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RESUMO 

 

O termo negligência da omissão compreende a insensibilidade do consumidor diante da 

ausência de informações, tais como características dos produtos e/ou serviços, qualidade e 

opções, entre outros fatores. Ocorre a negligência da omissão quando, em determinada 

situação, tem-se apenas parte das informações necessárias para análise, não se percebendo a 

ausência de outras, o que resulta na negligência das mesmas. Esse fenômeno começou a ser 

estudado em 1988, nos Estados Unidos, e, nos últimos anos, tem sido pesquisado em diversos 

contextos. Todavia, até o presente momento, não foram localizados estudos sobre o efeito da 

pressão do tempo na negligência da omissão, configurando-se esta uma nova problemática de 

investigação. Dada a relevância do estudo, pois o indivíduo que não reconhece a omissão de 

informações nos processos de decisão de compra, notadamente na avaliação das alternativas, 

pode incorrer em erros de consumo de menor ou maior grau, e considerando que a pressão do 

tempo é um fator que pode prejudicar a qualidade das decisões, buscou-se identificar o efeito 

da pressão do tempo na negligência da omissão de informações. Foram testadas oito hipóteses 

em dois experimentos distintos. Os resultados alcançados permitiram identificar o efeito da 

pressão do tempo na negligência da omissão de informações, a não congruência entre 

expertise subjetiva e expertise objetiva e, ainda, identificou-se que a saliência da omissão 

anula o efeito da pressão do tempo. 

 

 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Negligência da omissão. Pressão do tempo. 



ABSTRACT 

 

The term omission neglect encompasses the insensitivity of the consumer before the lack of 

information about such aspects as products and/or service characteristics, quality and options, 

as well as other factors. Omission neglect occurs when only part of the necessary information 

for analysis is present. Furthermore, this lack of information may not even be noticed, which 

leads to negligence in the decision-making process. This phenomenon has been studied since 

1998, beginning in the United States, and has been researched in different contexts since then. 

However, studies on the effect of time pressure on omission neglect has not been found so far, 

which sets up a new investigation problem. Because individuals may not recognize omission 

of information in the purchase decision processes, notably in the evaluation of alternatives, 

consumption mistakes of either lower or higher degree may occur.  Also, considering that 

time pressure is a factor that may also damage the quality of decisions, this study tried to 

identify the time pressure effect on omission neglect. Eight hypotheses were tested in two 

different experiments. The results allowed us to identify the time pressure effect on the 

negligence of information omission, the non-congruence between subjective expertise and 

objective expertise, and also identified that omission salience cancels the time pressure effect. 

 

 

Keywords: Consumer behavior. Omission Neglect. Time pressure.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O processo de decisão de compra do consumidor, apesar de sua complexidade, 

compreende uma tarefa corriqueira realizada no dia a dia das pessoas, as quais o realizam 

consciente ou inconscientemente (Kardes, 2006). Nesse processo composto pelas fases do 

reconhecimento de um problema, além da busca de alternativas, avaliação de alternativas, 

decisão de compra e avaliação pós-compra, os consumidores processam informações para 

chegarem a uma decisão, comportando-se de formas variadas. 

Lopes (2010) cita que etapas do processo de decisão de compra podem ser suprimidas 

e algumas podem ser mais importantes do que outras, dependendo do envolvimento do 

consumidor com a compra, de seu conhecimento prévio e das diferenças entre as alternativas 

disponíveis percebidas. No processo de decisão, não raro, informações importantes estão 

ausentes, fato que os consumidores, muitas vezes, nem percebem, negligenciando essa 

ausência. Lopes, Silva e Hernandez (2013) enfatizam que a negligência da omissão é um 

fenômeno muito recorrente, uma vez que, frequentemente, os consumidores necessitam tomar 

uma decisão baseada em um julgamento formulado a partir de informações incompletas.  

A negligência da omissão, fenômeno que começou a ser estudado a partir de 1988, por 

Frank Kardes e David Sanbonmatsu (Kardes, 1988), compreende a insensibilidade à falta de 

informações, como características, qualidade e opções, entre outros fatores (Kardes & 

Sanbonmatsu, 2003). Em outras palavras, o termo negligência da omissão representa 

situações em que os consumidores são expostos aos produtos e/ou serviços, dispondo apenas 

de parte das informações necessárias para análise. No entanto, esses consumidores não 

percebem a falta de informações, negligenciando aquelas que estão ausentes. 

Fisher, Chengalur-Simith e Ballow (2003) explicam que a eficácia da tomada de 

decisão é influenciada também pelo tempo disponível. Em uma situação de pressão do tempo, 

o consumidor pode não ser capaz de manter o controle necessário sobre o processamento das 

partes da informação, levando a uma queda no desempenho da tarefa (Hahn, Lawson & Lee, 

1992; Ahituv, Igbaria & Sella, 1998). 

A pressão do tempo é experimentada quando o tempo viável para finalizar uma tarefa 

é percebido como menor do que o tempo normalmente exigido para tal (Fisher, Chengalur-

Simith & Ballow, 2003), o que leva a um determinado estresse e a uma necessidade de lidar 

com essa limitação (Ordóñez & Benson III, 1997). 
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Estudos têm demonstrado que a negligência da omissão é diminuída em determinadas 

situações, tais como quando a informação ausente fica saliente para o consumidor ou quando 

o consumidor possui um alto conhecimento contextual sobre o assunto, ou seja, é um expert 

(Sanbonmatsu, Kardes, Houghton, Ho & Posavac, 2003). A temática deste estudo envolve 

essas quatro principais variáveis: negligência da omissão, pressão do tempo, expertise e 

saliência da omissão. Estudos sobre negligência da omissão são recentes e significativamente 

relevantes para a ciência. 

A importância deste estudo se dá em três aspectos: relevância teórica, metodológica e 

social, para definição de políticas públicas, políticas educacionais e campanhas de Marketing 

Social. 

Este estudo possui relevância teórica, uma vez que contribui para ampliar os estudos 

sobre negligência da omissão, abordando o tema sob uma problemática ainda não investigada, 

ou seja, o efeito da pressão do tempo na negligência da omissão. Tendo em vista que a 

pressão do tempo tem sido um recurso cada vez mais utilizado pelas empresas, justifica-se a 

necessidade de se estudar este efeito no contexto da negligência da omissão de informações. 

Dessa forma, a presente pesquisa coopera para o desenvolvimento da teoria que ainda está em 

formação, visto ser uma temática recente, cujos estudos iniciais datam do final da década de 

1980.  

Pesquisas sobre o tema negligência da omissão são fundamentais no estudo do 

comportamento do consumidor. Uma vez que julgamentos extremos são realizados quando 

omissões são subestimadas, ou seja, quando as omissões não são percebidas pelo consumidor 

no momento da análise do produto e/ou serviço, podem resultar em arrependimento e 

insatisfação no estágio pós-compra (Han, 2011; Hernandez, Han & Kardes, 2014).  

Um exemplo de situação em que o consumidor negligencia a falta de informações é o 

caso das caixas d’água feitas de fibras de amianto que, quando danificadas, podem liberar o 

pó do amianto, que é uma substância considerada cancerígena. Durante muitos anos, esse fato 

não foi informado aos consumidores e os mesmos não identificavam a ausência dessa 

informação, ocorrendo, assim, a negligência da informação ausente. Outro exemplo que 

acontece nos dias atuais é o caso de adoçantes, os quais não devem ser consumidos por 

gestantes, uma vez que muitos deles possuem substâncias que podem levar à má-formação do 

feto, porém, isso não é informado aos consumidores. Os consumidores só percebem tal 

situação se forem vitimados, o que poderá causar o arrependimento pós-compra, além de 

consequências mais graves. 
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A relevância metodológica se dá em função do estudo caracterizar-se como 

experimental, contribuindo para ampliação dessa temática, visto que as pesquisas 

experimentais na área de Marketing, no Brasil, têm sido cada vez mais aplicadas de acordo 

com o que já acontece nos Estados Unidos e na Europa. 

A importância social da presente investigação tem relevância para políticas públicas, 

políticas educacionais e campanhas de Marketing Social. Isso se explica devido à contribuição 

à ciência, que se espera desta investigação, ao se agregar às pesquisas que demonstram os 

riscos aos quais se sujeita a sociedade em função da negligência da omissão de informações. 

Discussões dessa natureza contribuem para que consumidores conheçam as consequências da 

negligência da omissão de informações e se tornem mais conscientes quanto à necessidade de 

se informarem acerca dos produtos e suas características, antes da decisão de compra.  

Aspira-se, também, com esta pesquisa, a possibilidade de sensibilizar os 

representantes públicos e auxiliar com subsídios empíricos para possíveis definições de 

políticas públicas. Por meio dos resultados de pesquisas dessa natureza, leis e 

regulamentações poderão ser elaboradas e aprovadas por governantes, visando à proteção dos 

consumidores frente aos perigos ocasionados pelo desconhecimento e negligência da omissão 

de características de determinados produtos e/ou serviços. Compreender como os produtos e 

serviços são utilizados no mercado é de grande interesse para as empresas e de fundamental 

importância para os formuladores de políticas públicas (Pham, 2013). 

Além das políticas públicas, também poderiam ser definidas políticas educacionais, 

com o objetivo de instruir os consumidores desde a tenra idade. Além disso, poderiam ser 

desenvolvidas campanhas de Marketing Social no intuito de esclarecer os consumidores sobre 

a negligência da omissão, a fim de mudar comportamentos negligentes. 

As justificativas aqui mencionadas embasaram a definição do problema de pesquisa.  

Lopes (2010) identificou que o fenômeno da negligência da omissão tem sido estudado, nos 

últimos anos, em diversos contextos, entre eles, em avaliações de qualidade entre produtos 

(Sanbonmatsu, Kardes & Sansone, 1991; Sanbonmatsu, Kardes & Herr, 1992), na decisão de 

adoção (Kardes & Sanbonmatsu, 1993), na formação da confiança (Sanbonmatsu, Kardes, 

Posavac & Houghton, 1997), nas avaliações de importância dos atributos (Sanbonmatsu, 

Kardes, Houghton, Ho & Posavac, 2003), na formação de inferências sobre atributos 

inexistentes (Sanbonmatsu, Kardes & Sansone, 1991; Pfeiffer, 2008), nos erros de 

julgamentos na tomada de decisões (Han, 2011), na avaliação de marcas (Lopes, Silva & 

Hernandez, 2013, 2014; Hernandez, Han & Kardes, 2014) e outros. 
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Embora a temática seja objeto de estudo na atualidade, até o presente momento, não 

foram localizados estudos sobre a pressão de tempo na negligência da omissão de 

informações, conforme pesquisas realizadas em bases de dados nacionais e internacionais, 

como Ebsco, ProQuest e Portal Periódicos CAPES, entre outros.  

Acredita-se que a pressão do tempo aumenta a negligência da omissão de informações, 

levando os consumidores a tomarem decisões sem referências suficientes para análise. Essa 

situação pode gerar insatisfação no estágio de pós-compra e até mesmo colocar em risco a 

saúde dos consumidores, quando as decisões estão relacionadas a produtos cujos componentes 

são nocivos, como são os casos da caixa d’água de fibra de amianto e do adoçante, já citados. 

Por isso, define-se como questionamento: qual é o efeito da pressão de tempo na negligência 

da omissão de informações? 

Faz-se necessário ressaltar que não é possível mensurar negligência da omissão de 

forma direta, pois o fenômeno se manifesta pela forma como o respondente faz sua avaliação 

do produto e/ou serviço.  Por isso, neste estudo, assim como em todos os outros que se 

dedicaram a essa problemática para avaliar a negligência da omissão, foi usada uma proxy 

que, nesse caso, é a avaliação. Esta análise contempla atitude, intenção de compra, 

recomendação e avaliação do produto e/ou serviço apresentado, tendo sido utilizada uma 

escala proposta por Lopes (2010), a qual será detalhada na apresentação dos experimentos. 

Visando auxiliar o alcance de respostas para o questionamento proposto, foram 

definidos os objetivos do estudo. Para tanto, definiu-se como objetivo geral a identificação do 

efeito da pressão do tempo na negligência da omissão de informações. 

Para o alcance do objetivo geral, delinearam-se três objetivos específicos: 

a) Confirmar se, na ausência de pressão de tempo, experts (pessoas que possuem alto 

conhecimento sobre determinado tema) e não experts negligenciam as informações ausentes. 

b) Identificar se a pressão do tempo influencia na negligência da omissão de 

informações de experts e não experts. 

c) Verificar o efeito da pressão do tempo na negligência da omissão de informações de 

experts e não experts, quando os atributos ausentes estão salientes. 

Dois experimentos compõem o estudo para testagem de um conjunto de oito hipóteses. 

Os resultados permitiram identificar o efeito da pressão do tempo no fenômeno da negligência 

da omissão. 

Na sequência, apresenta-se a estrutura geral da tese. 
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1.1 ESTRUTURA DA TESE 

 

 

Este estudo encontra-se estruturado em sete capítulos distintos.  Inicialmente, tem-se a 

introdução, na qual se expõe, além da temática, a relevância do estudo, o problema de 

pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos e as variáveis que compõem a pesquisa. 

Na sequência, tem-se o segundo capítulo, no qual se expõe a fundamentação, 

apresentando-se o arcabouço teórico que sustenta as discussões da pesquisa e a definição das 

hipóteses para o Experimento 1. Os temas abordados nesse capítulo compreendem a 

negligência da omissão de informações e a pressão do tempo. O terceiro capítulo compreende 

a especificação do método utilizado para o Experimento 1 e os resultados encontrados nesse 

experimento. 

O quarto capítulo apresenta a fundamentação, o arcabouço teórico que sustenta as 

discussões da pesquisa e a definição das hipóteses para o Experimento 2. O tema abordado 

nesse capítulo é a saliência da omissão. O quinto capítulo compreende a especificação do 

método utilizado para o Experimento 2 e os resultados encontrados nesse experimento. 

O sexto capítulo trata da discussão geral dos experimentos e o sétimo capítulo 

apresenta as conclusões da pesquisa precedidas pelas referências bibliográficas e os 

apêndices.  A representação gráfica da estrutura da tese encontra-se sintetizada na Figura 1.  
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Figura 1. Modelo geral da tese 
Fonte: Elaborada pela autora (2014). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES DO 

EXPERIMENTO 1 

 

 

Este capítulo trata do arcabouço teórico necessário para alicerçar o presente estudo, 

assim como da definição das hipóteses. Inicialmente, aborda-se o tema negligência da 

omissão de informações e os principais estudos realizados nessa área. Na sequência, discute-

se a teoria sobre pressão do tempo e apresenta-se um conjunto de hipóteses que são testadas 

no Experimento 1.  

 

 

2.1 NEGLIGÊNCIA DA OMISSÃO 

 

 

Os estudos sobre negligência da omissão derivam de pesquisas realizadas sobre o 

processamento de informação do consumidor (Kardes & Wyer Jr., 2013), sendo o termo 

negligência da omissão entendido como a falta de sensibilidade dos consumidores às 

informações ausentes (Kardes & Sanbonmatsu, 1993). Pesquisas sobre a temática são recentes 

e seminais, pois começaram a ser desenvolvidas, nos Estados Unidos, no final da década de 

1980, por Frank Kardes e David Sanbonmatsu (Kardes, 1988). No Brasil, os estudos datam de 

2010, conforme investigações de Lopes (2010), Lopes, Silva e Hernandez (2013; 2014) e 

Hernandez, Han e Kardes (2014). 

As pesquisas já realizadas demonstram que os consumidores, na maioria dos casos, 

não conseguem identificar a ausência de informações essenciais para a tomada de decisão e, 

por isso, tomam decisões com base em evidências não muito consistentes (Sanbonmatsu, 

Kardes & Sansone, 1991; Sanbonmatsu, Kardes & Herr, 1992; Kardes, Kim & Lim, 1994; 

Sanbonmatsu, Kardes, Posavac & Houghton, 1997; Kardes, Sanbonmatsu, Cronley & 

Houghton, 2002; Sanbonmatsu, Kardes, Houghton, Ho & Posavac, 2003; Kardes, Posavac & 

Cronley, 2004; Silvera, Kardes, Harvey, Cronley & Houghton, 2005; Kardes, 2006; Han, 

Beckoff & Kardes, 2011; Lopes, Silva & Hernandez, 2013; 2014; Hernandez, Han & Kardes, 

2014; Pfeiffer, Deval, Kardes, Ewing, Han & Cronley, 2014). 

Não raro, no processamento de informações, os consumidores negligenciam 

informações ausentes e acabam tomando decisões sem referências suficientes para realizarem 
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uma análise adequada dos produtos/serviços que estão adquirindo (Lopes, Silva & Hernandez, 

2013). 

Análises empíricas identificaram que, quando o consumidor entende muito sobre o 

produto/serviço que irá consumir, ou seja, é um expert, de forma geral, ele não negligencia as 

informações ausentes. Todavia, quando o consumidor é um não expert, ou seja, não entende 

muito sobre o produto e/ou serviço que irá consumir, ele não percebe a ausência de 

informações (Sambonmatsu, Kardes & Herr, 1992; Lopes, Silva & Hernandez, 2013; 2014). 

A diferença entre experts e não experts é explicada em função do conhecimento sobre 

as características do produto/serviço. No caso da compra de um notebook, um profissional da 

área de informática pode ser exemplificado como um consumidor expert, capaz de realizar 

uma análise bem mais detalhada, pois ele conhece muito bem sobre características, atributos e 

demais componentes do produto. Consumidores comuns, tais como universitários ou 

professores, terão mais dificuldades para analisar o produto, por se tratarem de não experts no 

assunto. 

Especialistas (experts) possuem capacidade de organizar mais eficazmente as 

informações armazenadas na memória que os não especialistas (não experts) e, 

consequentemente, tendem a processar mais extensivamente essas informações (Chase & 

Simon, 1973; Anderson, 1983; Fiske, Kinder & Larter, 1983). Os especialistas também são 

mais cientes da relevância da informação para a realização de uma determinada tarefa 

cognitiva e, por isso, são mais propensos a atender todas as informações relevantes (Johnson 

& Russo, 1984; Alba & Hutchinson, 1987). Devido à maior sensibilidade a informações 

relevantes, os indivíduos especialistas são mais prováveis à detecção da ausência de 

informações relevantes do que aqueles com baixo conhecimento sobre o assunto 

(Sanbonmatsu, Kardes & Herr, 1992). 

Sanbonmatsu, Kardes e Herr (1992) explicam que indivíduos menos experientes sobre 

um determinado alvo ou objeto têm apenas algumas ideias sobre os atributos que podem ser 

importantes no processo de avaliação. Nesse sentido, em função dos atributos não estarem 

prontamente acessíveis na memória, os indivíduos podem, muitas vezes, não reconhecerem 

que a informação está incompleta. Por isso, esses indivíduos menos experientes são propensos 

a considerar apenas os atributos ou características que estão salientes dentro de um contexto 

apresentado para avaliação. 

Em relação à percepção de experts e não experts, Sanbonmatsu, Kardes e Herr (1992) 

identificaram que, quando os consumidores possuem baixo ou moderado conhecimento sobre 

um produto, fazem uma avaliação igualmente favorável para o mesmo, independentemente da 
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quantidade de atributos que analisam. Em seu estudo, com a realização de testes empíricos, os 

autores confirmaram que a avaliação de produtos com quatro atributos positivos, ou com oito 

atributos positivos, é a mesma. Todavia, quando os consumidores possuem alto conhecimento 

sobre o produto, eles avaliam-no melhor quando este é apresentado com oito atributos 

positivos, em detrimento de quatro. 

É possível existirem respostas diferentes à falta de informações. Se os indivíduos 

reconhecem a ausência de importantes informações sobre atributos, podem fazer inferências 

para esses valores ausentes, com base nos atributos apresentados (Huber & Mccann, 1982; 

Meyer, 1981; Yamagishi & Hill, 1983; Ford & Smith, 1987). No entanto, essas inferências 

não são susceptíveis de serem formadas por indivíduos com baixo ou com níveis moderados 

de conhecimento prévio, porque eles simplesmente ignoram a informação ausente. 

As pesquisas têm demonstrado que a negligência da omissão influencia todas as fases 

do processamento de informação: a percepção (Treisman & Souther, 1985, Caputo & 

Dunning, 2005, Cronley, Posavac, Meyer, Kardes & Kellaris, 2005, Masuda & Nisbett, 

2006), a aprendizagem (Newman, Wolff & Hearst, 1980, Zhang, Kardes & Cronley, 2002, 

Kardes, Cronley, Kellaris & Posavac, 2004), a avaliação (Kardes & Kalyanaram, 1992, 

Sanbonmatsu, Kardes & Herr, 1992, Kardes & Sanbonmatsu, 1993, Sanbonmatsu, Kardes, 

Posavac & Houghton, 1997, Sanbonmatsu, Kardes, Houghton, Ho & Posavac, 2003), a 

persuasão (Kardes, Posavac, Silvera, Cronley, Sanbonmatsu, Schertzer, Miller, Herr & 

Chandrashekaran, 2006, Tormala, Briñol & Petty, 2007) e a tomada de decisão 

(Sanbonmatsu, Kardes & Sansone, 1991, Kivetz & Simonson, 2000, Fox & Weber, 2002, 

Silvera, Kardes, Harvey, Cronley & Houghton, 2005, Mantel, Kardes, Isen & Montag, 2014). 

           Os estudos teóricos sobre o tema negligência da omissão permitiram constatações 

interessantes, conforme apresentado, de forma sintetizada, no Quadro 1. 

 



23 

 

Autores Título Ano Publicação Fator de 

Impacto* 

Abordagem Resultados e principais constatações 

Sanbonmatsu 

e Kardes 

The effects of 

physiological 

arousal on 

information 

processing and 

persuasion 

1988 

Journal of 

Consumer 

Research 

 

 

2,783 
Processamento 

de informação 

e persuasão 

Os resultados indicam que o status de endossante (celebridade ou não 

celebridade) tem forte influência na atitude de marca, quando comparados 

níveis alto e moderado de excitação fisiológica, enquanto argumentos fortes têm 

maior impacto sobre nível moderado do que sobre alto nível de excitação. 

Constatação: a reputação de quem recomenda um produto pode moderar o 

reconhecimento de uma informação ausente. 

Kardes 

Spontaneous 

inference 

processes in 

advertising: the 

effects of 

conclusion 

omission and 

involvement on 

persuasion 

1988 

Journal of 

Consumer 

Research 

 

 

 

 

2,783 

Inferência, 

persuasão e 

negligência da 

omissão 

Se os consumidores possuem alto envolvimento com o assunto, eles tenderão a 

formar atitude de marca com base em conclusões de um conjunto geral de 

informações, porém, se os consumidores possuem baixo envolvimento, tenderão 

a formar atitude de marca com base em informações incompletas, ou seja, 

negligenciando informações. 

Constatação: indivíduos que são suscetíveis à persuasão tendem a utilizar mais a 

inferência para fazerem suas avaliações, diante da falta de informação. 

Sanbonmatsu, 

Kardes e 

Sansone 

Remembering 

less and 

inferring more: 

effects of time 

of judgment on 

inferences about 

unknown 

attributes 

1991 

Journal of 

Consumer 

Psychology 

 

 

 

 

 

1,708 

Tempo, 

memória e 

negligência da 

omissão 

Inferências mais fortes foram traçadas com a passagem do tempo na memória, 

na ausência de informações, ou seja, quando os atributos do produto eram 

desconhecidos e se passou muito tempo após a apresentação dos estímulos, as 

inferências sobre o produto foram mais extremas e os sujeitos avaliaram melhor 

o produto. As inferências realizadas logo após a apresentação dos estímulos 

foram menos intensas e a probabilidade de negligenciar informações ausentes 

foi menor, levando a uma avaliação mais moderada do produto. 

