagens apresentam sofrer 

baixo ou pouco impacto de reconstrução de memórias, concluindo-se assim que 

haverá uma retenção maior das informações expostas.  

7.2 IMPLICAÇÕES DO ESTUDO 

Os resultados do presente estudo podem auxiliar profissionais de marketing a 

desenvolverem melhores estratégias de comunicação para seu público-alvo, tendo 

em mente as limitações cognitivas enfrentadas por este público durante o impacto dos 

estímulos visuais presentes nas campanhas de comunicação. Sendo possível 

entregar mensagens publicitárias de diferentes formas e em diferentes formatos para 

cada público, restingindo informações quando o ponto de contato do consumidor com 

o anúncio for curto ou rápido, para evitar reconstrução de memórias devido à 

dificuldade de processamento das informações. 

 O estudo também demonstra que imagens são mais recordadas, possuindo 

uma retenção maior desta informação por parte dos indivíduos. A utilização da 

imagem como a própria mensagem pode contribuir com campanhas onde a empresa 

deseja que o consumidor retena de forma as informações expostas, como elementos 
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de marca e outros atributos. É necessário que a imagem transmita por sí própria a 

mensagem desejada, dispensando ou utilizando de forma muito objetiva textos e 

frases para o auxílio da compreensão do anúncio. 

 A utilização dos elementos apresentando neste estudo, incongruência, valência 

e alerta, podem otimizar recursos dos departamentos de marketing, permitindo uma 

comunicação mais eficiente e reduzindo riscos de reconstrução de memórias e 

possíveis impactos que esta reconstrução causará na avaliação do anúncio e da 

marca. 

7.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Entre as limitações presentes nesse estudo, o produto escolhido para o 

experimento, o tablet, pode ter causado vieses nos resultados do estudo. O produto 

foi escolhido pelo fato de que é um amplo conhecimento das pessoas a respeito do 

que é um tablet e sobre o que ele faz. E devido ao possível amplo conhecimento sobre 

tablet e noção sobre o preço médio de mercado que este produto possuí, existe 

possibilidade de viés nos resultados de disposição de preço a pagar. 

Também como limitação encontra-se a falta de equivalência nos níveis de 

qualidade obtidas nas avaliações dos anúncios. Durante o pré-teste as avaliações do 

anúncio do estádio de futebol obtiveram melhores médias, - fato qual resultou na 

substituição da imagem para o experimento. A mesma limitação ocorreu durante o 

experimento, a falta de equivalência nos níveis de qualidade dos anúncios, os 

anúncios com a imagem da praia foram melhor avaliados em comparação aos 

anúncios com a imagem do homem. Tal limitação se deve pela utilização de imagens 

diferentes, necessárias para a formação da incongruência e congruência nos 

anúncios. Para a minimização dessa diferença seria necessária a utilização de 

somente uma imagem, ou variações sutis da mesma imagem para a construção dos 

anúncios, entretanto haveria maior dificuldade na criação de incongruência e 

congruência entre as frases e as imagens. 

O tempo de exposição do anúncio pode também representar uma limitação 

para este estudo, pois cada respondente foi exposto por 10 segundos durante o 

experimento, podendo não ser tempo suficiente para processamento de todas as 

informações do anúncio. Não foi encontrado em estudos prévios indicativos de qual 

seria um tempo de exposição ideal. A utilização de 10 segundos foi definida através 
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do tempo médio que um indivíduo permanece folheando uma página de revista ou o 

tempo aproximado de um carro que trafega e é exposto a um outdoor. É um indicado 

uma revisão literária aprondundada a respeito do tempo de exposição do anúncio 

como estímulo, a fim de encontrar um período adequado para a visualização, 

fornecendo tempo suficiente para o processamento de todos os estímulos. 

Mais uma limitação encontrada foi a amostra do pré-teste 2, qual mensurava a 

valência e incongruência das imagens para o experimento. A amostra é composta por 

30 pessoas, e está desiquilibrada (70,6% mulheres; 29,4% homens). Uma amostra 

maior e equilibrada, poderia fornecer resultados mais genuínos sobre o pré-teste. 

 

7.4  SUGESTÕES DE ESTUDO 

 Sugere-se para estudos futuros a aplicação de novos experimentos com a 

mesma estrutura apresentada neste estudo, porém partindo de alguns fatores já pré-

definidos como o grau de alerta das palavras do anúncio, apresentando valores 

extremamente opostos entre si, e a qualidade geral do anúncio com médias próximas, 

em um cenário ideal, idênticas. 

 A utilização de outros produtos, como produtos que o público respondente não 

conheça o preço médio, ou seja, produtos quais os respondentes não possuem tanto 

contato ou experimentação e que não haja fácil ancoragem e comparação de preço 

(pacotes de viagens, experiências em parques temáticos etc) podem apresentar 

diferentes resultados na disposição de preço a pagar, qual foi analisada neste estudo. 

 Sugere-se também, como etapa prévia ao experimento, o teste de mensuração 

da congruência, disposição a pagar e reconstrução da memória apenas com as 

mensagens, de forma isoladas – sem apresentar imagens ou apenas um fundo de 

anúncio de cor neutra (avaliando também a valência e alerta da cor de fundo utilizada, 

para diminuir vieses e efeitos sobre as variáveis dependentes). E realizar o mesmo 

procedimento com as imagens, apresentadas sem mensagens – neste caso a imagem 

necessita transmitir a mensagem de forma implícita, (e é necessário também 

mensurar se houve entendimento da mensagem por parte dos respondentes). Estes 

processos podem descrever de forma melhor – quando isolados e seguindo estes 

procedimentos, os efeitos específicos da valência e alerta da imagem sobre a 
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disposição a pagar e reconstrução, como também os mesmos efeitos que a palavra, 

ou seja, a mensagem, estaria causando nas variáveis dependentes mensuradas. 

 A aplicação deste experimento em indivíduos de perfis específicos e 

homogêneos (crianças; jovens universitários; adultos; idosos; consumidores de 

produtos hedônicos etc) pode elucidar a forma como qual perfil específico reage à 

presença de incongruência e imagem e palavras de valência/alerta oposta. Estes 

resultados contribuem para uma entrega aprimorada de esforços de comunicação por 

parte das empresas, qual podem selecionar o formato mais indicado ao seu público-

alvo levando em consideração os efeitos da incongruência e valência e alerta da 

imagem e palavra.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO VALÊNCIA DA IMAGEM 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO EXPERIMENTO 
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