Constatação: com o passar do tempo, inferências se tornam mais fortes, 

aumentando a negligência da omissão de informações. Quando o consumidor é 

alertado sobre a falta de informações, eles se tornam mais sensíveis a omissões. 

Sanbonmatsu, 

Kardes e Herr 

The role of prior 

knowledge and 

missing 

information in 

multiattribute 

evaluation 

1992 

Organization 

Behavior 

and Human 

Decision 

Processes 

 

 

 

2,897 
Confiança e 

negligência da 

omissão 

Indivíduos com nível baixo ou moderado de conhecimento prévio sobre um 

objeto são insensíveis à ausência de informações importantes sobre o mesmo, 

enquanto indivíduos altamente experientes são menos propensos a ignorar 

informações ausentes. Os indivíduos com maior conhecimento percebem a 

ausência de informação e avaliam as informações ausentes com base nas 

informações presentes; já os indivíduos com baixo conhecimento não percebem 

as informações ausentes. 

Constatação: a) A confiança que o consumidor possui no julgamento realizado 

nem sempre é afetada pela falta de informações. b) A sensibilidade à falta de 

informação ausente aumenta em função do conhecimento específico do produto. 

Continua na próxima página 
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Continuação do Quadro 1 

Kardes, Kim e 

Lim 

Moderating 

effects of prior 

knowledge on 

the perceived 

diagnosticity of 

beliefs derived 

from implicit 

versus explicit 

product claims 

1994 

Journal of 

Business 

Research 

 

 

 

 

1,306 

Crença e 

negligência da 

omissão 

Consumidores bem informados são mais suscetíveis a realizar inferências sobre 

conclusões ausentes de forma espontânea, em detrimento de consumidores mal 

informados. 

 

Constatação: há relação positiva entre crença, benefícios e negligência da 

omissão de informações. 

Sanbonmatsu, 

Kardes, 

Posavac e 

Houghton 

Contextual 

influences on 

judgment based 

on limited 

information 

1997 

Organization 

Behavior 

and Human 

Decision 

Processes 

 

 

2,897 
Manipulação 

de 

informações 

O julgamento é afetado por alertas sobre omissões ou quando o contexto aponta 

para total falta de informação, ou seja, se o consumidor não tiver nenhuma 

informação ou for alertado sobre a falta dela, o julgamento será afetado. 

Constatação: o julgamento pode ser afetado por alerta sobre omissões ou pela 

total falta de informação. A saliência da omissão diminui a negligência da 

omissão. 

Kardes, 

Sanbonmatsu, 

Cronley e 

Houghton 

Consideration 

set 

overvaluation: 

when 

impossibly 

favorable 

ratings of a set 

of brands are 

observed 

2002 

Journal of 

Consumer 

Psychology 

 

 

 

 

1,708 

Marcas, 

julgamentos e 

negligência da 

omissão 

Em uma avaliação singular, as marcas não mencionadas são negligenciadas, 

embora algumas dessas marcas possam ser superiores em qualidade quando 

comparadas com as marcas apresentadas. 

Constatação: a decisão concentra-se apenas em alternativas apresentadas e as 

possibilidades não mencionadas são negligenciadas. 

Sanbonmatsu, 

Kardes, 

Houghton, Ho 

e Posavac 

Overestimating 

the importance 

of the given 

information in 

multiattribute 

consumer 

judgment 

2003 

Journal of 

Consumer 

Psychology 

 

 

 

1,708 

Manipulação 

de 

informações 

A negligência da omissão de informações tende a diminuir quando a limitação 

da informação é salientada, ou seja, demonstrada, e/ou quando o avaliador 

define a importância dos atributos de um produto para os consumidores antes de 

estes receberem as informações disponíveis. 

Constatação: a negligência da omissão tende a diminuir com a saliência das 

informações ausentes ou com a explicação antecipada dos atributos importantes. 

Continua na próxima página
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Continuação do Quadro 1 

Kardes, 

Posavac e 

Cronley 

Consumer 

inference: a 

review of 

processes, 

bases, and 

judgment 

contexts 

2004 

Journal of 

Consumer 

Psychology 

 

 

 

 

1,708 

 

 

 Processos 

inferenciais, 

julgamento e 

negligência da 

omissão 

Quando os atributos ausentes importantes são detectados, os consumidores 

tentam fazer inferências baseadas em correlação com os valores possíveis da 

falta de informação. De forma análoga, quando nenhuma teoria implícita sobre 

intercorrelações do atributo é acessível a partir da memória, ou quando a 

omissão não específica é detectada, os consumidores reconhecem as limitações 

da informação dada e tentam ajustar seus julgamentos. 

Constatação: identificação de três tipos de processos inferenciais: indução 

versus dedução, estímulos versus memória e avaliação singular versus avaliação 

conjunta. 

Silvera, 

Kardes, 

Harvey, 

Cronley e 

Houghton 

Contextual 

influences on 

omission 

neglect in the 

fault tree 

paradigm 

2005 

Journal of 

Consumer 

Psychology 

 

 

 

 

 

1,708 

Negligência 

da omissão e 

árvore de 

falhas 

Além de influenciar a probabilidade de julgamentos, a negligência da omissão 

influencia as avaliações, as preferências, classificações de confiança, 

importância de classificações e inferências sobre atributos ausentes. A 

negligência da omissão desempenha um papel importante no paradigma da 

árvore de falhas, avaliação multiatributo, vantagem da marca, o efeito de 

característica positiva e teste de hipótese seletiva. Em cada um desses casos, as 

pessoas se concentram muito prontamente sobre qualquer informação que 

encontrarem e não conseguem ajustar seus julgamentos suficientemente, à luz 

das limitações da evidência disponível. 

Constatação: indivíduos com alta necessidade de conclusão cognitiva tendem a 

superestimar as informações de uma árvore de falhas e, por isso, negligenciam 

as informações ausentes, tomando decisões mais radicais. 

Cronley, 

Posavac, 

Kardes, 

Meyer e 

Kellaris 

A selective 

hypothesis 

testing 

perspective on 

price-quality 

inference and 

inference-based 

choice 

2005 

Journal of 

Consumer 

Psychology 

 

 

 

 

1,708 

Preço, 

percepção de 

qualidade e 

negligência da 

omissão. 

Resultados de cinco experimentos convergem para a conclusão de que as 

inferências de qualidade são mais fortemente influenciadas pelo preço quando 

os indivíduos têm uma elevada necessidade de fechamento cognitivo, quando a 

quantidade de informação apresentada é alta (vs. baixa), e quando a informação 

apresentada é ordenada em termos de qualidade ao invés de apresentados 

aleatoriamente. Além disso, consumidores estão dispostos a comprar marcas 

mais caras quando percebem uma correlação alta entre qualidade e preço. 

Constatação: identificou-se que a inferência de qualidade é mais influenciada 

pelo preço, quando os indivíduos têm elevada necessidade de conclusão 

cognitiva e quando existem muitas informações disponíveis. 

Continua na próxima página



26 

 

Continuação do Quadro 1 

Kardes, 

Posavac, 

Silvera, 

Cronley, 

Sanbonmatsu, 

Schertzer, 

Miller, Herr e 

Chandrashe-

karan 

Debiasing 

omission 

neglect 

2006 

Journal of 

Business 

Research 

 

 

 

 

1,306 

Sensibilidade 

à falta de 

informações 

Pessoas orientadas sobre sua insensibilidade crônica à falta de informação 

podem ser consumidoras mais críticas e propensas a avaliarem informações 

disponíveis, usando seus próprios critérios de julgamento preconcebidos. 

Assim, omissões importantes a partir de descrições de produtos são suscetíveis 

de serem reconhecidas e as decisões são suscetíveis de serem mais precisas, o 

que, por sua vez, irá facilitar a tomada de decisões mais satisfatória. 

Constatação: identificou-se que a negligência da omissão se torna menor 

quando os consumidores são incentivados a considerarem os seus critérios de 

avaliação antes de receberem a carga de informação. 

Kardes 

When should 

consumers and 

managers trust 

their intuition? 

2006 

Journal of 

Consumer 

Psychology 

 

 

1,708 

 

Intuição e 

negligência da 

omissão 

O estudo sugere que os consumidores e os gestores devem confiar em sua 

intuição somente quando a alta qualidade (frequente, rápida e de diagnóstico) e 

o feedback estão disponíveis e quando os erros inferenciais são consequentes e, 

portanto, fáceis de detectar. 

Constatação: o baixo nível de informação (versus alto) beneficia a formação da 

avaliação intuitiva. 

Bechkoff, 

Krishnan, 

Niculescu, 

Kohne, 

Palmatier e 

Kardes 

The role of 

omission 

neglect in 

responses to 

non-gains and 

non-losses in 

gasoline price 

fluctuations 

2009 

Journal of 

Applied 

Social 

Psychology 

 

 

 

 

 

0,75 

Negligência 

da omissão e 

percepção de 

preços 

Os resultados sugerem que a negligência da omissão desempenha um papel 

importante na insensibilidade a não ganhos e não perdas no contexto da 

gasolina. Para muitos tipos diferentes de decisões, a ausência de perda e a 

ausência de um ganho são experimentadas, sendo menos intensas do que a 

presença de uma perda e a presença de um ganho. Essa assimetria é 

inconsistente com as implicações de aversão à perda, mas consistente com as 

implicações da negligência da omissão. Falta de informação é difícil de 

processar, e é relativa. 

Constatação: evidências de que a negligência da omissão de informações 

dificulta o processamento de informações e afeta o julgamento sobre o preço 

percebido. 

Continua na próxima página 
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Continuação do Quadro 1 

Han, 

Bechkoff e 

Kardes 

Dual Processing 

and Meanings: 

Effects of visual 

and verbal 

processing 

strategies on 

omission 

neglect 

2011 

American 

Marketing 

Association  

 

 

 

 

 

- 

Processamento 

visual e verbal 

na negligência 

da omissão 

Três experimentos evidenciam que o efeito de uma estratégia de processamento 

visual sobre detecção da omissão depende da extensão da compatibilidade entre 

a informação visual e verbal. O processamento visual foi incentivado pela 

presença de uma imagem colorida apresentada antes da informação verbal e 

visual-verbal e a informação foi variada pelo número de imagens que 

representam os atributos verbais de um produto. A estratégia de processamento 

visual, mais holística, tende a encorajar baixa sensibilidade a omissões e resulta 

em julgamentos extremos. 

Constatação: a presença de uma imagem em uma mensagem de marketing de 

modalidade mista torna o papel desempenhado pela informação verbal 

extremamente importante no julgamento. 

Lopes, Silva e 

Hernandez 

O efeito da 

marca na 

negligência da 

omissão: uma 

pesquisa 

experimental 

2013 

Revista de 

Administração 

Contemporâne

a (RAC) 

 

 

 

 

 

- 

Efeitos da 

marca na 

negligência da 

omissão 

Indivíduos com baixo nível contextual cognitivo (não experts) são insensíveis à 

omissão de atributos, além de serem extremamente positivos nas avaliações que 

efetuam. Pode-se entender que uma marca reconhecida influencia de maneira 

mais contundente a avaliação dos experts do que a dos não experts. Mesmo que 

experts ancorem seus julgamentos na avaliação mais estrita dos atributos 

disponíveis, uma marca reconhecida desempenha forte influência na avaliação 

geral do objeto. 

Constatação: o processamento das informações realizado por indivíduos com 

alto nível cognitivo contextual – experts – e por não experts foi basicamente o 

mesmo quando a marca era reconhecida. 

Lopes, Silva e 

Hernandez 

An experimental 

study on the 

effect of brand 

and brand 

extension on 

omission 

neglect 

2014 

Journal of 

International 

Consumer 

Marketing 

 

 

 

 

 

0,930 

Extensão de 

marca na 

negligência da 

omissão 

A marca de um produto tem efeitos mais significativos sobre as avaliações de 

indivíduos com um nível cognitivo contextual alto (versus baixo). Todas as 

aplicações empíricas apoiam a visão de que os indivíduos com um nível 

cognitivo contextual baixo são insensíveis à omissão de atributos e os 

negligenciam, não considerando as características da marca disponível. Os 

indivíduos com um nível cognitivo contextual baixo também são extremos em 

seus julgamentos, e são muito positivos nesse sentido, mesmo quando não há 

motivo aparente para que isso ocorra. 

Constatação: identificou-se que uma marca reconhecida influencia mais 

decisivamente na opinião dos especialistas do que na dos não especialistas. O 

mesmo efeito foi observado em extensões de marca com alta similaridade. 

Continua na próxima página 
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Continuação do Quadro 1 

Hernandez, 

Han e Kardes 

Effects of the 

perceived 

diagnosticity of 

presented 

attribute and 

brand name 

information on 

sensitivity to 

missing 

information 

2014 

Journal of 

Business 

Research 

 

 

 

 

 

1,306 
Marca e 

negligência da 

omissão 

Os resultados evidenciam que os experts são capazes de detectar informações 

ausentes, mesmo na presença de marcas familiares ou informações diagnósticas. 

Embora a quantidade informação fornecida aos usuários não experts e experts 

fosse a mesma, os resultados dessas experiências sugerem que os experts tinham 

mais capacidade do que os não experts para discriminar o que era e o que não 

era informação diagnóstica. 

Constatação: as principais diferenças entre não experts e experts não é a 

quantidade de informação utilizada durante uma tarefa de avaliação, mas o tipo 

de informação - diagnóstica ou não diagnóstica - utilizada e os pesos aplicados a 

cada uma. 

Pfeiffer, 

Deval, 

Kardes, 

Ewing, Han e 

Cronley 

Effects of 

Construal Level 

on Omission 

Detection and 

Multiattribute 

Evaluation 

2014 
Psychology 

& Marketing 

 

 

 

0,902 

Negligência 

da omissão, 

saliência e 

nível de 

interpretação 

A pesquisa identifica o nível de interpretação como uma importante variável 

que influencia a probabilidade de detecção da omissão. Também reforça estudos 

anteriores, evidenciando que a saliência é uma variável que facilita a 

identificação das informações ausentes. Identificou ainda que não há diferença 

da negligência da omissão em relação a atributos primários e secundários. 

Constatação: não há diferença na negligência da omissão em relação a atributos 

primários e secundários, todavia, confirmou-se que a saliência diminui o efeito 

da negligência da omissão. 

Quadro 1. Principais estudos sobre negligência da omissão 
Fonte: Lopes, Silva e Hernandez (2013) com atualizações da autora (2014). 

* Fator de impacto (2013). Journal Citation Report. Disponível na base de dados Web Of Science. A tabela completa encontra-se no apêndice V. 
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Após apresentados os estudos sobre negligência da omissão, apresentam-se, no 

próximo subcapítulo, os estudos sobre pressão do tempo. Ressalta-se o conceito do termo e as 

principais pesquisas na área, pois, juntos, esses estudos suportam as hipóteses apresentadas no 

final do subcapítulo. 

 

 

2.2 PRESSÃO DO TEMPO 

 

 

Dentre as inúmeras variáveis que influenciam o processo de decisão de compra, os 

estressores constituem um grupo foco de pesquisas acerca da tomada de decisão (Wright, 

1974, Ben Zur & Breznitz, 1981, Svenson & Benson III, 1993, Kerstholt, 1994, Maule, 1997, 

Hammond, 2000; Maule, Hockey & Bdzola, 2000). Dentre as variáveis estressoras, 

Hammond (2000) destaca que a pressão do tempo tem sido uma das mais estudadas. Os 

efeitos da pressão do tempo na tomada de decisão foram investigados por Wright em 1974 e, 

desde então, estudiosos têm contribuído com pesquisas empíricas que analisam o efeito da 

pressão do tempo em relação à tomada de decisão (Betsch, Fiedler & Brinkmann, 1998). 

O tempo tem se tornado um recurso cada vez mais escasso, o que resulta em um 

sentimento de pressa, sendo isso, entretanto, considerado um conceito muito subjetivo 

(Svenson & Maule, 1993, Miyazaki, 1993, Ackerman & Gross, 2003). A pressão do tempo 

pode ser definida, de acordo com Svenson e Maule (1993), como uma avaliação subjetiva de 

falta de recursos cognitivos necessários para realizar bem uma tarefa. Para Smith e Hayne 

(1997), a pressão do tempo é experienciada por meio do uso de limites de tempo, que são 

impostos para a execução de determinadas atividades. 

Fisher, Chengalur-Simith e Ballow (2003) contribuem para as discussões, afirmando 

que a pressão do tempo é experimentada quando o tempo viável para finalizar uma tarefa é 

percebido como menor do que o tempo normalmente exigido para tal. Thomas, Esper e Stank 

(2010) definem pressão do tempo como o custo percebido da escassez de tempo que resulta 

em determinado estresse, devido à necessidade de se lidar com essa limitação de tempo 

(Ordóñez & Benson III, 1997). 

Para Corso e Löbler (2010), a variável tempo altera a dinâmica das empresas, levando-

as, continuamente, a tomarem decisões em menos tempo. Similarmente, a pressão do tempo 

também afeta o consumidor final que precisa tomar decisões em um limite de tempo menor 

(Dhar & Nowlis, 1999). 
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Pereira e Fonseca (1997) explicam que há uma tendência de o indivíduo agir 

impulsivamente quando pressionado pelo tempo, o que o leva a uma confusão mental em 

função da ideia fixa de que não haverá tempo suficiente para realizar determinada tarefa. 

O efeito da pressão do tempo tende a levar ao fechamento cognitivo (Kruglasnki & 

Freundi, 1983; Vlasic, Jankovic & Kramo-Caluk, 2011), induzindo as pessoas a 

desconsiderarem aspectos importantes na avaliação, usando, inclusive, menos fontes, pois ao 

invés de realizarem um processo completo e sistemático de informações, realizam-no de 

forma superficial. Estudos realizados têm indicado que a pressão do tempo prejudica a 

qualidade da decisão (Hahn, Lawson & Lee, 1992, Svenson & Benson III, 1993, Ahituv, 

Igbaria & Sella, 1998, Young, Goodie, Hall & Wu, 2012), pois esse tipo de pressão é fator 

limitante da quantidade de informação processada (Iyer, 1989, Ahituv, Igbaria & Sella, 1998, 

Vlasic, Jankovic & Kramo-Caluk, 2011). Essa variável acarreta na diminuição do número de 

alternativas a serem consideradas (Ahituv, Igbaria & Sella, 1998). 

Pesquisas salientam ainda que a pressão do tempo faz com que o consumidor filtre 

informações, concentrando-se apenas em certas características que ele julga importantes (Ben 

Zur & Breznitz, 1981, Mann & Tann, 1993, Pieters, Warlop & Hartog, 1997, Pieters & 

Warlop, 1999, Lin & Wu, 2005). Esse efeito contribui, também, para que o consumidor mude 

a estratégia de tomada de decisão, focando a característica-chave e a heurística (Payne, 

Bettman & Johnson, 1988, Pieters & Warlop, 1999). 

Em determinadas situações, a pressão do tempo pode levar o consumidor a focar na 

informação negativa (Ben Zur & Breznitz, 1981, Mann & Tann, 1993, Pieters, Warlop & 

Hartog, 1997, Pieters & Warlop, 1999, Lin & Wu, 2005). A pressão do tempo também leva os 

consumidores a se tornarem decisores mais conservadores, que evitam decisões de risco (Ben 

Zur & Breznitz, 1981, Nowlis, 1995, Lin & Wu, 2005). 

A literatura evidencia que a pressão do tempo pode levar ao adiamento da escolha 

(Tversky & Shafir, 1992, Dhar, 1997, Luce, 1998) ou fazer com que o consumidor decida de 

forma mais rápida, dependendo do produto em questão (Dhar & Nowlis, 1999). Suri e 

Monroe (2003) afirmam que a pressão do tempo pode também levar os consumidores a 

processarem apenas os dados disponíveis. 

Para Payne, Bettman e Luce (1996), as pessoas podem responder de três principais 

maneiras a problemas de decisão sobre pressão de tempo. A primeira, é acelerar o 

processamento da informação, gastando-se menos tempo pensando sobre cada item 

necessário. A segunda forma seria sendo mais seletivo, isto é, mantendo o foco nas 
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informações mais importantes e/ou mais negativas. Por último, as estratégias de decisão 

podem ser mudadas com a pressão de tempo. 

Apesar de a maioria dos estudos constatarem que a pressão do tempo prejudica a 

qualidade da tomada de decisão, estudos recentes são controversos. Reutskaja, Nagel, 

Camerer & Rangel (2011) afirmam que os consumidores são capazes de realizar boas 

decisões mesmo sob altos níveis de pressão de tempo. Pesquisa realizada por Lobler, Reis, 

Corso & Bolzan (2013) corrobora essa constatação, visto que, por meio de um estudo 

experimental realizado com alunos de graduação, em que se testou a escolha por notebooks, 

verificou-se que a pressão do tempo não prejudicou a qualidade da decisão. 

Godinho (2013) também não identificou prejuízo na qualidade da decisão em função 

da pressão do tempo, salientando, inclusive, que a influência da pressão do tempo depende de 

outras variáveis, tais como o tipo de produto e a complexidade da decisão. Langner e Krengel 

(2011) dizem que há diferenças significativas ao nível do tipo de produto – produtos mais 

complexos levam a um processamento mais cognitivo e produtos sensoriais, a um 

processamento mais generalista. Deve-se considerar, ainda, a relevância que a decisão tem 

para o consumidor, como apontam Lin e Wu (2005).  Kocher e Sutter (2006) afirmam, por 

exemplo, que a pressão do tempo não prejudica a qualidade da decisão, quando essa envolve 

grandes recompensas financeiras. 

As informações discutidas neste subcapítulo são sumarizadas no Quadro 2, no qual são 

destacados os principais estudos, ano, local de publicação, assim como as principais 

contribuições de cada um. 

 



32 

 

Autores Título Ano Publicação 
Fator de 

Impacto* 
Abordagem Resultados e principais constatações 

Ben Zur e 

Breznitz 

The effect of time 

pressure on risky 

choice behavior 

1981 
Acta 

Psychologica 

 

2,367 Pressão do 

tempo e decisão 

Os resultados evidenciaram que, sob alta pressão de 

tempo, as escolhas eram menos arriscadas e havia uma 

tendência para focar nas dimensões negativas. A pressão 

do tempo afeta a qualidade da decisão. 

Iyer 

Unplanned 

purchasing: 

knowledge of 

shopping 

environment and time 

pressure 

1989 
Journal of 

Retailing 

 

 

1,193 

A pressão do 

tempo limita o 

processamento 

de informações. 

A pressão do tempo é fator limitante da quantidade de 

informação processada e prejudica a qualidade da 

decisão. 

Hahn, Lawson e 

Lee 

The effects of time 

pressure and 

information load on 

decision quality 

1992 
Psychology & 

Marketing 

 

0,902 

Pressão do 

tempo e 

qualidade das 

decisões 

A pesquisa revelou que a decisão é prejudicada pela 

pressão do tempo. 

Mann e Tann 

The hassled decision 

maker: the effects of 

perceived time 

pressure on 

information 

processing in 

decision making 

1993 

Australian 

Journal of 

Management 

 

 

0,795 A pressão do 

tempo prejudica 

as decisões 

A pressão do tempo faz com que o consumidor filtre 

informações, concentrando-se apenas em certas 

características que ele julga importantes. 

Nowlis 

The effect of time 

pressure on the 

choice between 

brands that differ in 

quality, price and 

product fatures 

1995 
Marketing 

Letters 

 

 

0,642 
A pressão do 

tempo adia 

escolhas 

A pressão do tempo leva ao adiamento da escolha e faz 

com que os consumidores tomem decisões mais 

conservadoras, evitando correr riscos. 

Pereira e 

Fonseca 

Faces da decisão: as 

mudanças de 

paradigmas e o poder 

da decisão 

1997 Makron Books 

 

- 
A pressão de 

tempo leva a 

confusão mental 

Há uma tendência de o indivíduo agir impulsivamente 

quando pressionado pelo tempo, o que o leva a uma 

confusão mental em função da ideia fixa de que não 

haverá tempo suficiente para realizar determinada tarefa. 

Pieters, Warlop 

e Hartog 

The effect of time 

pressure and task 

motivation on visual 

attention to brands 

1997 

Advances in 

Consumer 

Research 

 

- 
A pressão do 

tempo prejudica 

as decisões 

A pressão do tempo faz com que o consumidor filtre 

informações, concentrando-se apenas em certas 

características que ele julga importantes. 

Continua na próxima página 



33 

 

       Continuação do Quadro 2 

Ahituv, Igbaria 

e Sella 

The effects of time 

pressure and 

completeness of 

information on 

decision making 

1998 

Journal of 

Management 

Information 

Systems 

 

 

1,925 

A pressão do 

tempo prejudica 

as decisões. 

A pressão do tempo prejudica a qualidade da decisão. 

Pieters e Warlop 

Visual attention 

during brand choice: 

the impact of time 

pressure and task 

motivation 

1999 

International 

Journal of 

Research in 

Marketing 

 

 

1,710 

A pressão do 

tempo prejudica 

as decisões 

A pressão do tempo faz com que o consumidor filtre 

informações, concentrando-se apenas em certas 

características que ele julga importantes. 

Dhar e Nowlis 

The effect of time 

pressure on consumer 

choice deferral 

1999 

Journal of 

Consumer 

Research 

 

2,783 

A pressão do 

tempo acelera as 

decisões 

A pressão do tempo faz com que o consumidor decida de 

forma mais rápida. 

Lin e Wu 

How to deal with 

conflicts? The effect 

of consumers 

subjective time 

pressure on product 

attitude judgment and 

choice 

2005 

The Journal of 

American 

Academy of 

Business 

 

 

 

- 

A pressão do 

tempo prejudica 

as decisões 

Os resultados demonstraram que a pressão do tempo faz 

com que o consumidor filtre informações, concentrando-

se apenas em certas características que ele julga 

importantes. Além disso, a pressão do tempo leva ao 

adiamento da escolha e faz com que o consumidor foque 

nas informações negativas em determinadas situações. 

Kocher e Sutter 

Time is money: time 

pressure, incentives, 

and the quality of 

decision-making 

2006 

Journal of 

Economic 

Behavior & 

Organization 

 

0,962 

A pressão do 

tempo e a 

qualidade da 

decisão 

A pressão do tempo não prejudica a qualidade da decisão 

quando essa envolve grandes recompensas financeiras. 

Vlasic, Jankovic 

e Kramo-Caluk 

Information hunt: the 

impact of product 

type and time 

pressure on choice of 

information source 

for purchase 

decisions 

2011 

Management: 

Journal of 

Contemporary 

Management 

Issues 

 

 

 

- 

A pressão do 

tempo limita o 

processamento 

de informações 

Os autores concluíram que a pressão do tempo é fator 

limitante da quantidade de informação processada. Sob 

pressão do tempo, os consumidores gastam menos tempo 

à procura de informações, assim como usam menos 

fontes. 

       Continua na próxima página 
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    Continuação do Quadro 2 

Reutskaja, Nagel, 

Camerer e Rangel 

Search dynamics in 

consumer choice 

under time pressure: 

an eye-tracking study 

2011 

The American 

Economic 

Review 

 

3,305 

A pressão do 

tempo não 

prejudica as 

decisões 

O estudo concluiu que os consumidores são capazes de 

tomar boas decisões mesmo sob pressão do tempo, 

dependendo das variáveis envolvidas no contexto. 

Young, Goodie, 

Hall e Wu 

Decision making 

under time pressure, 

modeled in a prospect 

theory framework 

2012 

Organizational 

Behavior and 

Human 

Decision 

Processes 

 

 

2,897 

A pressão do 

tempo prejudica 

as decisões 

A pressão do tempo prejudica a qualidade da decisão. 

Lobler, Reis, 

Corso e Bolzan 

Uma análise do 

comportamento dos 

indivíduos em 

processos de escolha 

sob pressão de tempo 

2013 
Produto & 

Produção 

 

 

- 

A pressão do 

tempo não 

prejudica as 

decisões 

O estudo testou a decisão de escolha por notebooks numa 

situação de pressão de tempo e verificou que essa não 

influenciou a qualidade da decisão. 

Godinho 

O tempo pressiona-

nos ou nós 

pressionamo-nos 

contra o tempo? 

Processo de decisão 

de compra sob 

pressão de tempo em 

sortidos díspares. 

2013 

Instituto 

Universitário 

de Lisboa 

 

 

 

- 

A pressão do 

tempo não 

prejudica as 

decisões 

O estudo não identificou prejuízo para a tomada de 

decisão dos consumidores. Identificou que a pressão do 

tempo pode não prejudicar a decisão, dependendo das 

variáveis envolvidas no contexto. 

     Quadro 2. Principais estudos sobre pressão do tempo 

      Fonte: a autora (2014). 

     * Fator de impacto (2013). Journal Citation Report. Disponível na base de dados Web Of Science. A tabela completa encontra-se no apêndice V. 
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Estudos sobre a negligência da omissão, conforme Quadro 1, apontam os mecanismos 

que embasam as hipóteses, uma vez que possibilitam constatar que, quando o consumidor é 

um expert, de forma geral, não negligencia as informações ausentes. Porém, quando o 

consumidor é um não expert, não percebe a falta de informações (Sanbonmatsu, Kardes & 

Herr, 1992; Lopes, Silva & Hernandez, 2013; 2014). Constatou-se, ainda, que, quando os 

consumidores possuem baixo ou moderado conhecimento sobre um produto, avaliam-no de 

forma favorável, independentemente da quantidade de atributos positivos. No entanto, quando 

os consumidores possuem alto conhecimento sobre o produto, avaliam-no melhor, quando 

esse produto é apresentado com um número maior de atributos positivos (Sanbonmatsu, 

Kardes & Herr, 1992; Lopes, Silva & Hernandez, 2013; 2014). De acordo com a teoria, 

experts e não experts são distintos na forma de avaliação de um conjunto de atributos, diante 

do fenômeno da negligência da omissão, por isso a necessidade de se estabelecerem duas 

hipóteses a serem testadas. As hipóteses H1a e H1b já foram testadas em outros contextos, 

todavia propõe-se novo teste em realidade distinta. Para tanto, definiram-se as seguintes 

hipóteses: 

 

H1a – Não experts negligenciarão a omissão de informações, fazendo avaliações 

positivas de um produto não importando o conjunto de atributos positivos disponível (4 vs 8) 

em um cenário de ausência de pressão do tempo. 

H1b – Experts reconhecerão a omissão de informações, fazendo avaliações menos (vs 

mais) positivas de um produto quando um pequeno [4] (vs grande) [8] conjunto de atributos 

positivos estiver disponível em um cenário de ausência de pressão de tempo. 

 

A revisão da literatura sobre pressão do tempo, sintetizada no Quadro 2, aponta os 

mecanismos que explicam as hipóteses. A literatura demonstra que a pressão do tempo 

prejudica a qualidade da decisão, ao fazer com que o consumidor filtre informações, 

concentrando-se apenas em certas características que ele julga importantes, o que pode levar 

ao adiamento de escolhas (Lin & Wu, 2005). A pressão do tempo também é fator limitante da 

quantidade de informação processada. Sob pressão do tempo, os consumidores gastam menos 

tempo à procura de informações, assim como usam menos fontes (Vlasic, Jankovic & Kramo-

Caluk, 2011). Ademais, sob pressão do tempo, há uma tendência de o indivíduo agir 

impulsivamente, o que o leva a uma confusão mental em função da ideia fixa de que não 

haverá tempo suficiente para realizar determinada tarefa (Pereira & Fonseca, 1997). Esses 

mecanismos possibilitaram a definição das hipóteses evidenciadas na sequência, as quais 
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buscam testar o efeito da pressão do tempo na negligência da omissão de informações, gap 

verificado na literatura por não ter sido encontrado estudo neste sentido. O presente estudo 

contribui com a literatura, visto testar um fenômeno sob uma perspectiva não analisada 

anteriormente, qual seja, o efeito da pressão do tempo na negligência da omissão de 

informações. Como estudos teóricos têm demonstrado que experts e não experts diferem na 

forma como avaliam um conjunto de atributos em relação ao fenômeno da negligência da 

omissão, faz-se necessária a testagem de hipóteses que contemplem ambos os casos. 

Propõem-se, portanto, as seguintes hipóteses: 

 

H2a – Não experts negligenciarão a omissão de informações, fazendo avaliações 

positivas de um produto, não importando o conjunto de atributos positivos disponível (4 vs 8), 

em um cenário em que há pressão do tempo. 

H2b – Experts também negligenciarão a omissão de informações, fazendo avaliações 

positivas de um produto, não importando o conjunto de atributos positivos disponível (4 vs 8), 

em um cenário em que há pressão do tempo. 

 

 Apresentado o arcabouço teórico e definidas as hipóteses para o primeiro experimento, 

na sequência, tem-se o capítulo 3, que abordará o método e os resultados do Experimento 1. 
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3 MÉTODO E RESULTADOS DO EXPERIMENTO 1 

 

 Este capítulo apresenta todos os procedimentos metodológicos para o 

desenvolvimento do Experimento 1, e também os resultados encontrados com a pesquisa 

empírica. 

 

 

3.1 PLANEJAMENTO DO EXPERIMENTO 1 

 

 

A presente pesquisa classifica-se como causal. Uma pesquisa causal é indicada quando 

há a necessidade de verificar se existe uma relação de causa e efeito entre duas ou mais 

variáveis. Para testar a relação de causa e efeito entre as variáveis, utilizou-se o método 

experimental. Hernandez, Basso e Brandão (2014) salientam que os estudos experimentais se 

distinguem de outros métodos de pesquisa por dois fatores: (i) a manipulação de uma ou mais 

variáveis independentes; e (ii) o controle de variáveis externas. 

Coleman e Montgomery (1993) explicam que o planejamento dos experimentos visa a 

definir quais dados, em que quantidade e sob quais condições devem ser coletados, para que 

haja maior precisão estatística. Os experimentos são classificados em pré-experimentais, 

verdadeiramente experimentais, quase-experimentais e estatísticos (Malhotra, 2011). 

Modelos pré-experimentais caracterizam-se pela ausência de aleatoriedade, o que 

contribui para ameaças à validade interna e externa, porém agregam valor, quando utilizados 

de maneira exploratória. Nas modelagens verdadeiramente experimentais, que são 

normalmente empregadas em cenários naturais, escolhem-se aleatoriamente pessoas e grupos 

experimentais, porque isso possibilita maior controle sobre as variáveis extrínsecas. Os 

modelos quase-experimentais resultam da incapacidade de manipulação completa das 

variáveis independentes ou tratamentos, porém tornam possível a aplicação de parte do 

aparato experimental. Normalmente, esse modelo também é empregado em cenários naturais 

(Malhotra, 2011). 

Os modelos estatísticos são compostos por uma série de experimentos básicos que 

permitem o controle de variáveis externas e, também, o controle estatístico. Esses modelos 

apresentam como vantagens: 

a) Os efeitos de mais de uma variável independente podem ser medidos; 

b) As variáveis extrínsecas podem ser controladas estatisticamente; 
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c) Os modelos econômicos podem ser formulados, quando cada pessoa é medida 

mais de uma vez. 

Dentre os modelos estatísticos, o modelo fatorial é um dos mais utilizados para medir 

duas ou mais variáveis independentes, em vários níveis, permitindo estabelecer medidas de 

interação entre as variáveis. Ademais, esse modelo permite aos pesquisadores explorar todas 

as possíveis combinações entre os níveis dos fatores, os principais efeitos de cada fator, bem 

como as principais interações entre eles (Malhotra, 2011, Hernandez, Basso & Brandão, 

2014). 

Hernandez, Basso e Brandão (2014) explicam que os experimentos podem ser 

realizados em laboratório (ambiente controlado) ou em campo (ambiente real). Levando-se 

em consideração que alguns experimentos são adequados para serem executados em ambiente 

natural, e outros, em laboratório, de forma artificial, apresentam-se, no Quadro 3, algumas 

características de um, em detrimento de outro. 

 

Fator De laboratório De campo 

Ambiente Artificial Realista 

Controle Alto Baixo 

Erro reativo Alto Baixo 

Artefatos de demanda Altos Baixos 

Validade interna Alta Baixa 

Validade externa Baixa Alta 

Tempo Curto Longo 

Número de unidades Pequeno Grande 

Facilidade de implementação Alta Baixa 

Custo Baixo Alto 

Quadro 3. Experimentos de laboratórios versus experimentos de campo 
Fonte: Malhotra (2011, p.186). 

 

Devido às particularidades do presente estudo, e, analisando-se as características 

positivas e negativas dos vários modelos de experimentos, assim como de sua realização em 

ambiente natural (de campo) ou de forma artificial (em laboratório), o experimento realizado 

classifica-se como estatístico, utilizando-se o modelo fatorial a ser aplicado em ambiente 

artificial. Justifica-se o uso desse modelo e procedimento devido à necessidade de se avaliar o 

efeito de mais de uma variável independente e, ainda, de o mesmo permitir maior controle 

sobre as variáveis. 

No próximo subcapítulo, detalha-se a seleção do estímulo para o Experimento 1. 

 

 

 



39 

 

3.2 SELEÇÃO DO ESTÍMULO PARA O EXPERIMENTO 1 

 

 

Para definição do objeto de avaliação utilizado como estímulo, foi realizado um 

brainstorming com 38 graduandos dos períodos matutino e noturno, dos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis, de uma instituição de ensino superior (IES) pública do 

Estado de Minas Gerais. A amostra contou com 17 homens (45%) e 21 mulheres (55%), com 

idade média de 23 anos, para identificar os produtos mais comprados por esse público. 

Explicou-se aos discentes que os produtos não podiam ser de consumo rápido, tais 

como lanches, refrigerantes etc. Deveriam ser produtos duráveis e que fossem usados 

frequentemente por eles. Seria necessária, ainda, certa familiaridade com os produtos para 

que, no momento da compra, os respondentes fossem capazes de analisar determinadas 

características/atributos. 

Após as explicações, cada discente indicou cinco produtos que, em sua opinião, são 

mais comprados. O produto que recebeu o maior número de votos foi o smartphone, com 29 

indicações. Com base nas constatações descritas, definiu-se como objeto de avaliação a ser 

utilizado no Experimento 1 um smartphone. 

A formação dos estímulos será detalhada na descrição do instrumento de pesquisa. 

Na sequência, abordam-se os tipos de variáveis e escalas utilizadas no primeiro 

experimento. 

 

 

3.3 VARIÁVEIS E ESCALAS UTILIZADAS NO EXPERIMENTO 1 

 

 

Na condução de um experimento, é necessária a realização, de acordo com Malhotra 

(2011), de procedimentos em que o pesquisador manipula e controla uma ou mais variáveis 

independentes, cujos efeitos são medidos nas variáveis dependentes, ao mesmo tempo em que 

controla a influência de variáveis externas ou extrínsecas. 

As variáveis independentes são aquelas manipuladas e cujos efeitos são medidos e 

comparados. A variável independente é, de forma hipotética, a influência causal. As variáveis 

dependentes medem o efeito das variáveis independentes nas unidades de teste. Por unidades 

de teste, entendem-se os sujeitos ou entidades cujas reações aos tratamentos estão sendo 

observadas e medidas (Malhotra, 2011). 
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Relativamente às variáveis extrínsecas, Malhotra (2011) explica que são todas aquelas, 

além das independentes, que afetam a resposta das unidades de teste. Contudo, quando não 

são manipuladas, essas podem interferir no resultado experimental. Hernandez, Basso e 

Brandão (2014) sugerem, para controle de variáveis externas, expor aleatoriamente os 

participantes às condições experimentais.  

As variáveis utilizadas no Experimento 1 encontram-se definidas no Quadro 4. 

 

Função da Variável no 

Fenômeno Negligência da 

Omissão de Informações 

Definição das Variáveis do Experimento 1 

Variável dependente (efeito) 

1) Avaliação: atitude, intenção de compra, recomendação e avaliação do 

produto. Escala proposta por Lopes (2010). 

 

Variáveis independentes 

(causa) – (variável manipulada 

ou mensurada) 

1) Pressão do tempo – com e sem pressão do tempo.  

Variável manipulada com o uso de uma homepage em um Website. 

 

2) Carga cognitiva, sendo: 4 atributos positivos versus 8 atributos positivos. 

Variável manipulada com o uso dos estímulos estabelecidos pela autora. 

 

3) Expertise – alta versus baixa, sendo o smartphone o objeto de avaliação. 

Escala desenvolvida e pré-testada pela autora. 

Quadro 4. Classificação das variáveis do Experimento 1 
Fonte: a autora (2014). 

 

 

Observa-se, no Quadro 4, que a variável dependente do presente estudo é a avaliação, 

a qual contempla a atitude, a intenção de compra, a recomendação e a avaliação do produto. A 

escala utilizada foi proposta por Lopes (2010). 

As variáveis independentes, ou seja, aquelas que foram manipuladas ou mensuradas 

são a pressão do tempo, a carga cognitiva e a expertise. Para manipular a pressão do tempo, 

foi utilizada uma homepage em um website, conforme será detalhado no próximo subcapítulo. 

Para manipular a carga cognitiva, foram desenvolvidos estímulos pela própria autora. 

Procedida a classificação das variáveis da pesquisa, esclarece-se, na sequência, o 

desenho do Experimento 1 e o instrumento de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

3.4 DESENHO DO EXPERIMENTO 1 E INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 

O desenho do Experimento 1 tem o formato 2x2x2, sendo 2 níveis de expertise 

(experts versus não experts) x 2 cargas cognitivas (4 atributos positivos versus 8 atributos 

positivos) x 2 manipulações de tempo (com pressão de tempo versus sem pressão de tempo).  

Foi utilizado para coleta de dados do Experimento 1 um instrumento estruturado em 

seis seções. Na primeira seção, houve diferença entre os estímulos apresentados, sendo duas 

situações: o primeiro estímulo apresentou quatro atributos positivos do objeto de avaliação - o 

smartphone, e o segundo estímulo apresentou oito atributos positivos. 

Na estruturação do instrumento, a primeira seção apresenta o estímulo que foi 

utilizado no referido experimento, conforme Quadro 5.  

 

Estímulo 1 – 04 atributos positivos Estímulo 2 – 08 atributos positivos 

 

Tamanho da tela: 4.5 Tamanho da tela: 4.5 

Cartão de Memória: 32 GB Cartão de Memória: 32 GB 

Memória Interna: 32 GB Memória Interna: 32 GB 

Garantia: 5 anos Garantia: 5 anos 

 Resolução da Câmera: 12 MP 

 Conexões: Bluetooth, USB, Wi-Fi 

 Duração da Bateria: 5 dias 

 Funções Extras: comando de voz 

Quadro 5. Estímulos utilizados no Experimento 1 
Fonte: a autora (2014). 

 

 

Esclarece-se o uso de atributos positivos para manipulação dos estímulos, em virtude 

de as propagandas de produtos procurarem focar seus esforços mercadológicos nos principais 

atributos positivos do produto. Para definição desses atributos, contou-se com a ajuda de 

profissionais da área. 

A segunda seção apresenta o conjunto de questões utilizadas para avaliação do objeto 

e contempla: atitude, intenção de compra, recomendação e avaliação do produto. A escala de 

avaliação utilizada, apresentada no Quadro 6, é a escala de cinco pontos proposta em estudo 

de Lopes (2010), ancorados em 1 = discordo totalmente e 5 = concordo totalmente. 
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Afirmativa 1 2 3 4 5 

Esse novo produto é ótimo.      

Certamente compraria esse produto.      

Esse novo produto é melhor do que os produtos que conheço.      

Eu recomendaria esse produto para um amigo.      

Esse produto atende as minhas necessidades.      

Eu confio nesse novo produto.      

Quadro 6. Escala de avaliação 
Fonte: Lopes (2010). 

 

Tendo em vista que, em consulta ao Marketing Scales Handbook (2009), não se 

encontrou outra escala de avaliação de produtos com tamanha abrangência, e como a referida 

escala já foi testada e validada, optou-se por sua utilização. 

A terceira seção compreende a escala para mensurar expertise subjetiva. Foi traduzida 

e utilizada a escala proposta por Thompson et al. (2005), adaptada de Mitchell e Dacin 

(1996), evidenciada no Quadro 7. 

 

Quão familiar você é com o produto? 

Nem um pouco familiar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Muito familiar 

Quão clara é a sua ideia sobre quais características são importantes para proporcionar-lhe a máxima 

satisfação de uso desse produto? 

Não muito clara (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Muito clara 

Eu sei muito sobre esse produto. 

Discordo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Concordo 

Como você classificaria seu conhecimento sobre esse produto em relação a outras pessoas? 

Sou uma das pessoas menos informadas (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Sou uma das pessoas mais bem 

informadas 

Com que frequência você usa esse produto. 

Nunca uso (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Uso o tempo todo 

Quadro 7. Escala de expertise subjetiva  
Fonte: Thompson et al. (2005) adaptada de Mitchell e Dacin (1996).  

 

A quarta seção compreende o manipulation check, em que os respondentes avaliaram 

se o tempo disponível para avaliação do objeto foi suficiente ou não. Duas escalas são 

utilizadas, sendo uma proposta por Suri e Monroe (2003) e outra proposta pela autora, 

conforme Quadros 8 e 9. Foram utilizadas as duas escalas porque a pesquisadora já havia 

proposto e pré-testado uma delas, quando tomou conhecimento da escala de Suri e Monroe 

(2003). 
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O tempo foi suficiente para avaliar o 

novo produto. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

O tempo NÃO foi suficiente para 

avaliar o novo produto. 

Eu NÃO precisaria de mais tempo para 

fazer a avaliação do novo produto. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Eu precisaria de mais tempo para fazer 

a avaliação do novo produto. 

Quadro 8. Escala de Pressão de Tempo I 
Fonte: a autora (2014). 

 

Não houve nenhuma pressão de tempo. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Houve muita pressão de tempo. 

O tempo disponível foi mais que 

suficiente para avaliar o produto. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

O tempo disponível foi insuficiente 

para avaliar o produto. 

Precisaria de muito mais tempo para 

realizar essa tarefa.* 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Não precisaria de mais tempo para 

realizar essa tarefa. 

Quadro 9. Escala de Pressão de Tempo II 
* Escala de mensuração invertida 

Fonte: Suri e Monroe (2003). 

 

A quinta seção do instrumento compreende a escala de expertise e tem por objetivo 

mensurar o nível cognitivo contextual, ou seja, o nível de conhecimento de cada um dos 

respondentes sobre o objeto de avaliação, classificando-os em experts e não experts. Para 

composição dessa escala, foi apresentada a cada participante uma lista com oito perguntas 

técnicas sobre características de smartphones. As questões apresentam diferentes níveis de 

dificuldade (fáceis, médias e difíceis) e estão elaboradas em formato de múltipla escolha de 

resposta com cinco opções, sendo apenas uma correta. 

Para seleção das questões referentes à quinta seção, solicitou-se a um expert da área de 

telefonia celular a elaboração de 20 perguntas técnicas sobre características gerais de 

celulares, com diferentes níveis de dificuldade (baixo, médio e alto). As questões seriam 

aplicadas a não profissionais da área de telefonia celular, e o grau de dificuldade deveria ser 

indicado para cada questão; todavia, esse expert elaborou apenas 18 questões. 

Uma validação cruzada foi realizada, solicitando-se a duas ex-vendedoras de telefonia 

celular que reclassificassem o grau de dificuldade das questões, com o objetivo de confirmar 

os níveis de dificuldade de cada questão. Oito questões em que as classificações realizadas 

pelos profissionais mostraram-se idênticas foram pré-testadas com 15 graduandos do curso de 

Direito de uma IES pública estadual do estado de Minas Gerais. Ressalta-se que esses 

respondentes foram eliminados da amostra final composta. 

Após o primeiro pré-teste das questões da quinta seção, identificou-se que duas  

estavam desalinhadas à proposta e, por isso, foi necessária sua substituição e a realização de 

novo pré-teste, com mais dez alunos do curso de Direito de uma turma distinta da primeira, os 

quais também foram eliminados quando da composição da amostra final. Esse pré-teste 
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evidenciou que as questões estavam adequadas à proposta do estudo. Essa escala encontra-se 

evidenciada no Quadro 10. 

 

Escala de Expertise 

 

 

Nível de 

Dificuldade 

1 Qual das afirmações abaixo melhor caracteriza um smartphone?  

 

 

 

Média 

A Telefone com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por programas 

executados a partir de seu sistema operacional. 

B Telefone que usa a tecnologia TDMA para funcionalidade do seu sistema operacional. 

C Telefone com funcionalidade similar a um computador, porém não possui acesso à Internet. 

D Telefone cuja única vantagem em relação aos modelos comuns é a possibilidade de acesso 

às redes sociais. 

E Telefone que tem como principal vantagem em relação aos modelos tradicionais a 

possibilidade de abrir arquivos de texto. 

2 Qual a menor medida de armazenamento de dados na memória do celular?  

 

 

Difícil 

A Byte 

B Bit 

C Megabyte 

D Kilobyte 

E Terabyte 

3 Por que a carga da bateria de um smartphone dura menos, se comparada à carga da 

bateria de um celular comum? 

 

 

 

 

 

Fácil 

A Porque as baterias dos smartphones possuem uma qualidade inferior à dos celulares comuns. 

B Porque as pessoas não sabem carregar a bateria dos seus smartphones de forma adequada. 

C Porque os smartphones possuem funções avançadas, como filmadora em HD, vídeo-

chamada, entre outras, que consomem a carga da bateria mais rapidamente. 

D Porque ela foi feita para durar menos e fazer com que os usuários gastem mais energia para 

recarregá-la. 

E Porque os celulares comuns possuem uma tecnologia superior à dos smartphones e, por isso, 

sua bateria é melhor. 

4 Das afirmativas abaixo sobre o design dos aparelhos celulares, qual caracteriza a 

descrição do design barra? 

 

 

 

 

 

Difícil 

A Os aparelhos que possuem o design barra são dobráveis. 

B Nos aparelhos que possuem o design barra, uma parte do aparelho celular desliza sobre a 

outra. 

C Nos aparelhos que possuem o design barra, a tela e o teclado se localizam em uma única 

peça do aparelho e são mais expostos a riscos e arranhões. 

D Nos aparelhos que possuem o design barra, quando o aparelho está fechado, somente o 

teclado fica protegido. 

E Nos aparelhos que possuem o design barra, quando o aparelho está fechado, tanto a tela 

principal quanto o teclado ficam protegidos. 

5 Qual a função do cartão de memória em um celular?  

 

 

Fácil 

A Sua principal função é transferir dados de um dispositivo para outro. 

B Sua principal função é armazenar dados. 

C Sua função é melhorar o desempenho do aparelho celular. 

D Sua função é proteger o aparelho celular contra vírus. 

E Sua função é auxiliar a câmera do celular para que tenha um desempenho superior de 

qualidade. 

6 Das afirmativas abaixo, qual melhor caracteriza uma tela touch screen?  

 

 

Fácil 

A É uma tela, também conhecida como gorilla glass, resistente a riscos. 

B É uma tela sensível ao toque ou tela tátil. 

C É uma tela que funciona bem em condições extremas de temperatura. 

D É uma tela de vidro que não quebra quando sofre quedas. 

E É uma tela inteligente que funciona sob o comando de voz. 

Continua na próxima página
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Continuação do Quadro 10
7 O que é um torpedo SMS?  

 

 

Fácil 

A É um serviço de mensagens curtas que só pode ocorrer entre celulares de uma mesma 

operadora. 

B É um serviço de mensagens curtas quase nunca utilizado pelos usuários de aparelhos 

celulares. 

C É um serviço de mensagens curtas disponível tanto para celulares quanto via Internet. 

D É um serviço de mensagens curtas, mas diferente do torpedo. 

E É um serviço de mensagens curtas que só pode ocorrer dentro de um mesmo país. 

8 Qual o tipo de tela de celular mais resistente a arranhões e riscos?  

 

 

Difícil 

A Uma tela de vidro 

B Uma tela de cristal 

C Uma tela de plástico 

D Uma tela de acrílico 

E Uma tela de metal 

Quadro 10. Escala de expertise - smartphone 
Fonte: a autora (2014).  

 

Por fim, os sujeitos responderam a uma sexta seção de questões relativas às variáveis 

demográficas, compreendendo gênero, idade, renda e estado civil, entre outras. 

Para a operacionalização do experimento, foi utilizada uma homepage dentro de um 

website para criação dos estímulos. Nessa homepage, foram disponibilizadas três páginas para 

o respondente. A primeira, explicava os procedimentos necessários para o respondente e 

agradecia sua participação, conforme Figura 2. 

 

Figura 2. Tela inicial para todas as situações do Experimento 1 

Fonte: a autora (2014). 
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A segunda tela explicava que, na tela seguinte (terceira tela), o respondente 

visualizaria os atributos do produto smartphone e depois seria automaticamente redirecionado 

para responder um questionário.  

A segunda tela era diferente, em detrimento das situações propostas no estudo. Havia 

três telas distintas, conforme explicação a seguir. 

Na situação em que o entrevistado respondia o questionário sem a “pressão do tempo”, 

era informado que teria tempo suficiente para analisar os atributos. Independentemente se 

eram quatro atributos ou oito atributos para análise, a informação na segunda tela era a 

mesma. A Figura 3 apresenta a tela ilustrativa dessa explicação. 

 

 

Figura 3. Tela 2 – Situação sem pressão de tempo – 4 e 8 atributos – Experimento 1 
Fonte: a autora (2014). 

 

Quando os respondentes eram submetidos à situação “sob pressão de tempo”, na 

segunda tela, estavam acrescidas duas informações distintas, dependendo da situação da 

terceira tela, ou seja, análise de quatro ou oito atributos.  

Quando a terceira tela compreendia a análise de quatro atributos, informou-se, na 

segunda tela, que o tempo disponível para análise era de 15 segundos. Na situação de análise 

de oito atributos, na terceira tela, informou-se, na segunda, que o tempo disponível para 

análise era de 25 segundos. 
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Esse tempo foi definido com base nas médias de tempo encontradas nos pré-testes 

realizados. Para manipular o tempo, foi realizado o seguinte procedimento: solicitou-se a 

cinco estudantes que avaliassem os estímulos para cada instrumento (quatro atributos 

positivos vs oito atributos positivos), mensurando-se o tempo gasto pelos estudantes para tal 

avaliação. Foi definido, para avaliação dos atributos, um tempo ligeiramente superior ao 

tempo médio gasto pelos discentes. 

 As Figuras 4 e 5 ilustram ambas as situações (15 e 25 segundos) da segunda tela “sob 

pressão de tempo”. 

 

 

Figura 4. Tela 2 – Situação com pressão de tempo – 4 atributos – Experimento 1 
Fonte: a autora (2014). 
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Figura 5. Tela 2 – Situação com pressão de tempo – 8 atributos – Experimento 1 

Fonte: a autora (2014). 

 

Na terceira tela, na situação “sob pressão do tempo”, foi disponibilizada a imagem de 

um relógio digital cronometrando o tempo em ordem decrescente, durante o tempo em que os 

discentes fariam a avaliação dos atributos. O mesmo tempo foi disponibilizado na condição 

“sem pressão do tempo”, todavia, nesse caso, não havia relógio à mostra. Entretanto, todos os 

respondentes eram redirecionados para o questionário, quando findo o tempo estipulado, não 

havendo mais possibilidade de avaliação dos atributos, em ambos os casos. Nas situações em 

que não havia a pressão do tempo, apareciam apenas os atributos sem o relógio.  

Em resumo, quando os respondentes analisavam quatro atributos (nas situações com e 

sem pressão do tempo) eram redirecionados para o questionário em 15 segundos. Quando os 

respondentes analisavam oito atributos (nas situações com e sem pressão do tempo) eram 

redirecionados para o questionário em 25 segundos. 

As Figuras 6, 7, 8 e 9 demonstram essas situações. 
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Figura 6. Tela 3 – Situação com pressão de tempo – 4 atributos – Experimento 1 
Fonte: a autora (2014). 

 

 

 

Figura 7. Tela 3 – Situação com pressão de tempo – 8 atributos – Experimento 1 
Fonte: a autora (2014). 
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Figura 8. Tela 3 – Situação sem pressão de tempo – 4 atributos – Experimento 1 
Fonte: a autora (2014). 

 

 

 

Figura 9. Tela 3 – Situação sem pressão de tempo – 8 atributos – Experimento 1 
Fonte: a autora (2014). 
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O Quadro 11 apresenta o resumo da condição e contexto para aplicação dos 

questionários do Experimento 1. 

Condição Contexto 

 Baixa carga cognitiva sem 

pressão do tempo 

Informou-se que o participante teria o tempo adequado para analisar os atributos 

que estavam disponíveis na tela e apresentou-se o cenário de quatro atributos do 

produto (apresentados na Figura 8). Após 15 segundos, o participante era 

automaticamente remetido a uma webpage de um site de pesquisas online 

(Questionpro), para avaliar o novo produto. 

Alta carga cognitiva sem 

pressão do tempo 

Informou-se que o participante teria o tempo adequado para analisar os atributos 

que estavam disponíveis na tela e apresentou-se o cenário de oito atributos do 

produto (apresentados na Figura 9). Após 25 segundos, o participante era 

automaticamente remetido ao mesmo site de pesquisas online da primeira 

condição, com o objetivo de avaliar o produto. 

Baixa carga cognitiva com 

pressão do tempo 

Informou-se que o participante teria 15 segundos para analisar os atributos que 

estavam disponíveis na tela e apresentou-se o cenário de quatro atributos do 

produto (apresentados na Figura 6). Além disso, no canto superior esquerdo, 

havia um cronometro fazendo a contagem regressiva dos 15 segundos. Depois 

de decorrido o tempo indicado, o participante era automaticamente remetido ao 

mesmo site de pesquisas online da primeira condição. 

Alta carga cognitiva com 

pressão do tempo 

Informou-se que o participante teria 25 segundos para analisar os atributos que 

estavam disponíveis na tela e apresentou-se o cenário de oito atributos do 

produto (apresentados na Figura 7). Além disso, no canto superior esquerdo 

havia um cronometro fazendo a contagem regressiva dos 25 segundos. Depois 

de decorrido o tempo indicado, o participante era automaticamente remetido ao 

mesmo site de pesquisas online da primeira condição. 

Quadro 11. Condição e contexto para aplicação dos questionários do Experimento 1 

 

Ainda, para elaboração e aplicação do questionário, que se encontra disponível no 

Apêndice A, utilizou-se o Website Questionpro. 

Na sequência, são apresentadas as dinâmicas relativas ao pré-teste do instrumento de 

pesquisa do primeiro experimento. 

 

 

3.5 PRÉ-TESTE DO INSTRUMENTO DE PESQUISA DO EXPERIMENTO 1 

 

 

A partir da definição completa do instrumento de pesquisa, foi necessária a aplicação 

de novo pré-teste para averiguar se todas as questões e escalas estavam claras e inteligíveis. 

O questionário foi aplicado em um cenário de baixa pressão do tempo, ou seja, para a 

pré-testagem, não se manipulou o tempo e, por isso, os respondentes puderam responder ao 

questionário sem nenhuma pressão de tempo. 

No Experimento 1, aplicou-se o questionário, utilizando-se como estímulo quatro 

atributos positivos do produto versus oito atributos positivos. Os questionários foram 

aplicados a dez estudantes de graduação, tendo cinco destes respondido ao instrumento com 
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quatro atributos positivos; os demais responderam ao instrumento com oito atributos 

positivos. 

Esclarece-se que todos os indivíduos que participaram dessa etapa de validação dos 

instrumentos de pesquisa são distintos de todos aqueles discentes que compuseram a amostra 

dos pré-testes anteriores e, ainda, esses também não fizeram parte da amostra final. Nessa 

etapa de validação do instrumento de pesquisa, constatou-se que a quarta seção do 

questionário suscitou algumas dúvidas nos respondentes, sendo assim, foi acrescido um texto 

explicativo sobre o preenchimento da escala. As demais questões e escalas se mostraram 

adequadas para o propósito da pesquisa, não apresentando nenhuma dificuldade de 

entendimento.  

A composição da amostra e procedimentos de controle do Experimento 1 são 

discutidos a seguir. 

 

 

3.6 AMOSTRA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DO EXPERIMENTO 1 

 

 

O universo da pesquisa compreendeu estudantes de graduação de uma instituição de 

ensino superior federal. A escolha de uma amostra pertencente a essa população deve-se à 

facilidade de acesso da pesquisadora junto a esse público, caracterizando uma amostra por 

conveniência e, portanto, não probabilística (Malhotra, 2011). Justifica essa escolha, ainda, o 

fato de esse público caracterizar-se como consumidores, visto que parte significativa realiza 

atividade remunerada, conforme constatado nos pré-testes e nas respostas aos questionários. 

Para o Experimento 1, a amostra total compôs-se de 216 (duzentos e dezesseis) 

estudantes. Após contato pessoal da pesquisadora com os sujeitos da amostra, os discentes 

foram conduzidos, de forma aleatória, ao laboratório de pesquisa, onde foram expostos aos 

estímulos (que se encontram detalhados no apêndice A) e responderam ao instrumento de 

pesquisa disponível no Website Questionpro. Na aplicação do instrumento, houve a 

randomização completa dos sujeitos, para que estudantes de todos os cursos tivessem a 

oportunidade de responder às versões do instrumento de pesquisa. 

Os questionários foram aplicados no período de 09 de julho a 22 de agosto do ano de 

2014. Especificados a amostra e os procedimentos de controle, no próximo subcapítulo, 

apresenta-se o plano de análise dos dados do Experimento 1. 

 



53 

 

3.7 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS DO EXPERIMENTO 1 

 

 

Para caracterização da amostra, foram utilizadas as técnicas de estatística descritiva. A 

análise dos efeitos no tratamento e das interações entre as variáveis no experimento estatístico 

do tipo fatorial foi realizada por meio da análise de variância (ANOVA). Para verificar a 

agregação das escalas utilizadas, realizou-se a Análise Fatorial Exploratória (AFE) e, para 

testar a confiabilidade, analisou-se o Alfa de Cronbach. Para testar diferença entre médias 

usou-se o teste T de Student, tendo sido utilizado o software SPSS para todas as análises. 

Os resultados do Experimento 1 são apresentados e discutidos no subcapítulo seguinte. 

 

 

3.8 RESULTADOS DO EXPERIMENTO 1 

 

 

O objetivo do Experimento 1 foi confirmar se, na ausência de pressão do tempo, 

experts e não experts negligenciam as informações ausentes, bem como analisar se a pressão 

do tempo influencia na negligência da omissão de informações de experts e não experts. Esse 

experimento tem por objetivo a testagem das hipóteses H1a, H1b, H2a e H2b. 

Como procedimento geral, adotou-se o valor do nível de significância em todos os 

testes de hipótese de 5% (=0,05). Após a apresentação da análise descritiva da amostra, 

evidenciam-se os resultados das demais análises. 

 

 

3.8.1 Análise descritiva da amostra do Experimento 1 

 

 

Este subcapítulo expõe os resultados das análises dos dados colhidos na fase empírica 

da pesquisa.  

O universo da pesquisa compreendeu estudantes de graduação dos cursos de 

Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Física, 

Geografia, Matemática, Pedagogia e Serviço Social de uma IES pública federal do estado de 

Minas Gerais.  



54 

 

Para o Experimento 1, a amostra total compôs-se de 216 (duzentos e dezesseis) 

estudantes, dos quais 116 (cento e dezesseis), representando 53,7%, responderam ao 

instrumento, cujo estímulo compreendeu quatro atributos positivos, e 100 (cem) respondentes, 

representando 46,3% da amostra, ao instrumento composto por oito atributos positivos. 

Quanto à pressão do tempo, a exposição foi equilibrada, pois, para cada situação (com 

pressão de tempo versus sem pressão de tempo), foram expostos 106 (49,1%) e 110 (50,9%) 

sujeitos, respectivamente, estando a amostra balanceada entre os cursos.  

O perfil da amostra é sintetizado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Caracterização do perfil da amostra do Experimento 1 

 
Variáveis N f (%) f %(acum.) 

Gênero 
Masculino 74 34,3 34,3 

Feminino 142 65,7 100,0 

Idade 

17 a 20 94 43,5 43,5 

21 a 24 66 30,6 74,1 

25 a 28 30 13,9 88,0 

29 ou mais 26 12,0 100,0 

Estado civil 

Solteiro (a) 169 78,2 78,2 

Casado (a) 33 15,3 93,5 

Divorciado (a) 5 2,3 95,8 

Outro 9 4,2 100,0 

Renda familiar 

Até R$ 776,00 21 9,7 9,7 

De R$ 777,00 a R$ 1.147,00 37 17,2 26,9 

De R$ 1.148,00 a R$ 1.685,00 42 19,4 46,3 

De R$ 1.686,00 a R$ 2.654,00 42 19,4 65,7 

De R$ 2.655,00 a R$ 5.241,00 49 22,7 88,4 

De R$ 5.242,00 a R$ 9.263,00 13 6,0 94,4 

Acima de R$ 9.264,00 12 5,6 100,0 

Fonte: a autora (2014). 

 

Adicionalmente, buscou-se, também, caracterizar os respondentes com relação à sua 

condição residencial. Residem com os pais ou parentes, 38% e 9,2% dos entrevistados, 

respectivamente. Moram sozinhos ou em repúblicas, nesta ordem, 7,4% e 27,8% dos 

respondentes. Declararam outra forma de residência 17,6%. Com relação à empregabilidade, 

102 entrevistados declararam possuir emprego, enquanto 114 respondentes não possuem 

ocupação profissional. 

Ainda com relação ao perfil da amostra, todos os entrevistados são estudantes de uma 

IES pública. A descrição dessa situação e do curso dos respondentes é sumarizada na Tabela 

2. Confirma-se a desproporcionalidade entre a frequência de respondentes dos cursos de 

Matemática e Física, porque esses alunos foram contatados quando assistiam a disciplinas nos 
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demais cursos alvos da pesquisa. Quanto ao turno de estudos, 73 alunos (33,8%) estudam no 

período matutino, 88 (40,7%), no noturno, e 55 (25,5%), em período integral. 

Nessa IES, os cursos são semestrais, com ingresso anual, tendo um único curso com 

ingresso semestral, por isso a discrepância entre períodos pares e ímpares, visto que, no 

momento da aplicação do questionário, estava em andamento o primeiro semestre do ano de 

2014 (período ímpar). 

 

Tabela 2 

Caracterização IES, curso e períodos cursados da amostra do Experimento 1 

 
Variáveis N f (%) f %(acum.) 

IES Pública 

Cursos       

Administração 29 13,4 13,4 

Ciências Biológicas 17 7,9 21,3 

Ciências Contábeis 39 18,1 39,4 

Engenharia de Produção 36 16,7 56,1 

Física 3 1,4 57,5 

Geografia 23 10,6 68,1 

Matemática 8 3,7 71,8 

Pedagogia 35 16,2 88,0 

Serviço Social 26 12,0 100,0 

Períodos       

1º período 56 25,9 25,9 

2º período 10 4,6 30,5 

3º período 54 25,0 55,5 

4º período 6 2,8 58,3 

5º período 24 11,1 69,4 

6º período 1 0,5 69,9 

7º período 30 13,9 83,8 

8º período 5 2,3 86,1 

9º período 15 6,9 93,0 

10º período 2 1,0 94,0 

Não responderam  13 6,0 100,0 

Fonte: a autora (2014). 

 

Dos entrevistados, 158 (73,1%) discentes possuem smartphone e 58 (26,9%) não 

possuem, sendo que a maioria, 165 (76,4%) alunos afirmou usar o produto. Dentre esses 

usuários, 117 trocaram o equipamento nos últimos dois anos. Esses resultados estão 

sumarizados na Tabela 3. 
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Tabela 3 

Uso e troca de smartphone, pelos entrevistados do Experimento 1 
Questão N f (%) f %(acum.) 

Usa smartphone? 
Sim 165 76,4 76,4 

Não 51 23,6 100,0 

Quantas vezes trocou o 

smartphone nos dois 

últimos anos? 

Nenhuma 99 45,8 45,8 

Uma 52 24,1 69,9 

Duas 41 19,0 88,9 

Três ou mais 24 11,1 100,0 

Fonte: a autora (2014). 

 

Na sequência, apresentam-se os resultados gerais do Experimento 1. 

 

 

3.8.2 Resultados gerais do Experimento 1 

 

 

Para aprofundar a análise dos dados, faz-se necessário separar os respondentes em 

experts e não experts. Para a identificação da expertise, dividiu-se a amostra em dois grupos, 

por meio da análise da quantidade de acertos, sendo considerados experts os indivíduos que 

acertaram ao menos seis das oito questões (n=101; 46,8%), e não experts, o restante da 

amostra (n=115; 53,2%). Decidiu-se, como metodologia de cálculo, por essa segmentação 

com base na mediana das respostas (md = 5), pois esta tem sido utilizada na separação entre 

experts e não experts (Hernandez, Han & Kardes, 2014). 

A variável dependente (Avaliação) foi mensurada por meio da agregação dos seis itens 

da escala incluídos no fator. A agregação mostrou-se viável, após a realização de Análise 

Fatorial Exploratória, que indicou a unidimensionalidade da escala, bem como após a 

verificação da confiabilidade interna, por meio da identificação do Alfa de Cronbach 

(=0,868). Os resultados estão apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 

Análise fatorial exploratória do constructo avaliação 

 
Itens da escala incluídos no fator Carga % da variância 

explicada pelo 

fator 

Alfa de 

Cronbach 

KMO 

Esse novo smartphone é ótimo. 0,802 

60,95% 0,868 0,895 

Certamente compraria esse smartphone. 0,767 

Esse novo smartphone é melhor do que os 

smartphones que conheço. 
0,773 

Eu recomendaria esse smartphone para um amigo. 0,819 

Esse smartphone atende as minhas necessidades. 0,780 

Eu confio nesse novo smartphone. 0,739 

Fonte: a autora (2014). 

 

O mesmo procedimento foi realizado para a variável expertise subjetiva, por meio da 

agregação das cinco afirmativas ( 0,908), conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5 

Análise fatorial exploratória do constructo expertise subjetiva 

 
Itens da escala incluídos no fator Carga % da variância 

explicada pelo 

fator 

Alfa de 

Cronbach 

KMO 

Quão familiar você é com smartphone? 0,877 

73,79% 0,908 0,854 

Quão clara é a sua ideia sobre quais características são 

importantes para proporcionar-lhe a máxima satisfação 

de uso de um smartphone? 

0,859 

Eu sei muito sobre smartphone. 0,851 

Como você classificaria seu conhecimento sobre 

smartphone em relação a outras pessoas? 
0,881 

Com que frequência você usa smartphone? 0,826 

Fonte: a autora (2014). 

 

Para checagem da manipulação da pressão de tempo, utilizou-se o dado agregado das 

cinco afirmativas desse construto, (= 0,879), conforme sumarizado na Tabela 6. 
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Tabela 6 

Análise fatorial exploratória do constructo pressão de tempo 

 
Itens da escala incluídos no fator Carga % da variância 

explicada pelo 

fator 

Alfa de 

Cronbach 

KMO 

O tempo foi suficiente para avaliar o novo produto. 0,848 

67,74% 0,879 0,819 

Eu não precisaria de mais tempo para fazer a avaliação 

do novo produto. 
0,885 

Não houve nenhuma pressão de tempo. 0,725 

O tempo disponível foi mais que suficiente para 

avaliar o produto. 
0,902 

Não precisaria de mais tempo para realizar essa 

tarefa.* 
0,740 

* Item invertido na escala original. 

Fonte: a autora (2014). 

 

Como era esperado, a verificação da manipulação da pressão de tempo percebida 

identificou que o estímulo surtiu efeito, pois há diferença significante entre a pressão de 

tempo percebida pelos grupos (Mpressão_de_tempo = 3,63 e Msem_pressão_de_tempo = 3,22; 

t(214) = -2,458; p<0,05). Como a escala de pressão de tempo utilizada é de diferencial 

semântico de sete pontos, quanto menor a média, menor a pressão de tempo sentida pelo 

respondente e, quanto maior a média, maior a pressão de tempo sentida. Ficou nítido que os 

respondentes submetidos à situação sob pressão do tempo sentiram que precisariam de mais 

tempo para responder ao questionário, apesar de terem tido o mesmo tempo dos respondentes 

que não foram submetidos à situação sob pressão do tempo. 

Não houve congruência entre a expertise e a expertise subjetiva declarada pela 

amostra. O teste t de Student, para amostras independentes, indica que não há diferença 

estatisticamente significante entre a expertise subjetiva dos grupos (MExperts = 4,79 e 

MNão_experts = 4,35; t(214) = -1,857; p>0,05), indicando que os não experts não reconheceram 

sua falta de conhecimento contextual.  

A análise multivariada dos dados, que precedeu a verificação da manipulação da 

pressão de tempo percebida, foi realizada por meio da Anova, com utilização da Avaliação 

agregada como variável dependente e, como variáveis independentes do modelo, utilizaram-

se a pressão de tempo, a expertise e a carga cognitiva. 

Verificou-se efeito principal para a carga cognitiva (F(1,216) = 22,93; p<0,01) e efeito 

principal para expertise (F(1,216) = 7,88; p<0,01). Não se verificou efeito principal para 

pressão de tempo (F(1,216) = 2,80; p>0,05).  Verificou-se, também, o efeito de interação 
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entre as três variáveis (carga cognitiva, pressão de tempo e expertise (F(1,216) = 9,74; 

p<0,01). 

Corroborando estudos anteriores, no que diz respeito à condição controle (sem pressão 

de tempo), a avaliação realizada pelos experts foi sensível ao tamanho da carga cognitiva 

disponibilizada. Verificou-se diferença significante na avaliação realizada pelos experts, 

quando analisaram o objeto com quatro atributos (M4atributos = 2,57) em comparação quando a 

avaliação foi realizada com a carga cognitiva composta por oito atributos (M8atributos = 3,87; 

t(52) = -4,97; p<0,01), sendo essa última mais positiva. Também alinhado com resultados de 

estudos anteriores, não-experts avaliaram da mesma forma o produto, independentemente da 

carga cognitiva disponibilizada (M4atributos = 3,92 vs M8atributos = 3,95; t(54) = -0,181; p>0,05).  

Quando é comparada a avaliação do objeto realizada com quatro atributos positivos 

por experts e não experts, identifica-se que há diferença entre as avaliações realizadas 

(M4at_experts = 2,57 vs M4at_não_experts = 3,92; t(57) = 5,366; p< 0,05). Os não experts fazem uma 

avaliação mais positiva do produto com quatro atributos do que os experts, uma vez que os 

últimos fazem uma avaliação menos positiva por reconhecerem a omissão de informações. 

Quando a avaliação do objeto é feita com oito atributos positivos, percebe-se que não há 

diferença entre a avaliação de experts e não experts (M8at_experts = 3,87 vs M8at_não_experts = 3,95; 

t(49) = 0,439; p> 0,05), pois os experts avaliaram melhor o produto com oito atributos, em 

detrimento de quatro, uma vez que passaram a ter mais informações sobre o produto, 

igualando a avaliação àquela feita pelos não experts, que avaliaram o produto da mesma 

maneira, independentemente do número de atributos disponibilizados, como pode ser visto na 

Figura 10. 
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Figura 10. Avaliação do grupo controle – situação sem pressão do tempo – Experimento 1 
Fonte: a autora (2014). 

 

Como previsto, a condição de pressão de tempo influenciou a avaliação dos 

experts,que negligenciaram a omissão de informação, pois fizeram a mesma avaliação do 

objeto, não importando a carga cognitiva apresentada (M4atributos = 3,65 vs M8atributos = 3,97; 

t(45) = -1,581; p>0,10). Do mesmo modo, a avaliação do objeto realizada pelos não-experts foi 

insensível à omissão das informações (M4atributos = 3,51 vs M8atributos = 3,89; t(57) = -1,935; p> 

0,05).  

Quando comparamos as avaliações do objeto realizadas com quatro atributos positivos 

por experts e não experts, identifica-se que não há diferença entre elas (M4at_experts = 3,65 vs 

M4at_não_experts = 3,51; t(55) = -0,646; p> 0,05). Quando a avaliação do objeto é feita com oito 

atributos positivos, percebe-se que, também, não há diferença entre a avaliação de experts e 

não experts (M8at_experts = 3,97 vs M8at_não_experts = 3,89; t(47) = -0,490; p> 0,05). Isso significa 

que a pressão do tempo igualou a avaliação realizada por experts e não experts, fazendo com 

que ambos negligenciassem as informações ausentes, conforme demonstra a Figura 11. 
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Figura 11. Avaliação do grupo teste – situação com pressão do tempo – Experimento 1 
Fonte: a autora (2014). 

 

A figura 12 sintetiza as informações que estão separadas nas figuras 10 e 11. 

Figura 12. Avaliação de experts/não experts, 4/8 atributos, com/sem pressão de tempo. 

Fonte: a autora (2015). 
 

Os principais resultados encontrados serão discutidos na sequência. 
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3.8.3 Discussão dos resultados do Experimento 1 

 

 

O objetivo do Experimento 1 foi confirmar se, na ausência de pressão do tempo, 

experts (pessoas que possuem alto conhecimento sobre determinado tema) e não experts 

negligenciam as informações ausentes e, também, se a pressão do tempo influencia na 

negligência da omissão de informações de experts e não experts. Para alcance desses dois 

objetivos, foram propostas quatro hipóteses, todas confirmadas pelos resultados. 

H1a – Não experts negligenciarão a omissão de informações, fazendo avaliações 

positivas de um produto, não importando o conjunto de atributos positivos disponível (4 vs 8) 

em um cenário de ausência de pressão do tempo. 

H1b – Experts reconhecerão a omissão de informações, fazendo avaliações menos (vs 

mais) positivas de um produto, quando um pequeno (vs grande) conjunto de atributos 

positivos estiver disponível em um cenário de ausência de pressão de tempo. 

Conforme demonstrado na Figura 10 e nos resultados das inferências estatísticas, 

confirmaram-se as hipóteses H1a e H1b. A confirmação dessas hipóteses, nesta pesquisa, é 

similar à de estudos anteriores de Sanbonmatsu, Kardes e Herr (1992), Lopes, Silva e 

Hernandez (2013; 2014), os quais encontraram resultados semelhantes, ou seja, consumidores 

não experts (que possuem baixo conhecimento sobre o produto) negligenciam as informações 

ausentes e fazem uma avaliação igualmente favorável para o mesmo, independentemente da 

quantidade de atributos positivos apresentados. Todavia, os consumidores experts 

(consumidores que possuem alto conhecimento sobre o produto) avaliam-no melhor quando 

tal produto é apresentado com um número maior de atributos positivos, não negligenciando as 

informações ausentes. 

Após a confirmação desses resultados, aprofundou-se o estudo com o teste das 

hipóteses H2a e H2b, visando identificar o efeito da pressão do tempo no fenômeno da 

negligência da omissão. 

Na Figura 11, destaca-se a comprovação da aceitação das hipóteses H2a, H2b, que 

buscaram confirmar se a pressão do tempo influencia na negligencia da omissão de 

informações, quais sejam: 

H2a – Não experts negligenciarão a omissão de informações, fazendo avaliações 

positivas de um produto, não importando o conjunto de atributos positivos disponível (4 vs 8), 

em um cenário em que há pressão do tempo. 
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H2b – Experts também negligenciarão a omissão de informações, fazendo avaliações 

positivas de um produto, não importando o conjunto de atributos positivos disponível (4 vs 8), 

em um cenário em que há pressão do tempo. 

Estudos têm demonstrado que a pressão do tempo prejudica a qualidade da decisão 

(Hahn, Lowson & Lee, 1992, Sevenson & Benson III, 1993, Ahituv, Igbaria & Sella, 1999). 

Esse fato foi confirmado nesta pesquisa, visto que, sob pressão de tempo, tanto os 

consumidores não experts quanto os experts negligenciaram as informações ausentes e 

fizeram avaliações positivas, independentemente da quantidade de atributos disponibilizada 

(quatro vs oito atributos). 

Essas constatações permitem cobrir um gap encontrado na literatura, por não terem 

sido encontrados estudos anteriores a este, que tenham analisado o efeito da pressão do tempo 

no fenômeno da negligência da omissão.  

Além disso, o estudo contribui com a academia e com a ciência, visto a comprovação 

do efeito da pressão do tempo no fenômeno da negligência da omissão. 

Após análise do Experimento 1, apresenta-se, no próximo capítulo, a teoria que 

suporta o Experimento 2, as hipóteses, assim como todos os procedimentos e resultados do 

referido experimento. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES DO 

EXPERIMENTO 2 

 

 

 Este capítulo apresenta a fundamentação teórica e a formulação das hipóteses para o 

Experimento 2, cuja temática tradada é a saliência da omissão, como será discutido na 

sequência. 

 

 

4.1 SALIÊNCIA DA OMISSÃO 

 

 

Em um processo de tomada de decisão, os consumidores, geralmente, avaliam um 

conjunto de atributos para tomar uma decisão. Todavia, nem sempre todos os atributos do 

produto/serviço estão disponíveis para o consumidor. No passado, acreditava-se que, quando 

os atributos importantes de um produto estavam faltando, o julgamento geral era mais 

moderado e, quando os consumidores tinham uma grande quantidade de informação, faziam 

julgamentos extremos (Anderson, 1967, Kaplan, 1981, Yamagishi & Hill, 1983). 

Pesquisas recentes esclarecem que nem sempre os julgamentos multiatributos são 

sensíveis à quantidade de informação dada (Griffin & Tversky, 1992, Kardes & Gurumurthy, 

1992, Kardes; Sanbonmatsu, 1993; Sanbonmatsu; Kardes; Posavac; Houghton, 1997) ou ao 

tipo de atributos apresentados - de importância primária ou secundária (Pfeiffer et al., 2014). 

Sanbonmatsu, Kardes e Herr (1992) apresentaram diferentes quantidades de atributos 

de uma câmera, para participantes com diferentes níveis de expertise sobre o produto em 

análise. Os participantes com baixo ou moderado nível de expertise fizeram avaliações iguais, 

independentemente do número de atributos que foram apresentados, embora as informações 

omitidas fossem extremamente importantes na avaliação para uma tomada de decisão 

adequada. Esses participantes fizeram avaliações moderadas apenas quando foram alertados 

para a falta da informação, ou seja, quando a informação ausente ficou saliente para o 

respondente. 

A negligência da omissão diminui quando o avaliador é um expert no assunto, quando 

a informação não disponibilizada fica saliente para o consumidor, quando existem objetos de 

comparação e/ou quando o avaliador define a importância dos atributos de um produto para os 

entrevistados, antes de eles receberem as informações sobre aquele produto (Sanbonmatsu et 
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al., 2003). Os consumidores podem, ainda, ser menos sensíveis às omissões quando as 

informações sobre o produto são representadas de forma holística, e não de forma 

fragmentada (Adaval & Wyer, 1998). 

A importância do atributo foi objeto de estudo de Pfeiffer et al. (2014), que 

identificaram que consumidores fazem avaliações iguais, independentemente de os atributos 

apresentados serem de importância primária ou secundária. Todavia, ao testarem os mesmos 

atributos, deixando saliente a falta de algumas informações, os consumidores fizeram 

avaliações moderadas sobre o produto, constatando-se, mais uma vez, que a saliência da 

omissão faz com que os consumidores realizem avaliações mais ponderadas sobre o produto. 

A ciência das limitações da informação dada ou da ausência de informação resulta em 

julgamentos menos extremos (Sanbonmatsu et al., 2003) e, ainda, em correções ou ajustes no 

julgamento (Wegener & Petty, 1995). 

A ausência de informação nem sempre está saliente para o consumidor. Kardes et al. 

(2006) explicam que os anúncios, folhetos, panfletos e demais materiais promocionais 

fornecem informações que os profissionais de marketing querem expor aos consumidores, 

sendo que, normalmente, aquelas que eles não querem que o consumidor conheça são 

omitidas. Todavia, sob certas condições, os consumidores são mais sensíveis a omissões e 

tendem a ajustar seus julgamentos, especialmente, quando são altamente informados sobre o 

produto alvo, quando recebem sugestões ou pontos de referência sobre o produto e/ou quando 

a relevância da informação faltante é aumentada (Muthukrishnan & Ramaswami, 1999, 

Sanbonmatsu et al., 1991, 1992, 1997, 2003). 

As investigações sobre o assunto demonstram que, mesmo quando as omissões são 

notadas, a crença errônea de invulnerabilidade pode dificultar a motivação para se fazerem 

correções suficientes no julgamento (Wilson & Brekke, 1994). Esse preconceito cego, que 

pode ser entendido como a crença das pessoas de que elas são menos suscetíveis do que 

outras à influência de uma variedade de vieses, contribui para que se perpetue e agrave a 

negligência da omissão (Han, 2011). 

Sob a pressão do tempo, os consumidores podem se concentrar mais na informação 

que é facilmente reconhecida, saliente e altamente acessível (Svenson & Maule, 1993). No 

Quadro 12, são relacionados alguns dos principais estudos sobre saliência da omissão. 
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Autores Título Ano Publicação Fator de 

Impacto* 

Abordagem Resultados e principais constatações 

Sanbonmatsu, 

Kardes e 

Sansone 

Remembering less and 

inferring more: effects of 

time of judgment on 

inferences about 

unknown attributes 

1991 

Journal of 

Personality 

and Social 

Psychology 

 

 

5,510 

Tempo, 

memória e 

negligência da 

omissão 

Os resultados indicam que julgamentos sobre atributos 

desconhecidos são mais extremos. quando as pessoas estão 

confiantes demais nas suas memórias. Quando os consumidores 

são alertados sobre a falta de informações, eles são mais 

sensíveis a omissões e tendem a ajustar seus julgamentos. 

Sanbonmatsu, 

Kardes e Herr 

The role of prior 

knowledge and missing 

information in multi-

attribute 

1992 

Organizational 

Behavior and 

Human 

Decision 

Process 

 

 

2,897 

Confiança e 

negligência da 

omissão 

Os resultados demonstram que a confiança no julgamento nem 

sempre é afetada pela falta de informação. A sensibilidade à 

falta de informação ausente aumenta em função do 

conhecimento específico sobre o produto. 

Sanbonmatsu, 

Kardes, 

Posavac e 

Houghton 

Contextual influences on 

judgment based on 

limited information 

1997 

Organizational 

Behavior and 

Human 

Decision 

Process 

 

 

2,897 
Manipulação 

de 

informações 

Sob certas condições, os consumidores são mais sensíveis a 

omissões e tendem a ajustar seus julgamentos. Isso acontece 

quando os consumidores são altamente informados sobre o 

produto alvo e/ou a relevância da informação faltante é 

aumentada. A saliência da omissão faz com que diminua a 

negligência da omissão. 

Muthukrishnan 

e Ramaswami 

Contextual effects on the 

revision of evaluative 

judgments: an extension 

of the omission detection 

framework 

1999 

Journal of 

Consumer 

Research 

 

 

2,783 
Informação e 

omissão 

Os resultados do estudo permitiram identificar que, quando os 

consumidores são altamente informados sobre a ausência de 

informação, não negligenciam as omissões. Portanto, a saliência 

da omissão faz com que diminua a negligência da omissão. 

Sanbonmatsu, 

Kardes, 

Houghton, Ho e 

Posavac 

Overestimating the 

importance of the given 

information in multi-

attribute consumer 

judgment 

2003 

Journal of 

Consumer 

Psychology 

 

 

1,708 

Manipulação 

de 

informações 

A negligência da omissão diminui quando a informação não 

disponibilizada fica saliente para o consumidor e/ou quando o 

avaliador define a importância dos atributos de um produto para 

os entrevistados, antes de eles receberem as informações sobre 

aquele produto. 

Pfeiffer, Deval, 

Kardes, Ewing, 

Han e Cronley 

Effects of construal level 

on omission detection 

and multi-attribute 

evaluation 

2014 
Psychology & 

Marketing 

 

 

 

0,902 

Negligência 

da omissão, 

saliência e 

nível de 

interpretação 

O nível de interpretação é identificado como uma importante 

variável que influencia a probabilidade de detecção da omissão. 

Também reforça estudos anteriores, ao evidenciar que a 

saliência é uma variável que facilita a identificação das 

informações ausentes. O estudo constatou ainda que não há 

diferença na negligência da omissão em relação a atributos 

primários e secundários. 

Quadro 12. Principais estudos sobre saliência da omissão 

Fonte: a autora (2014). 

* Fator de impacto (2013). Journal Citation Report. Disponível na base de dados Web Of Science. A tabela completa encontra-se no apêndice V. 
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Pesquisas anteriores (Muthukrishnan & Ramaswami, 1999, Sanbonmatsu et al., 1991, 

1992, 1997, 2003; Pfeiffer et al., 2014) identificaram que, na ausência da pressão do tempo, 

os consumidores não negligenciam informações ausentes, quando essas estão salientes, uma 

vez que o julgamento pode ser afetado por alerta sobre omissões, sendo esses os mecanismos 

que sustentam as hipóteses propostas. Neste estudo, essa hipótese foi novamente testada, 

conforme demonstrado na Hipótese 3, em um contexto diferente daqueles já testados 

anteriormente, para verificar se os resultados permaneceriam os mesmos. Buscou-se agregar 

contribuição à teoria, uma vez que essas hipóteses não foram testadas sob a pressão do tempo, 

o que foi proposto nas hipóteses H4a e H4b.  O estudo é, portanto, inovador quanto a essa 

proposição. 

Conforme já explicado, experts e não experts diferem na forma de avaliação de um 

conjunto de atributos em relação ao fenômeno da negligência da omissão, por isso a 

necessidade de se estabelecer um conjunto de hipóteses. 

 

H3a – Não experts não negligenciarão as informações ausentes quando essas estiverem 

salientes em um cenário em que não há pressão do tempo. 

H3b – Experts não negligenciarão as informações ausentes, independentemente de 

estarem salientes ou não em um cenário em que não há pressão de tempo. 

 

Pesquisas sobre o poder da saliência na identificação de informações ausentes 

(Sanbonmatsu et al., 1991, 1992, 1997, 1999, 2003, Pfeiffer et al, 2014) têm demonstrado 

que, na ausência da pressão do tempo, tanto experts quanto não experts não negligenciam as 

informações ausentes, quando elas estão salientes, sendo esses os mecanismos que suportam 

as hipóteses propostas. Acredita-se que, em um cenário no qual há pressão do tempo, experts 

não negligenciarão as informações ausentes, e, também, os não experts não negligenciarão as 

informações ausentes, quando elas estiverem salientes, visto o efeito da saliência sobre a 

pressão do tempo, conforme se pretendeu confirmar por meio das hipóteses H4a e H4b. 

 

H4a – Não experts não negligenciarão as informações ausentes quando essas estiverem 

salientes em um cenário no qual há pressão do tempo.  

H4b – Experts não negligenciarão as informações ausentes quando essas estiverem 

salientes em um cenário no qual há pressão do tempo. 
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 Apresentado o arcabouço teórico e definidas as hipóteses para o Experimento 2, na 

sequência, tem-se o capítulo 5 que abordará o método e os resultados do segundo 

experimento. 

 

5 MÉTODO E RESULTADOS DO EXPERIMENTO 2 

 

 Este capítulo apresenta todos os procedimentos metodológicos para o 

desenvolvimento do Experimento 2 e os resultados encontrados com a pesquisa empírica. 

 

5.1 PLANEJAMENTO DO EXPERIMENTO 2 

 

 

Assim como o Experimento 1, esse experimento classifica-se como estatístico, 

utilizando-se o modelo fatorial realizado em ambiente artificial. 

O próximo subcapítulo demonstra a seleção dos estímulos para o Experimento 2. 

 

 

5.2 SELEÇÃO DO ESTÍMULO PARA O EXPERIMENTO 2 

 

 

Similarmente ao Experimento 1, realizou-se um brainstorming, o qual identificou que 

o segundo produto mais comprado pelos respondentes era o notebook. Todavia, seu uso, neste 

estudo, foi descartado por ter sido objeto utilizado por Lopes (2010). Definiu-se, então, como 

objeto de avaliação a ser utilizado como estímulo nesse experimento, o perfume, por ser este o 

terceiro produto mais comprado pelos entrevistados. 

O detalhamento da formação dos estímulos será explicado na descrição do instrumento 

de pesquisa. 

Na sequência, apresentam-se as variáveis e escalas utilizadas no Experimento 2. 

 

 

5.3 VARIÁVEIS E ESCALAS UTILIZADAS NO EXPERIMENTO 2 

 

As variáveis do Experimento 2 encontram-se definidas no Quadro 13. 
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Função da variável no 

fenômeno negligência da 

omissão de informações 

Definição das Variáveis no Experimento 2 

Variável dependente (efeito) 

1) Avaliação: atitude, intenção de compra, recomendação e avaliação do 

produto. Escala proposta por Lopes (2010). 

 

Variáveis independentes (causa) – 

(variável manipulada ou 

mensurada) 

1) Pressão do tempo – com e sem pressão do tempo. 

Variável manipulada com o uso de uma homepage em um Website. 

 

2) Saliência – alta versus baixa. 

Variável manipulada com o uso dos estímulos estabelecidos pela autora. 

 

3) Expertise – alta versus baixa; perfume como objeto de avaliação. 

Escala desenvolvida e pré-testada pela autora. 

Quadro 13. Classificação das variáveis do Experimento 2 
Fonte: a autora (2014). 

 

 

A variável dependente do presente estudo é a avaliação, a qual contempla a atitude, a 

intenção de compra, a recomendação e a avaliação do produto. A escala utilizada foi proposta 

por Lopes, (2010). 

As variáveis independentes que sofreram manipulação foram a pressão do tempo, a 

saliência e a expertise. Para manipular a pressão do tempo, foi utilizada uma homepage 

inserida em um website, conforme descrito no Experimento 1. Para manipular a saliência, 

foram desenvolvidos estímulos pela própria autora. A escala utilizada para mensuração da 

variável expertise também foi desenvolvida pela autora. 

Na sequência, são apresentados o desenho do Experimento 2 e o instrumento de 

pesquisa. 

 

 

5.4 DESENHO DO EXPERIMENTO 2 E INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 

O desenho do Experimento 2 tem o formato 2x2x2, sendo 2 níveis de expertise 

(experts vs não experts) x 2 manipulações de tempo (sem pressão do tempo vs com pressão do 

tempo) x 2 situações de saliência (4 atributos positivos - vs 4 atributos positivos + 4 atributos 

ausentes salientes).  

O instrumento para coleta de dados do Experimento 2 encontra-se estruturado em seis 

seções. Similarmente ao instrumento utilizado no Experimento 1, a primeira seção 

compreende o estímulo a que os respondentes da pesquisa foram expostos antes da avaliação 
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do objeto (perfume). O estímulo compreende quatro atributos positivos, em uma primeira 

situação, e quatro atributos positivos mais quatro atributos ausentes salientes, em outra 

situação, conforme Quadro 14. 

 

Estímulo 1 – 04 atributos positivos Estímulo 2 – 04 atributos positivos + 04 atributos 

ausentes salientes 

 

Fixação: 24 horas Fixação: 24 horas 

Não mancha a roupa Não mancha a roupa 

Embalagem à prova de quedas Embalagem à prova de quedas 

Trava de segurança (não derrama) Trava de segurança (não derrama) 

 Prazo de validade: não informado 

 Concentração da essência: não informado 

 País de origem: não informado 

 Embalagem para presente: não informado 

Quadro 14. Estímulos utilizados no Experimento 2 
Fonte: a autora (2014). 

 

 

Na segunda seção, encontra-se a escala para avaliação do objeto. A avaliação 

contempla atitude, intenção de compra, recomendação e avaliação do produto, similarmente 

ao Experimento 1, sendo a escala de avaliação utilizada aquela proposta por Lopes (2010). 

A terceira seção do instrumento compreende a escala de expertise subjetiva proposta 

por Thompson et al. (2005) e adaptada de Mitchell e Dacin (1996), também já descrita no 

Experimento 1. 

A quarta seção compreende o manipulation check, em que os entrevistados 

responderam se o tempo disponível para avaliação do objeto foi suficiente ou não. Duas 

escalas são utilizadas: (i) a escala proposta por Suri e Monroe (2003); e (ii) outra escala 

confirmatória, proposta pela autora, de forma análoga ao detalhamento descrito no 

Experimento 1. 

A quinta seção visa a mensurar o nível cognitivo contextual, ou seja, o nível de 

conhecimento de cada um dos respondentes sobre o objeto de avaliação (perfume). Para tanto, 

apresentou-se, a cada participante, uma lista com oito perguntas técnicas sobre características 

de perfumes. As questões apresentam diferentes níveis de dificuldade (baixo, médio e alto) e 

estão dispostas em formato de múltipla escolha de respostas, com cinco opções, sendo apenas 

uma correta. 

Para seleção das questões desta seção, foi solicitado a uma empresária da área de 

perfumaria que elaborasse 20 questões sobre características gerais de perfumes, com 

diferentes níveis de dificuldade (baixo, médio e alto) a serem indicados em cada questão, 
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tendo em vista que seriam aplicadas a não profissionais da área de perfumaria. Uma validação 

cruzada foi realizada mediante a solicitação a uma gerente de vendas de uma empresa de 

perfumes e a um empresário, também do setor de perfumaria, para que redefinissem o grau de 

dificuldade das questões. 

Oito questões, cujas classificações realizadas pelos profissionais mostraram-se 

idênticas, foram submetidas a um primeiro pré-teste, realizado com 15 estudantes do curso de 

Administração de uma IES pública federal do estado de Minas Gerais, utilizando a plataforma 

surveydox. Todavia, constatou-se que esse pré-teste poderia conter vieses, uma vez que os 

respondentes poderiam consultar, na Internet, as respostas corretas para as questões antes de 

respondê-las, descartando-se, portanto, esse pré-teste. Novo pré-teste foi realizado com 15 

graduandos do curso de Administração de uma turma diferente da primeira. Todos os 

indivíduos, participantes de ambos os pré-testes, foram excluídos da composição da amostra 

final. 

Após o segundo pré-teste, verificou-se a necessidade de substituição de uma questão, 

pois a mesma não atendia à proposta do estudo. Após a alteração, foi realizado um terceiro 

pré-teste com 15 estudantes de graduação do curso de Direito de uma IES pública estadual do 

estado de Minas Gerais, os quais também foram excluídos da composição da amostra final. 

Novamente, após a realização do terceiro pré-teste, identificou-se a necessidade de 

exclusão de uma questão que não estava adequada e procedeu-se à sua substituição. A fim de 

validação das questões, aplicou-se novo pré-teste a dez discentes, também do curso de 

Direito, distintos daqueles sujeitos submetidos à pré-testagem anterior. Esclarece-se que esses 

entrevistados não compõem a amostra final. 

O quarto pré-teste ainda identificou problemas no questionário e, após as revisões 

necessárias, o mesmo foi aplicado a mais dez estudantes do curso de Direito, distintos de 

todos os anteriores. Inconsistências foram percebidas após o quinto pré-teste e, por isso, 

foram realizadas novas alterações, procedendo-se à sexta pré-testagem, dessa vez, com dez 

alunos de cursos mistos de uma IES pública federal do estado de Minas Gerais, obtendo-se, 

então, a validação das questões. Contudo, devido à percepção da pesquisadora, de ter 

observado diálogo entre os respondentes durante a aplicação do pré-teste, julgou-se prudente a 

aplicação para mais dez estudantes distintos de todos os anteriores. Assim, como no sexto pré-

teste, o sétimo evidenciou que as questões estavam adequadas para o propósito estabelecido. 

A escala e as assertivas que compõem essa escala podem ser visualizadas no Quadro 

15. 
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Escala de Expertise 

 

 

Nível de 

Dificuldade 

1 Em qual região do corpo o perfume tem maior fixação?  

 

 

Fácil 

A Cabelos e tórax 

B Mãos e braços 

C Pulsos e nuca 

D Cabelos e mãos 

E Tórax e pulsos 

2 Das afirmativas abaixo, qual pode ser considerada como famílias olfativas de perfume?  

 

 

Média 

A Sensuais, exuberantes, chamativos e especiados (adocicados). 

B Florais ou frescos, frutados, amadeirados e especiados (adocicados). 

C Florais ou frescos, energéticos, exuberantes e sensuais. 

D Florais ou frescos, frutados, exuberantes e sensuais. 

E Florais ou frescos, amadeirados, exuberantes e sensuais. 

3 Qual é a concentração de essência de um desodorante colônia?  

 

 

Difícil 

A Possui uma concentração de essência menor que 5%. 

B Possui uma concentração de essência entre 30% e 40%. 

C Possui uma concentração de essência superior a 40%. 

D Possui uma concentração de essência entre 15% e 20%. 

E Possui uma concentração de essência entre 8% e 14%. 

4 É possível substituir o uso de perfumes pelo uso de desodorantes?  

 

Fácil 

 

 

 

A Não, porque cada um tem a sua função. Os desodorantes possuem componentes mais fortes 

que eliminam odores. 

B Sim, porque os perfumes, assim como os desodorantes, também possuem a função de 

eliminar odores. 

C Sim, porque, se você usar perfume, você não terá odores no corpo e não precisará de um 

desodorante. 

D Somente os homens podem substituir esse uso porque produzem menos odores no corpo. 

E Somente as mulheres podem substituir esse uso porque produzem menos odores no corpo. 

5 Para que um perfume possa ser considerado como amadeirado, é necessário que ele 

contenha: 

 

 

 

Difícil 
A Flor de café 

B Sândalo 

C Madeira 

D Tabaco 

E Patchouli 

6 O que você entende por água de banho?  

 

Fácil 
A É um tipo de perfume mais suave que gera um efeito refrescante e é ideal para uso pós-

banho. 

B É um tipo de perfume ideal para ser usado em festas por ser forte e chamativo. 

C É um tipo de perfume muito adocicado e forte que fica na pele por muito tempo. 

D É um tipo de perfume que só pode ser usado se for recomendado por dermatologistas. 

E É um tipo de perfume proibido para mulheres. 

7 Analise as alternativas abaixo, sobre as vantagens dos perfumes sólidos, e marque a 

única verdadeira: 

 

 

 

Difícil 
A São mais práticos, podendo serem levados a qualquer lugar devido ao seu pequeno tamanho. 

B São compostos por um líquido que tem maior durabilidade na pele. 

C Devido ao tamanho avantajado da embalagem, o perfume rende mais. 

D Os perfumes sólidos são menos concentrados e, por isso, não incomodam as pessoas que 

estão perto de quem usa. 

E Por não usarem a cera de abelha como componente em sua fabricação, se tornam excelentes 

para peles sensíveis. 

Continua na próxima página
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Continuação do Quadro 15
8 Das alternativas abaixo, assinale a única que contempla marcas de perfumes 

produzidos no Brasil. 

 

 

 

Fácil 
A Natura, O’Boticário, Cacharel. 

B Chanel, Avon, Natura. 

C Natura, Avon, O’Boticário. 

D Calvin Klein, Natura, O’Boticário. 

E Cacharel, Avon, O’Boticário 

Quadro 15. Escala de Expertise - Perfume 
Fonte: a autora (2014). 

 

Por fim, os sujeitos responderam a uma sexta seção de questões relativas às variáveis 

demográficas, compreendendo gênero, idade, renda e estado civil, entre outras. 

Para a operacionalização do experimento, foi utilizada uma homepage inserida em um 

website, desenvolvido para criação dos estímulos. Nessa homepage, foram disponibilizadas 

três páginas para o respondente. Sumarizada na Figura 13, a primeira tela explicava os 

procedimentos necessários para o respondente e agradecia a participação. 

 

 

Figura 13. Tela inicial para todas as situações do Experimento 2 
Fonte: a autora (2014). 

 

A segunda tela explicava que, na tela seguinte, o respondente teria acesso aos atributos 

do produto perfume e, em seguida, seria automaticamente redirecionado para responder a um 
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questionário sobre o produto. A segunda tela era diferente em detrimento das situações 

propostas no estudo. Havia três telas distintas, conforme explicação a seguir. 

Na situação em que o entrevistado respondia o questionário sem a “pressão do tempo”, 

era informado, na segunda tela, que teria tempo suficiente para analisar os atributos, 

independentemente se eram quatro atributos ou quatro atributos positivos, mais quatro 

ausentes salientes para análise, na terceira tela. Na situação em que havia quatro atributos para 

análise, na terceira tela, o respondente era redirecionado para o questionário em 15 segundos 

e, ainda, na situação com quatro atributos mais quatro atributos ausentes salientes, na terceira 

tela, o redirecionamento ocorreria em 25 segundos.  

Para manipular o tempo, foi realizado o seguinte procedimento: solicitou-se a cinco 

estudantes que avaliassem os estímulos para cada instrumento (quatro atributos positivos vs 

quatro atributos, mais quatro ausentes salientes), mensurando-se o tempo gasto pelos 

estudantes para tal avaliação. Foi definido para avaliação dos atributos um tempo ligeiramente 

superior ao tempo médio gasto pelos discentes. 

A Figura 14 reproduz as informações na situação sem pressão de tempo. 

 

Figura 14. Tela 2 - situação sem pressão de tempo – 4 atributos e 4 mais 4 ausentes salientes 

– Experimento 2. 
Fonte: a autora (2014). 

 



75 

 

Na situação em que o entrevistado respondia o questionário sob a “pressão do tempo”, 

era informado, na segunda tela, que teria 15 segundos para análise do conteúdo, na situação 

que analisava, na terceira tela, quatro atributos do produto. O respondente era informado, na 

segunda tela, que teria 25 segundos, na situação em que analisava, na terceira tela, quatro 

atributos mais quatro ausentes salientes, relativos aos atributos disponíveis.  

Resumidamente, quando os respondentes analisavam quatro atributos (nas situações 

com e sem pressão do tempo) eram redirecionados para o questionário em 15 segundos. 

Quando os respondentes analisavam quatro atributos, mais quatro ausentes salientes (nas 

situações com e sem pressão do tempo), eram redirecionados para o questionário em 25 

segundos. 

As Figuras 15 e 16 sumarizam as informações fornecidas aos respondentes, quando 

submetidos à situação “sob pressão de tempo”.   

 

 

Figura 15. Tela 2 - situação com pressão de tempo – 4 atributos – Experimento 2 
Fonte: a autora (2014). 
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Figura 16. Tela 2 – situação com pressão de tempo – 4 atributos, mais 4 ausentes salientes – 

Experimento 2 
Fonte: a autora (2014). 

 

Na terceira tela, na situação “sob pressão do tempo”, configurou-se um relógio digital, 

cronometrando o tempo em ordem decrescente. O mesmo tempo foi disponibilizado na 

condição “sem pressão do tempo”, todavia, nesse caso, não havia o relógio à mostra. Assim, 

todos os respondentes eram redirecionados para o questionário, quando findo o tempo 

estipulado, não havendo mais possibilidade de avaliação dos atributos, em ambos os casos. 

Nas situações em que não havia a pressão do tempo, apareciam apenas os atributos, sem o 

relógio.  

Nas Figuras 17, 18, 19 e 20, é possível observar essas situações. 
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Figura 17. Tela 3 – situação com pressão de tempo – 4 atributos – Experimento 2 
Fonte: a autora (2014). 

 

 

Figura 18. Tela 3 – situação com pressão de tempo – 4 atributos, mais 4 ausentes salientes – 

Experimento 2 
Fonte: a autora (2014). 
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Figura 19. Tela 3 – situação sem pressão de tempo – 4 atributos – Experimento 2 

Fonte: a autora (2014). 

 

 

Figura 20 – Tela 3 – situação sem pressão de tempo – 4 atributos, mais 4 ausentes salientes – 

Experimento 2 
Fonte: a autora (2014). 



79 

 

O Quadro 16 sintetiza a condição e contexto para aplicação dos questionários do 

Experimento 2. 

 

Condição Contexto 

 Baixa saliência sem pressão 

do tempo 

Foi informado que o participante teria o tempo adequado para analisar os 

atributos que estavam disponíveis na tela e apresentou-se o cenário de quatro 

atributos do produto (apresentados na Figura 19). Após 15 segundos, o 

participante era automaticamente remetido a uma webpage de um site de 

pesquisas online (Questionpro) para avaliar o novo produto. 

Alta saliência sem pressão 

do tempo 

Foi informado que o participante teria o tempo adequado para analisar os 

atributos que estavam disponíveis na tela e apresentou-se o cenário de quatro 

atributos do produto, mais quatro atributos ausentes salientes (apresentados na 

Figura 20). Após 25 segundos, o participante era automaticamente remetido ao 

mesmo site de pesquisas online da primeira condição, com o objetivo de avaliar 

o produto. 

Baixa saliência com pressão 

do tempo 

Foi informado que o participante teria 15 segundos para analisar os atributos que 

estavam disponíveis na tela e apresentou-se o cenário de quatro atributos do 

produto (apresentados na Figura 17). Além disso, no canto superior esquerdo, 

havia um cronometro fazendo a contagem regressiva dos 15 segundos. Após 

decorrido o tempo indicado, o participante era automaticamente remetido ao 

mesmo site de pesquisas online da primeira condição. 

Alta saliência com pressão 

do tempo 

Foi informado que o participante teria 25 segundos para analisar os atributos que 

estavam disponíveis na tela e apresentou-se o cenário de quatro atributos do 

produto, mais quatro atributos ausentes salientes (apresentados na Figura 18). 

Além disso, no canto superior esquerdo havia um cronometro fazendo a 

contagem regressiva dos 25 segundos. Após decorrido o tempo indicado, o 

participante era automaticamente remetido ao mesmo site de pesquisas online da 

primeira condição. 

Quadro 16. Condição e contexto para aplicação dos questionários do Experimento 2 

 

 

 

Usou-se o Website Questionpro para elaboração e aplicação do questionário, que se 

encontra disponível no Apêndice B. O próximo subcapítulo apresenta os pré-testes realizados. 

 

 

5.5 PRÉ-TESTE DO INSTRUMENTO DE PESQUISA DO EXPERIMENTO 2 

 

 

A partir da definição completa do instrumento de pesquisa, foi necessária a aplicação 

de novo pré-teste para averiguar se todas as questões e escalas estavam inteligíveis. Os 

questionários foram aplicados em um cenário de baixa pressão do tempo, ou seja, para a pré-

testagem não se manipulou o tempo. 

Para a validação das questões do questionário do Experimento 2, apresentaram-se 

como estímulo quatro atributos positivos vs quatro atributos positivos, mais quatro atributos 
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ausentes salientes. Esse instrumento foi respondido por dez discentes, tendo cinco graduandos 

respondido ao questionário com um dos estímulos e os outros cinco, com o outro. 

É importante esclarecer que todos os indivíduos que participaram dessa etapa de 

validação dos instrumentos de pesquisa são distintos de todos aqueles discentes que fizeram 

parte dos pré-testes anteriores e, também, não fizeram parte da amostra final. 

Nessa etapa de validação do instrumento de pesquisa, constatou-se que a quarta seção 

do questionário suscitou algumas dúvidas nos respondentes. Portanto, considerou-se 

necessário acrescentar um texto explicativo sobre o preenchimento da escala, o que, de fato, 

foi feito. As demais questões e escalas se mostraram adequadas para o propósito da pesquisa, 

não apresentando nenhuma dificuldade de entendimento. 

Sequenciando a apresentação dos procedimentos metodológicos, o próximo 

subcapítulo descreve a composição da amostra e procedimentos de controle do Experimento 

2. 

 

 

5.6 AMOSTRA E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DO EXPERIMENTO 2 

 

 

O universo da pesquisa compreendeu estudantes de graduação de uma IES pública 

federal do estado de Minas Gerais. A justificativa para a escolha de uma amostra pertencente 

a essa população deve-se à facilidade de acesso da pesquisadora junto a esse público, 

caracterizando-se essa como uma amostra por conveniência e, portanto, não probabilística 

(Malhotra, 2011). Justifica essa escolha, ainda, o fato de esse público caracterizar-se como 

consumidores, uma vez que parte significativa realiza atividade remunerada, conforme 

constatado nos pré-testes e na aplicação dos questionários. 

Para o Experimento 2, a amostra foi composta por 205 (duzentos e cinco) discentes. 

Após contato pessoal da pesquisadora com os sujeitos da amostra, os discentes foram 

conduzidos, de forma aleatória, ao laboratório de pesquisa, onde foram expostos aos estímulos 

(que se encontram detalhados no Apêndice B). Posteriormente, esses discentes responderam 

ao instrumento de pesquisa disponível no Website Questionpro. Na aplicação do instrumento, 

houve a randomização completa dos sujeitos, para que estudantes de todos os cursos tivessem 

a oportunidade de responder às versões do instrumento de pesquisa. 

Os questionários foram aplicados no período de 09 de julho a 22 de agosto do ano de 

2014. 
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O plano de análise dos dados do Experimento 2 é apresentado na sequência. 

 

 

5.7 PLANO DE ANÁLISE DOS DADOS DO EXPERIMENTO 2 

 

 

Para caracterização do perfil da amostra, no Experimento 2, utilizaram-se as técnicas 

de estatística descritiva. Os efeitos no tratamento e as interações entre as variáveis no 

experimento estatístico do tipo fatorial foram analisados por meio da análise de variância 

(ANOVA). Para verificar a agregação das escalas utilizadas, fez-se uso da análise fatorial 

exploratória e, para testar a confiabilidade, analisou-se o Alfa de Cronbach. Para testar 

diferença entre médias, usou-se o teste T de Student. Para todas as análises, utilizou-se o 

software SPSS. 

O próximo subcapítulo apresenta os resultados do Experimento 2. 

 

 

5.8 RESULTADOS DO EXPERIMENTO 2 

 

 

O objetivo desse experimento foi avaliar o efeito da pressão do tempo na negligência 

da omissão de informações de experts e não experts, quando os atributos ausentes estão 

salientes. Para isso, as hipóteses H3a, H3b, H4a e H4b foram testadas. 

Como procedimento geral, adotou-se o valor do nível de significância em todos os 

testes de hipótese de 5% (=0,05). Na apresentação dos resultados, apresenta-se, a priori, a 

análise descritiva da amostra e, a posteriori, os resultados das demais análises. 

 

5.8.1 Análise descritiva da amostra do Experimento 2 

 

Este subcapítulo expõe os resultados das análises dos dados colhidos na fase empírica 

da pesquisa. 

O universo da pesquisa compreendeu estudantes de graduação dos cursos de 

Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Física, 

Geografia, Matemática, Pedagogia, Química e Serviço Social de uma IES pública federal do 

estado de Minas Gerais.  
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Para o Experimento 2, a amostra foi composta por 205 discentes, dos quais 98 (47,8%) 

responderam ao instrumento, cujo estímulo compreendeu quatro atributos positivos, e 107 

(52,2%) responderam ao instrumento composto por quatro atributos positivos, mais quatro 

atributos ausentes salientes.  

A síntese do perfil da amostra é apresentada na Tabela 7. 

 

Tabela 7 

Caracterização do perfil da amostra do Experimento 2 

 
Variáveis N f (%) f %(acum.) 

Gênero 
Masculino 70 34,1 34,1 

Feminino 135 65,9 100,0 

Idade 

17 a 20 81 39,5 39,5 

21 a 24 67 32,7 72,2 

25 a 28 18 8,8 81,0 

29 ou mais 39 19,0 100,0 

Estado civil 

Solteiro (a) 167 81,5 81,5 

Casado (a) 27 13,2 94,7 

Divorciado (a) 1 0,5 95,2 

Outro 10 4,8 100,0 

Renda familiar 

Até R$ 776,00 22 10,7 10,7 

De R$ 777,00 a R$ 1.147,00 46 22,4 33,1 

De R$ 1.148,00 a R$ 1.685,00 28 13,7 46,8 

De R$ 1.686,00 a R$ 2.654,00 38 18,5 65,3 

De R$ 2.655,00 a R$ 5.241,00 50 24,4 89,7 

De R$ 5.242,00 a R$ 9.263,00 11 5,4 95,1 

Acima de R$ 9.264,00 10 4,9 100,0 

Fonte: a autora (2014). 

 

Caracterizaram-se, também, os respondentes com relação à sua condição residencial. 

Residem com os pais ou parentes, 46,8% e 9,8% dos entrevistados, respectivamente. Moram 

sozinhos ou em repúblicas, 8,8% e 21,0% dos respondentes, nesta ordem. Declararam outra 

forma de residência 13,6%. Com relação à situação profissional, 101 entrevistados declararam 

possuir emprego, enquanto 104 responderam não possuir ocupação profissional. 

Todos os entrevistados estudam em IES pública do estado de Minas Gerais. A 

descrição dos cursos e períodos cursados pelos entrevistados é evidenciada na Tabela 8. 

Existe desproporcionalidade em relação aos alunos dos cursos de Matemática, Física e 

Química, visto que esses alunos foram contatados quando cursavam disciplinas nos demais 

cursos alvos da pesquisa. Quanto ao turno de estudos, 70 (34,1%) estudam no período 

matutino, 80 (39,1%), no noturno, e 55 (26,8%), em período integral. 
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Tabela 8 

Caracterização IES, curso e períodos cursados da amostra do Experimento 2 

 
Variáveis N f (%) f %(acum.) 

IES Pública 

Cursos 
   

Administração 37 18,0  18,0 

Ciências Biológicas 14 6,8 24,8 

Ciências Contábeis 33 16,1 40,9 

Engenharia de Produção 35 17,1 58,0 

Física 5 2,4 60,4 

Geografia 19 9,3 69,7 

Matemática 5 2,4 72,1 

Pedagogia 36 17,6 89,7 

Química 1 0,5 90,2 

Serviço Social 20 9,8 100,0 

Períodos    

1º período 58 28,3 28,3 

2º período 10 4,9 33,2 

3º período 52 25,4 58,6 

4º período 3 1,5 60,1 

5º período 20 9,8 69,9 

6º período -- -- 69,9 

7º período 27 13,2 83,1 

8º período 8 3,8 86,9 

9º período 18 8,8 95,7 

10º período -- -- 95,7 

Não responderam  9 4,3 100,0 

Fonte: a autora (2014). 

 

Do total de respondentes, 197 (96,1%) declararam que possuem perfume, enquanto 

oito (3,9%) disseram não possuir tal produto, sendo que 198 (96,6%) usam o produto e 116 

(56,5%) compraram perfume mais de três vezes nos últimos dois anos.  

A compilação das respostas é sumarizada na Tabela 9. 

 

Tabela 9 

Uso e compra do produto perfume pelos entrevistados do Experimento 2 

 
Questão N f (%) f %(acum.) 

Usa perfume? 
Sim 198 96,6 96,6 

Não 7 3,4 100,0 

Quantas vezes 

comprou perfume nos 

dois últimos anos? 

Nenhuma 10 4,9 4,9 

Uma 28 13,7 18,6 

Duas 51 24,9 43,5 

Três ou mais 116 56,5 100,0 

Fonte: a autora (2014). 

 

Na sequência, apresentam-se os demais resultados do Experimento 2. 
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5.8.2 Resultados gerais do Experimento 2 

 

 

A exposição aos estímulos foi relativamente equilibrada, conforme relatado 

anteriormente. Quanto à pressão do tempo, a exposição também foi equilibrada, pois 101 

(49,3%) respondentes foram submetidos ao instrumento sem pressão de tempo e 104 (50,7%) 

foram expostos ao instrumento sob pressão do tempo. 

Para a identificação da expertise, dividiu-se a amostra em dois grupos, por meio da 

análise da quantidade de acertos, sendo considerados experts os indivíduos que acertaram ao 

menos seis das oito questões (n = 50; 24,4%) e não experts, o restante da amostra (n = 155; 

75,6%). Decidiu-se por essa segmentação com base na mediana das respostas (md = 5), que 

tem sido utilizada na separação de experts e não experts (Hernandez, Han & Kardes, 2014). 

A variável dependente (Avaliação) foi mensurada por meio da agregação das seis 

assertivas utilizadas. A agregação mostrou-se viável após a realização de análise fatorial 

exploratória, que indicou a unidimensionalidade da escala, e após a verificação da 

confiabilidade interna, por meio da identificação do Alfa de Cronbach (= 0,917), como 

apresentado na Tabela 10. 

 

Tabela 10 

Análise fatorial exploratória do constructo avaliação 

 

Itens da escala incluídos no fator Carga 

% da variância 

explicada pelo 

fator 

Alfa de 

Cronbach 
KMO 

Esse novo perfume é ótimo. 0,831 

70,78% 0,917 0,913 

Certamente compraria esse perfume. 0,850 

Esse novo perfume é melhor do que os perfumes que 

conheço. 
0,802 

Eu recomendaria esse perfume para um amigo. 0,848 

Esse perfume atende as minhas necessidades. 0,901 

Eu confio nesse novo perfume. 0,813 

Fonte: a autora (2014). 

 

O mesmo procedimento foi realizado para a variável expertise subjetiva, conforme 

exposto na Tabela 11, por meio da agregação das cinco afirmativas ( 0,850). 
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Tabela 11 

Análise fatorial exploratória do constructo expertise subjetiva 

 

Itens da escala incluídos no fator Carga 

% da variância 

explicada pelo 

fator 

Alfa de 

Cronbach 
KMO 

Quão familiar você é com perfume? 0,802 

63,06% 0,850 0,830 

Quão clara é a sua ideia sobre quais características são 

importantes para proporcionar-lhe a máxima satisfação 

de uso de um perfume? 

0,827 

Eu sei muito sobre perfume. 0,851 

Como você classificaria seu conhecimento sobre 

perfume em relação a outras pessoas? 
0,827 

Com que frequência você usa perfume? 0,645 

Fonte: a autora (2014). 

 

Para checagem da manipulação da pressão de tempo, utilizou-se o dado agregado das 

cinco afirmativas desse construto. Ainda, verificou-se a unidimensionalidade dos itens e boa 

confiabilidade interna da escala (= 0,897), conforme Tabela 12. 

 

Tabela 12 

Análise fatorial exploratória do constructo pressão de tempo 

 

Itens da escala incluídos no fator Carga 

% da variância 

explicada pelo 

fator 

Alfa de 

Cronbach 
KMO 

O tempo foi suficiente para avaliar o novo produto. 0,879 

71,34% 0,897 0,825 

Eu não precisaria de mais tempo para fazer a avaliação 

do novo produto. 
0,847 

Não houve nenhuma pressão de tempo. 0,792 

O tempo disponível foi mais que suficiente para avaliar 

o produto. 
0,930 

Não precisaria de mais tempo para realizar essa tarefa.* 0,764 

* Item invertido na escala original. 

Fonte: a autora (2014). 

 

Como era esperado, a verificação da manipulação da pressão de tempo percebida 

identificou que o estímulo surtiu efeito, pois há diferença significante entre a pressão de 

tempo percebida pelos grupos (Mpressão_de_tempo = 3,35 e Msem_pressão_de_tempo = 2,77; t(203) = -

2,306; p<0,05). Como a escala de pressão de tempo utilizada é uma escala de diferencial 

semântico de sete pontos, quanto menor a média, menor a pressão de tempo sentida pelos 

respondentes, e, quanto maior a média, maior a pressão de tempo sentida. Por isso, conforme 

os resultados, fica nítido que os respondentes submetidos à situação sob pressão do tempo 

sentiram que gastariam mais tempo para responder o questionário, apesar de terem tido o 

mesmo tempo dos respondentes que não foram submetidos à situação sob pressão do tempo. 
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Não houve congruência entre a expertise e a expertise subjetiva declarada pela 

amostra. O teste t de Student para amostras independentes indica que não há diferença 

estatisticamente significante entre a expertise subjetiva dos grupos. (MExperts = 4,15 e 

MNão_experts = 4,27 t(203) = 0,799; p>0,05), indicando que os não experts não reconheceram 

sua falta de conhecimento contextual. Diante disso, passou-se à análise multivariada dos 

dados. 

Realizou-se a Anova com utilização da Avaliação agregada como variável dependente, 

e a pressão de tempo, a expertise e a saliência, como variáveis independentes do modelo. 

Verificou-se efeito principal apenas para saliência (F(1,205) = 4,441; p<0,05), não 

sendo encontrado efeito principal para pressão de tempo (F(1,205) = 1,899; p>0,10) e 

expertise (F(1,205) = 0,859; p>0,10). Também, não se verificou efeito de interação entre as 

três variáveis (saliência, pressão de tempo e expertise (F(1,205) = 0,624; p> 0,10). 

Alinhado com resultados anteriores, quanto à condição controle (sem pressão de 

tempo), a avaliação realizada pelos experts foi sensível à omissão. A avaliação realizada pelos 

experts, quando analisaram o objeto com quatro atributos (M = 3,33) em comparação quando 

a avaliação foi realizada com quatro atributos, mais quatro ausentes salientes (Msaliência = 

3,27; t(24) = 0,223; p>0,10), não mostrou diferença significante. Isso significa que, quando foi 

salientada a omissão de informações aos experts, eles continuaram avaliando da mesma 

forma, pois já haviam percebido que faltava informação no momento em que avaliaram 

apenas quatro atributos do produto. 

Também alinhado com resultados de estudos anteriores, não experts foram sensíveis à 

omissão apenas quando essa foi salientada (M = 3,58 vs Msaliência = 2,90; t(73) = 3,23; p<0,05). 

Os não experts perceberam que faltavam informações quando se salientou a ausência delas, 

passando a fazer uma avaliação pior do produto nessa condição.  

Essas informações são apresentadas na Figura 21. 
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Figura 21 – Avaliação do grupo controle – Sem Pressão de Tempo – Experimento 2 
Fonte: a autora (2014). 

 

Como previsto, a condição de pressão de tempo não influenciou a avaliação dos 

experts, que não negligenciaram a omissão de informação, pois fizeram a mesma avaliação do 

objeto, não importando se avaliaram com base em quatro atributos ou quatro atributos, mais 

quatro ausentes salientes (M = 3,29 vs Msaliência = 3,29; t(22) = 0,029; p>0,10). A avaliação do 

objeto realizada pelos não experts mostra que eles negligenciaram a omissão das informações 

quando avaliaram o produto com quatro atributos, mas corrigiram a avaliação quando foram 

apresentados à saliência, pois fizeram avaliação menos positiva do produto (M = 3,70 vs 

Msaliência = 3,45; t(78) = 1,996; p< 0,05), dessa forma, não negligenciando as informações 

ausentes quando foram salientadas. 

Quando comparadas as avaliações realizadas por experts e não experts com quatro 

atributos do produto com a pressão do tempo (M4at_experts = 3,29 vs M4at_não_experts = 3,70; t(46) 

= 2,238; p < 0,05),  percebe-se que há diferença significante entre as avaliações. Todavia, 

quando comparadas as avaliações realizadas por experts e não experts com saliência da 

omissão (Msaliência_experts = 3,29 vs Msaliência_não_experts = 3,45; t(54) = 0,875; p > 0,05), não 

houve diferença. Esses resultados mostraram que, mesmo sob a pressão do tempo, experts e 

não experts igualaram as avaliações realizadas, quando as omissões foram salientadas, 
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mostrando que a saliência da omissão foi capaz de neutralizar o efeito da pressão do tempo e 

fazer com que os não experts reconhecessem a omissão, assim como os experts reconhecem.   

Essas informações são apresentadas na Figura 22. 

 

 

Figura 22 – Avaliação do Grupo Teste – Com Pressão de Tempo – Experimento 2 
Fonte: a autora (2014). 

 

A Figura 23 sintetiza as informações que estão separadas nas Figuras 21 e 22. 
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Figura 23. Avaliação de experts/não experts, 4 atributos/ 4 atributos + 4 ausentes salientes, 

com/sem pressão de tempo. 

Fonte: a autora (2015). 
 

 

5.8.3 Discussão dos resultados do Experimento 2 

 

 

O objetivo desse experimento foi avaliar o efeito da pressão do tempo na negligência 

da omissão de informações de experts e não experts, quando os atributos ausentes estão 

salientes. Para tanto, foram propostas quatro hipóteses. 

Os resultados permitiram confirmar as quatro hipóteses, conforme explicado a seguir. 

H3a – Não experts não negligenciarão as informações ausentes, quando essas 

estiverem salientes em um cenário em que não há pressão de tempo. 

H3b – Experts não negligenciarão as informações ausentes independentemente de 

estarem salientes ou não em um cenário em que não há pressão de tempo. 

Confirmaram-se as hipóteses H3a e H3b, uma vez que tanto experts quanto não experts 

não negligenciaram as informações ausentes, quando elas estavam salientes em um cenário de 

ausência da pressão do tempo como visto na Figura 20. Tal fato se respalda nos resultados de 

estudos anteriores, os quais descobriram que a negligência da omissão de informações 

diminui, quando a informação não disponibilizada fica saliente para o consumidor 

(Sanbonmatsu et al., 2003).  
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Os achados deste estudo contribuem para consolidação da ciência, visto apresentarem 

resultados semelhantes a outros estudos já realizados, apesar de ter sido desenvolvido em 

contexto diferente, com amostra diferente das já testadas anteriormente. Todavia, o estudo 

agrega contribuição inédita à ciência quando testa o efeito da pressão do tempo em situações 

nas quais as omissões são salientadas, o que foi feito com o teste das hipóteses H4a e H4b. 

 Também, conforme se depreende da Figura 21, fica comprovada a aceitação das 

hipóteses H4a e H4b, a saber:  

H4a – Não experts não negligenciarão as informações ausentes, quando essas 

estiverem salientes em um cenário no qual há pressão do tempo. 

H4b – Experts não negligenciarão as informações ausentes, quando essas estiverem 

salientes em um cenário no qual há pressão do tempo. 

Como era esperado, consumidores experts, mesmo sob pressão do tempo, não 

negligenciaram as informações ausentes quando elas estavam salientes, pois fizeram a mesma 

avaliação do objeto com quatro atributos e com quatro atributos, mais quatro ausentes 

salientes. Os consumidores não experts fizeram uma avaliação menos positiva para o produto, 

quando se salientou a ausência de informações, mostrando que houve a negligência da 

ausência das informações ausentes num primeiro momento, mas que foi corrigida quando as 

informações ausentes ficaram salientes. Tal situação comprova que a saliência da omissão é 

capaz de neutralizar o efeito da pressão do tempo, sendo este mais um achado do estudo. 

Esse achado é de grande relevância, pois demonstra o poder da saliência da omissão 

de informações mesmo sob a pressão do tempo, fazendo com que tanto consumidores experts 

quanto não experts identifiquem as informações ausentes. 

Conforme explicado no Experimento 1, este estudo permite cobrir uma lacuna 

encontrada na literatura, por não ter sido encontrado nenhum estudo anterior que tenha 

analisado o efeito da pressão do tempo no fenômeno da negligência da omissão de 

informações, tampouco o efeito da pressão do tempo quando as omissões estão salientes. Esse 

achado contribui significativamente com a ciência, pois saber que a saliência da omissão é 

capaz de neutralizar o efeito da pressão do tempo no processo de decisão de consumidores 

possibilita a análise e implantação de novas estratégias mercadológicas. 

Findas as discussões dos resultados do Experimento 2, demonstra-se, no Quadro 17, a 

articulação entre o objetivo geral de pesquisa, os objetivos específicos, as hipóteses e os 

experimentos que foram realizados para testar as hipóteses. 
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Objetivo Geral Objetivos Específicos Hipóteses da Pesquisa Teste Empírico 
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Confirmar se, na ausência de pressão de 

tempo, experts (pessoas que possuem alto 

conhecimento sobre determinado tema) e 

não-experts negligenciam as informações 

ausentes. 

H1a – Não experts negligenciarão a omissão de informações, fazendo avaliações 

positivas de um produto não importando o conjunto de atributos positivos disponível (4 

vs 8) em um cenário de ausência de pressão do tempo. 

H1b – Experts reconhecerão a omissão de informações, fazendo avaliações menos (vs 

mais) positivas de um produto quando um pequeno [4] (vs grande) [8] conjunto de 

atributos positivos estiver disponível em um cenário de ausência de pressão de tempo. 

H2a – Não experts negligenciarão a omissão de informações, fazendo avaliações 

positivas de um produto não importando o conjunto de atributos positivos disponível (4 

vs 8), em um cenário em que há pressão do tempo. 

H2b – Experts também negligenciarão a omissão de informações fazendo avaliações 

positivas de um produto não importando o conjunto de atributos positivos disponível (4 

vs 8), em um cenário em que há pressão do tempo. 

Experimento 1 

 

Todas as 

hipóteses foram 

suportadas. 
Identificar se a pressão do tempo 

influencia na negligência da omissão de 

informações de experts e não experts. 

Verificar o efeito da pressão do tempo na 

negligência da omissão de informações de 

experts e não experts quando os atributos 

ausentes estão salientes. 

H3a – Não experts não negligenciarão as informações ausentes quando essas estiverem 

salientes em um cenário em que não há pressão do tempo. 

H3b – Experts não negligenciarão as informações ausentes, independentemente de 

estarem salientes ou não em um cenário em que não há pressão do tempo. 

H4a – Não experts não negligenciarão as informações ausentes quando essas estiverem 

salientes em um cenário no qual há pressão do tempo. 

H4b – Experts não negligenciarão as informações ausentes quando essas estiverem 

salientes em um cenário no qual há pressão do tempo. 

Experimento 2 

 

Todas as 

hipóteses foram 

suportadas. 

Quadro 17 - Relacionamento entre objetivos, hipóteses e testes empíricos 
Fonte: a autora (2014). 

 

 

Apresentado o quadro de amarração dos objetivos, hipóteses e experimentos é exposta, no próximo capítulo, a discussão geral dos 

experimentos. 
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6 DISCUSSÃO GERAL DOS EXPERIMENTOS 

 

Os dois principais achados do Experimento 1 foram o efeito da pressão do tempo no 

fenômeno da negligência da omissão de informações e a não congruência da expertise 

subjetiva com a expertise objetiva, ou seja, descobriu-se que as pessoas que diziam ser 

experts, na realidade, não o eram. Esse segundo achado foi confirmado, também, no 

Experimento 2. Isso demonstra que expertise subjetiva não é um parâmetro adequado para 

mensurar negligência da omissão de informações e, por isso, não deve ser usada sozinha, mas 

sempre junto com uma escala de expertise objetiva.  

Esta pesquisa traz um avanço no campo dos estudos sobre negligência da omissão, em 

função de demonstrar que a pressão do tempo influencia a negligência da omissão de 

informações. O presente estudo demonstrou que, sob pressão do tempo, mesmo consumidores 

experts tendem a negligenciar informações ausentes.  

A literatura sobre pressão do tempo demonstra que há uma tendência de o indivíduo 

agir impulsivamente quando pressionado pelo tempo, o que o leva a uma confusão mental em 

função da ideia fixa de que não haverá tempo suficiente para realizar determinada tarefa 

(Pereira & Fonseca, 1997). Lin e Wu (2005) descobriram que a pressão do tempo faz com que 

o consumidor filtre informações, concentrando-se apenas em certas características que ele 

julga importante. Além disso, a pressão do tempo leva ao adiamento da escolha e faz com que 

o consumidor foque nas informações negativas em determinadas situações. Vlasic, Jankovic e 

Kramo-Caluk (2011) concluíram que a pressão do tempo é fator limitante da quantidade de 

informação processada. Sob pressão do tempo, os consumidores gastam menos tempo à 

procura de informações, assim como usam menos fontes. Todos esses estudos demonstram o 

efeito da pressão do tempo, o que vem ao encontro dos resultados dessa pesquisa, pois 

constatou-se que sob pressão do tempo tanto consumidores experts quanto não experts 

negligenciam a ausência de informação. 

Os achados desse estudo contrariam a pesquisa de Godinho (2013), que não 

identificou que a pressão do tempo gera prejuízo para a tomada de decisão. A pesquisa de 

Godinho (2013) é um dos poucos estudos que chegou a essa conclusão, e não encontrou 

sustentação na presente pesquisa. 

No Experimento 2 houve outro achado relevante, quando demonstrou-se que a 

saliência da omissão anula o efeito da pressão do tempo e tanto experts quanto não experts 

são capazes de perceber a omissão de informações quando essas estão salientes. 
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Esse estudo encontrou respaldo em pesquisas anteriores que atestaram que o 

julgamento é afetado por alertas sobre omissões (Sanbonmatsu et. al., 1997), fazendo com que 

a negligência da omissão de informações diminua com a saliência das informações ausentes 

(Sanbonmatsu et al., 2003). O presente estudo contribui com a teoria, visto cobrir um gap 

encontrado, qual seja, o efeito da pressão do tempo no fenômeno da negligência da omissão. 

Outra contribuição teórica resultante desse estudo é a constatação de que a saliência da 

omissão é capaz de anular o efeito da pressão do tempo, fazendo com que os consumidores 

realizem avaliações mais criteriosas no processo de decisão de compra. Dessa forma, essas 

novas descobertas trazem uma significativa contribuição, pois, como os estudos sobre 

negligência da omissão de informações são seminais, tendo sido iniciados no final da década 

de 1980, cada nova descoberta é fundamental para o desenvolvimento e formação da teoria.  

Essas contribuições teóricas são relevantes, visto que pesquisas sobre o tema 

negligência da omissão são fundamentais no estudo do comportamento do consumidor. É 

importante entender como julgamentos extremos realizados com base na confiança, quando 

omissões são subestimadas, ou seja, quando as omissões não são percebidas pelo consumidor 

no momento da análise do produto e/ou serviço, podem, posteriormente, levar os 

consumidores ao arrependimento e à insatisfação no estágio pós-compra (Han, 2011, 

Hernandez, Han & Kardes, 2014). 

A pesquisa também contribui metodologicamente. Estudos experimentais são cada vez 

mais utilizados no Brasil, assim como já acontece nos Estados Unidos e Europa. Nesse 

sentido, esse trabalho contribui para o crescimento dessa vertente de pesquisas. 

A presente pesquisa apresenta, ainda, uma contribuição social para a elaboração e 

implementação de políticas públicas. Sabedores de que há efeito da pressão do tempo na 

negligência da ausência de informação, os governantes podem instituir políticas, por meio de 

leis e regulamentos, que visem à proteção do consumidor e minimizem o arrependimento pós-

compra (Han, 2011, e Hernandez, Han & Kardes, 2014) e, por conseguinte, o desgaste 

decorrente desse fato. 

Ademais, a presente pesquisa contribui, ainda socialmente, ao confirmar que tanto os 

consumidores experts quanto não experts não negligenciam as informações ausentes quando 

as omissões estão salientes, mesmo sob pressão de tempo. Por isso, os órgãos públicos 

poderiam instituir leis que exijam que as empresas salientem as informações faltantes para os 

consumidores, visando fazer com que identifiquem a ausência de informações no processo de 

tomada de decisão, para que tomem decisões mais conscientes e evitem o arrependimento 

pós-compra.  
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Um exemplo dessa situação de saliência das informações ausentes se dá quando a 

indústria não fornece todas as informações sobre o produto e a empresa especifica para o 

consumidor que não possui aquelas informações. É comum lojas virtuais relacionarem todas 

as características/atributos dos produtos, mas muitos desses itens virem com a informação: 

“não informado pelo fabricante”, ou seja, a ausência de informação está saliente. Nesse caso, 

o governo poderia exigir das empresas que isso fosse sempre feito. 

Os governantes poderiam, ainda, implementar políticas educacionais, inserindo 

conteúdos  que focalizem o comportamento do consumidor na educação básica, visando 

formar cidadãos mais conscientes quanto ao consumo de produtos e a disponibilidade ou não 

de informações sobre os mesmos. 

Em decorrência dessa contribuição educacional, o consumidor, desde as suas primeiras 

decisões, quando detentor do poder ou decisão de compra, exerceria de forma efetiva a 

criticidade para a identificação das informações explícitas sobre alguns atributos essenciais 

para o consumo correto. 

A partir desse conhecimento, também é possível que, por meio do Marketing Social, 

sejam elaboradas campanhas que visem alertar os consumidores acerca da possibilidade de 

ausência de informações sobre características e atributos dos produtos no processo de decisão 

de compra. Tais campanhas são importantes, principalmente, quando se trata de produtos 

como os alimentícios, dos quais, muitas vezes, o consumidor é alérgico a um determinado 

componente, sendo que a presença desse componente não é informada pelo fabricante e/ou 

vendedor. Todavia, o consumidor não percebe a ausência dessa informação, o que pode leva-

lo à compra e consumo do produto, fato que trará transtornos. 

Por fim, conclui-se que, de acordo com os resultados apresentados, confirmaram-se as 

hipóteses de que há negligência da omissão de informações em situações de pressão do 

tempo, tanto por consumidores experts quando não experts. Os objetivos propostos para o 

Experimento 1 foram alcançados, tendo em vista que, na ausência de pressão de tempo, 

experts não negligenciam as informações ausentes, enquanto não experts as negligenciam. 

Também, identificou-se que a pressão do tempo influencia na negligencia de omissão de 

experts e não experts. 

Quanto ao Experimento 2, os objetivos também foram alcançados, visto que na 

ausência da pressão do tempo experts não negligenciam as informações, independentemente 

de estarem salientes ou não enquanto não experts não negligenciaram as informações 

ausentes, quando essas estavam salientes fazendo avaliações menos positivas, do que quando 

avaliaram apenas quatro atributos do produto, mesma situação ocorreu quando se testou as 
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hipóteses sob pressão do tempo. Tal fato demonstrou que a saliência da omissão anula o efeito 

da pressão do tempo. 

Concluídas as discussões gerais dos dois experimentos, na sequência, apresenta-se a 

conclusão do estudo. 
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7 CONCLUSÕES 

 

O objetivo geral desta tese foi identificar o efeito da pressão do tempo na negligência 

da omissão de informações. Para o alcance, foram realizados dois experimentos em que foram 

testadas oito hipóteses, sendo quatro no primeiro experimento e quatro, no segundo 

experimento, concebidas a partir da elaboração de um referencial teórico empírico que aspira 

a ser o estado da arte dessa temática. 

Não há, nesse estudo, a pretensão de encerrar as discussões sobre a temática ou ter 

uma resposta conclusiva sobre o fenômeno estudado, pois, conforme já dito, trata-se de uma 

temática recente e pouco estudada até o momento, cujas pesquisas são ainda seminais. 

A proposta deste trabalho foi no sentido de contribuir com novas descobertas para 

ampliar os estudos sobre negligência da omissão de informações, o que foi possível a partir do 

cumprimento dos objetivos propostos, uma vez que a análise dos experimentos permitiu 

identificar o efeito da pressão do tempo no fenômeno da negligência da omissão de forma 

nítida. 

Com este estudo, foi possível contribuir de três formas distintas. Primeiramente, com a 

teoria, por cobrir uma lacuna até esse momento não preenchida, ou seja, o efeito da pressão do 

tempo no fenômeno da negligência da omissão e o efeito da saliência da omissão sobre a 

pressão do tempo. Em segundo lugar, contribui-se metodologicamente, pois estudos 

experimentais, no Brasil, principalmente na área de Marketing, são cada vez mais usados. Por 

último, há uma contribuição social que pode levar à definição de políticas públicas, 

campanhas de Marketing Social e políticas educacionais, conforme já abordado na discussão 

geral dos resultados. 

Entretanto, este estudo possui limitações, uma vez que, apesar de ter havido 

randomização completa da amostra, isso não foi suficiente para coibir possíveis vieses na 

pesquisa. Ainda que outros procedimentos tenham sido adotados, tais como evitar a aplicação 

dos questionários antes e depois de provas, em dias chuvosos ou que tenham acontecidos 

fatos marcantes, não foi possível excluir todas as possibilidades de vieses. Outra limitação foi 

a não possibilidade de randomizar os atributos dos produtos avaliados, apesar de ter havido a 

randomização dos respondentes. 

Os estudos sobre negligência da omissão proporcionaram alguns apontamentos, como 

proposições de estudos centrais na formação de uma agenda de pesquisa, registrados a seguir: 

a) Identificar o efeito da pressão do tempo na negligência da omissão, quando 

consumidores possuem alto vs baixo envolvimento com o produto/serviço. 
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b) Identificar o efeito do poder do endosser (celebridade ou não) na negligência da 

omissão, quando consumidores possuem alto vs baixo envolvimento com o 

produto/serviço. 

c) Identificar o efeito da passagem do tempo na memória na negligência da omissão, 

quando consumidores possuem alto vs baixo envolvimento com o produto/serviço. 

d) Identificar o efeito da excitação fisiológica na negligência da omissão quando as 

informações ausentes estão salientes. 

e) Identificar o efeito da excitação fisiológica na negligência da omissão, quando 

argumentos fortes vs fracos forem apresentados em uma situação de pressão de 

tempo. 

f) Avaliar o efeito de cargas cognitivas negativas com marcas não reconhecidas no 

fenômeno da negligência da omissão. 

g) Identificar a influência da personalidade na negligência da omissão. 

h) Identificar a ação das emoções na negligência da omissão. 

i) Entender como a motivação influencia a negligência da omissão. 

j) Examinar se a autoimagem impacta na negligência da omissão. 

k) Averiguar se os estilos de vida interferem na negligência da omissão. 

Haja vista que as pesquisas têm demonstrado que a negligência da omissão influencia 

todas as fases do processamento de informação: percepção, aprendizagem, avaliação e tomada 

de decisão, as investigações devem ser feitas cobrindo todo esse escopo.  

Os estudos salientam ainda que as averiguações foram feitas em diversos contextos, 

em avaliações de qualidade entre produtos (Sanbonmatsu et al., 1991; Sanbonmatsu et al., 

1992), na decisão de adoção (Kardes & Sanbonmatsu, 1993), na formação da confiança 

(Sanbonmatsu et al., 1997), nas avaliações de importância dos atributos (Sanbonmatsu et al., 

2003), na formação de inferências sobre atributos inexistentes (Sanbonmatsu et al., 1991; 

Pfeiffer, 2008), nos erros de julgamentos na tomada de decisões (Han, 2011), na avaliação de 

marcas (Lopes et al.,  2013, 2014; Hernandez et al., 2014), entre outros. Todavia, muitos 

cenários não explorados devem ainda ser contemplados. 

Essas são apenas algumas vertentes que precisam ser investigadas, mas como os 

estudos sobre negligência da omissão são seminais, serão necessárias, ainda, outras pesquisas 

para fortalecer a teoria. 
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APÊNDICE A – Questionário do Experimento 1 - (objeto de avaliação: smartphone) 

 

 

O questionário tem por objetivo testar as hipóteses: H1a, H1b, H2a e H2b. 

 

SEÇÃO 1 – Estímulo 

Será lançado, em breve, um novo modelo de celular (smartphone) no mercado, por isso o 

objetivo desta pesquisa é avaliar a aceitação desse produto pelo público-alvo. 

 

 

 

Leia com muita atenção a configuração desse produto 

 

 

Quatro atributos positivos 

 

Tamanho da tela: 4.5 

Cartão de Memória: 32 GB 

Memória Interna: 32 GB 

Garantia: 5 anos 

 

 

 

 

 

 

Leia com muita atenção a configuração desse produto 

 

 

Oito atributos positivos 

 

Tamanho da tela: 4.5 

Cartão de Memória: 32 GB 

Memória Interna: 32 GB 

Garantia: 5 anos 

Resolução da Câmera: 12 MP 

Conexões: Bluetooth, USB, Wi-Fi 

Duração da Bateria: 5 dias 

Funções Extras: comando de voz 
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SEÇÃO 2 - Avaliação 

Avaliação do objeto (smartphone), conforme estímulo (atitude, intenção de compra, 

recomendação e avaliação do produto): 

 

Afirmativa 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem 

discordo, 

nem 

concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Esse novo smartphone é ótimo.      

Certamente compraria esse 

smartphone. 

     

Esse novo smartphone é melhor 

do que os smartphones que 

conheço. 

     

Eu recomendaria esse 

smartphone para um amigo. 

     

Esse smartphone atende as 

minhas necessidades. 

     

Eu confio nesse novo 

smartphone. 

     

 

SEÇÃO 3 – Expertise Subjetiva 

 

 
Quão familiar você é com Smartphone? 

Nem um pouco familiar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Muito familiar 

Quão clara é a sua ideia sobre quais características são importantes para proporcionar-lhe a máxima 

satisfação de uso de um Smartphone? 

Não muito clara (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Muito clara 

Eu sei muito sobre Smartphone. 

Discordo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Concordo 

Como você classificaria seu conhecimento sobre Smartphone em relação a outras pessoas? 

Sou uma das pessoas menos informadas 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Sou uma das pessoas mais bem 

informadas 

Com que frequência você usa Smartphone? 

Nunca uso (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Uso o tempo todo 

 

 

SEÇÃO 4 – Manipulation check 

Na tabela abaixo, encontra-se uma escala de 1 a 7 sobre o tempo disponível para avaliação do 

produto celular smartphone. Marque um (X) no número da escala em que se posiciona sua 

opinião sobre o tempo disponível para avaliar o produto, com base nas frases indicadas nos 

dois extremos. 

 
O tempo foi suficiente para avaliar o 

novo produto. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

O tempo NÃO foi suficiente para 

avaliar o novo produto. 

Eu NÃO precisaria de mais tempo 

para fazer a avaliação do novo 

produto. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Eu precisaria de mais tempo para 

fazer a avaliação do novo produto. 

 

Não houve nenhuma pressão de 

tempo. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Houve muita pressão de tempo. 

O tempo disponível foi mais que 

suficiente para avaliar o produto. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

O tempo disponível foi insuficiente 

para avaliar o produto. 

Precisaria de muito mais tempo para 

realizar essa tarefa. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Não precisaria de mais tempo para 

realizar essa tarefa. 
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SEÇÃO 5 – Expertise 

 

Responda, assinalando um (X) na alternativa que, em sua opinião, for a correta. 

 

1. Qual das afirmações abaixo melhor caracteriza um smartphone? (MÉDIA) 

(A) Telefone com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por programas 

executados a partir de seu sistema operacional. 

(B) Telefone que usa a tecnologia TDMA para funcionalidade do seu sistema operacional. 

(C) Telefone com funcionalidade similar a um computador, porém não possui acesso à 

Internet. 

(D) Telefone cuja única vantagem em relação aos modelos comuns é a possibilidade de 

acesso às redes sociais. 

(E) Telefone que tem como principal vantagem em relação aos modelos tradicionais a 

possibilidade de abrir arquivos de texto. 

 

2. Qual a menor medida de armazenamento de dados na memória do celular? (DIFÍCIL) 

(A) Byte 

(B) Bit 

(C) Megabyte 

(D) Kilobyte 

(E) Terabyte 

 

3. Por que a carga da bateria de um smartphone dura menos se comparada à carga da bateria 

de um celular comum? (FÁCIL) 

(A) Porque as baterias dos smartphones possuem uma qualidade inferior à dos celulares 

comuns. 

(B) Porque as pessoas não sabem carregar a bateria dos seus smartphones de forma 

adequada. 

(C) Porque os smartphones possuem funções avançadas, como filmadora em HD, vídeo-

chamada, entre outras, que consomem a carga da bateria mais rapidamente. 

(D) Porque ela foi feita para durar menos e fazer com que os usuários gastem mais energia 

para recarregá-la. 

(E) Porque os celulares comuns possuem uma tecnologia superior à dos smartphones e, 

por isso, sua bateria é melhor. 

 

4. Das afirmativas abaixo sobre o design dos aparelhos celulares, qual caracteriza a descrição 

do design barra? (DIFÍCIL) 

(A) Os aparelhos que possuem o design barra são dobráveis. 

(B) Nos aparelhos que possuem o design barra, uma parte do aparelho celular desliza 

sobre a outra. 

(C) Nos aparelhos que possuem o design barra, a tela e o teclado se localizam em uma 

única peça do aparelho e são mais expostos a riscos e arranhões. 

(D) Nos aparelhos que possuem o design barra, quando o aparelho está fechado, somente 

o teclado fica protegido. 

(E) Nos aparelhos que possuem o design barra, quando o aparelho está fechado, tanto a 

tela principal quanto o teclado ficam protegidos. 

 

5. Qual a função do cartão de memória em um celular? (FÁCIL) 

(A) Sua principal função é transferir dados de um dispositivo para outro. 

(B) Sua principal função é armazenar dados. 
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(C) Sua função é melhorar o desempenho do aparelho celular. 

(D) Sua função é proteger o aparelho celular contra vírus. 

(E) Sua função é auxiliar a câmera do celular para que tenha um desempenho superior de 

qualidade. 

 

6. Das afirmativas abaixo, qual melhor caracteriza uma tela touch screen? (FÁCIL) 

(A) É uma tela, também conhecida como gorilla glass, resistente a riscos. 

(B) É uma tela sensível ao toque ou tela tátil. 

(C) É uma tela que funciona bem em condições extremas de temperatura. 

(D) É uma tela de vidro que não quebra quando sofre quedas. 

(E) É uma tela inteligente que funciona sob o comando de voz. 

 

7. O que é um torpedo SMS? (FÁCIL) 

(A) É um serviço de mensagens curtas que só pode ocorrer entre celulares de uma mesma 

operadora. 

(B) É um serviço de mensagens curtas quase nunca utilizado pelos usuários de aparelhos 

celulares. 

(C) É um serviço de mensagens curtas disponível tanto para celulares quanto via Internet. 

(D) É um serviço de mensagens curtas, mas diferente do torpedo. 

(E) É um serviço de mensagens curtas que só pode ocorrer dentro de um mesmo país. 

 

8. Qual o tipo de tela de celular mais resistente a arranhões e riscos? (DIFÍCIL) 

(A) Uma tela de vidro 

(B) Uma tela de cristal 

(C) Uma tela de plástico 

(D) Uma tela de acrílico 

(E) Uma tela de metal 

 

 

SEÇÃO 6 – Variáveis demográficas 

 

1. Gênero: 

(     ) Masculino (     ) Feminino 

 

2. Sua idade é: __________________________________________ 

 

3. Estado civil: 

(     ) Solteiro(a) (     ) Casado(a) 

(     ) Divorciado(a) (     ) Outro 

 

4. Mora com: 

(     ) Os pais (     ) Sozinho(a) 

(     ) Em república (     ) Parentes 

(     ) Outro   

 

5. Renda média familiar mensal (classificação ABEP) 

(     ) Até R$ 776 (     ) De R$ 2.655 até R$ 5.241 

(     ) De R$ 777 até R$ 1.147 (     ) De R$ 5.242 até R$ 9.263 

(     ) De R$ 1.148 até R$ 1.685 (     ) Acima de R$ 9.264 

(     ) De R$ 1.686 até R$ 2.654   
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6. Tipo de instituição em que estuda: 

(     ) Pública (     ) Privada 

 

7. Qual é o curso que você está cursando? _________________________________________ 

 

8. Qual é o período do curso: ___________________________________________________ 

 

9. Turno em que estuda: 

(     ) Matutino (     ) Noturno 

(     ) Vespertino (     ) Integral 

 

10. Desenvolve alguma atividade remunerada? 

(     ) Sim (     ) Não 

 

11. Você possui celular smartphone? 

(     ) Sim (     ) Não 

 

12. Você usa celular smartphone? 

(     ) Sim (     ) Não 

 

13. Quantas vezes trocou de celular smartphone nos últimos dois anos? 

(     ) Nenhuma       (      ) Uma     (      ) Duas      (      ) Três ou mais 
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APÊNDICE B – Questionário do Experimento 2 - (objeto de avaliação: perfume) 

 

O questionário tem por objetivo testar as hipóteses: H3a, H3b, H4a e H4b. 

 

SEÇÃO 1 - Estímulo 

Será lançado, em breve, um novo perfume no mercado, por isso o objetivo desta pesquisa é 

avaliar a aceitação desse produto pelo público-alvo. 

 

 

Leia com muita atenção os atributos desse novo produto 
 

 

Quatro atributos positivos 

 

Fixação: 24 horas 

Não mancha a roupa 

Embalagem à prova de quedas 

Trava de segurança (não derrama) 

 

 

 

 

Leia com muita atenção os atributos desse novo produto 
 

 

Quatro positivos + quatro ausentes salientes 

 

Fixação: 24 horas 

Não mancha a roupa 

Embalagem à prova de quedas 

Trava de segurança (não derrama) 

Prazo de validade: não informado 

Concentração da essência: não informado 

País de origem: não informado 

Embalagem para presente: não informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

SEÇÃO 2 - Avaliação 

Avaliação do objeto (perfume), conforme estímulo (atitude, intenção de compra, 

recomendação e avaliação do produto). 

 

Afirmativa 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Nem discordo, 

nem concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Esse novo perfume é ótimo.      

Certamente compraria esse 

perfume. 

     

Esse novo perfume é melhor 

do que os perfumes que 

conheço. 

     

Eu recomendaria esse 

perfume para um amigo. 

     

Esse perfume atende as 

minhas necessidades. 

     

Eu confio nesse novo 

perfume. 

     

 

 

SEÇÃO 3 – Expertise Subjetiva 

 

 
Quão familiar você é com perfume? 

Nem um pouco familiar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Muito familiar 

Quão clara é a sua ideia sobre quais características são importantes para proporcionar-lhe a máxima 

satisfação de uso de um perfume? 

Não muito clara (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Muito clara 

Eu sei muito sobre perfume. 

Discordo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Concordo 

Como você classificaria seu conhecimento sobre perfume em relação a outras pessoas? 

Sou uma das pessoas menos informadas 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Sou uma das pessoas mais bem 

informadas 

Com que frequência você usa perfume? 

Nunca uso (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Uso o tempo todo 

 

 

SEÇÃO 4 – Manipulation check 

Na tabela abaixo, encontra-se uma escala de 1 a 7 sobre o tempo disponível para avaliação do 

produto perfume. Marque um (X) no número da escala em que se posiciona sua opinião sobre 

o tempo disponível para avaliar o produto, com base nas frases indicadas nos dois extremos. 

 
O tempo foi suficiente para avaliar o 

novo produto. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

O tempo NÃO foi suficiente para 

avaliar o novo produto. 

Eu NÃO precisaria de mais tempo 

para fazer a avaliação do novo 

produto. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Eu precisaria de mais tempo para 

fazer a avaliação do novo produto. 

 

Não houve nenhuma pressão de 

tempo. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Houve muita pressão de tempo. 

O tempo disponível foi mais que 

suficiente para avaliar o produto. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

O tempo disponível foi insuficiente 

para avaliar o produto. 

Precisaria de muito mais tempo para 

realizar essa tarefa. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Não precisaria de mais tempo para 

realizar essa tarefa. 
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SEÇÃO 5 – Expertise 

A terceira seção tem por objetivo mensurar o nível cognitivo contextual, ou seja, o nível de 

conhecimento de cada um dos respondentes sobre o objeto de avaliação (perfume). 

 

Responda, assinalando um (X) na alternativa que, em sua opinião, for a correta: 

 

1. Em qual região do corpo o perfume tem maior fixação? (FÁCIL) 

(A) Cabelos e tórax 

(B) Mãos e braços 

(C) Pulsos e nuca 

(D) Cabelos e mãos 

(E) Tórax e pulsos 

 

2. Das afirmativas abaixo, qual pode ser considerada como famílias olfativas de 

perfume? (MÉDIA) 

(A) Sensuais, exuberantes, chamativos e especiados (adocicados). 

(B) Florais ou frescos, frutados, amadeirados e especiados (adocicados). 

(C) Florais ou frescos, energéticos, exuberantes e sensuais. 

(D) Florais ou frescos, frutados, exuberantes e sensuais. 

(E) Florais ou frescos, amadeirados, exuberantes e sensuais. 

 

3. Qual é a concentração de essência de um desodorante colônia? (DIFÍCIL) 

(A) Possui uma concentração de essência menor que 5%. 

(B) Possui uma concentração de essência entre 30% e 40%. 

(C) Possui uma concentração de essência superior a 40%. 

(D) Possui uma concentração de essência entre 15% e 20%. 

(E) Possui uma concentração de essência entre 8 e 14%. 

 

4. É possível substituir o uso de perfumes pelo uso de desodorantes? (FÁCIL) 

(A) Não, porque cada um tem a sua função. Os desodorantes possuem componentes mais 

fortes que eliminam odores. 

(B) Sim, porque os perfumes, assim como os desodorantes, também possuem a função de 

eliminar odores. 

(C) Sim, porque, se você usar perfume, você não terá odores no corpo e não precisará de 

um desodorante. 

(D) Somente os homens podem substituir esse uso porque produzem menos odores no 

corpo. 

(E) Somente as mulheres podem substituir esse uso porque produzem menos odores no 

corpo. 

 

5. Para que um perfume possa ser considerado como amadeirado, é necessário que ele 

contenha: (DIFÍCIL) 

(A) Flor de café 

(B) Sândalo 

(C) Madeira 

(D) Tabaco 

(E) Patchouli 

 

6. O que você entende por água de banho? (FÁCIL) 

(A) É um tipo de perfume mais suave, que gera um efeito refrescante e é ideal para uso 
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pós-banho. 

(B) É um tipo de perfume ideal para ser usado em festas por ser forte e chamativo. 

(C) É um tipo de perfume muito adocicado e forte que fica na pele por muito tempo. 

(D) É um tipo de perfume que só pode ser usado se for recomendado por dermatologistas. 

(E) É um tipo de perfume proibido para mulheres. 

 

7. Analise as alternativas abaixo, sobre as vantagens dos perfumes sólidos, e marque a 

única verdadeira: (DIFÍCIL) 

(A) São mais práticos, podendo ser levados a qualquer lugar devido ao seu pequeno 

tamanho. 

(B) São compostos por um líquido que tem maior durabilidade na pele. 

(C) Devido ao tamanho avantajado da embalagem, o perfume rende mais. 

(D) Os perfumes sólidos são menos concentrados e, por isso, não incomodam as pessoas 

que estão perto de quem usa. 

(E) Por não usarem a cera de abelha como componente em sua fabricação se tornam 

excelentes para peles sensíveis. 

 

8. Das alternativas abaixo, assinale a única que contempla marcas de perfumes 

produzidos no Brasil. (FÁCIL) 

(A) Natura, O’Boticário, Cacharel. 

(B) Chanel, Avon, Natura. 

(C) Natura, Avon, O’Boticário. 

(D) Calvin Klein, Natura, O’Boticário. 

(E) Cacharel, Avon, O’Boticário 

 

SEÇÃO 6 – Variáveis demográficas 

 

1. Gênero: 

(     ) Masculino (     ) Feminino 

 

2. Sua idade é: __________________________________________ 

 

3. Estado civil: 

(     ) Solteiro(a) (     ) Casado(a) 

(     ) Divorciado(a) (     ) Outro 

 

4. Mora com: 

(     ) Os pais (     ) Sozinho(a) 

(     ) Em república (     ) Parentes 

(     ) Outro   

 

5. Renda média familiar mensal (classificação ABEP): 

(     ) Até R$ 776 (     ) De R$ 2.655 até R$ 5.241 

(     ) De R$ 777 até R$ 1.147 (     ) De R$ 5.242 até R$ 9.263 

(     ) De R$ 1.148 até R$ 1.685 (     ) Acima de R$ 9.264 

(     ) De R$ 1.686 até R$ 2.654   

 

6. Tipo de instituição em que estuda: 

(     ) Pública (     ) Privada 

 



115 

 

7. Qual é o curso que você está cursando? _________________________________________ 

 

8. Qual é o período do curso: ___________________________________________________ 

 

9. Turno em que estuda: 

(     ) Matutino (     ) Noturno 

(     ) Vespertino (     ) Integral 

 

10. Desenvolve alguma atividade remunerada? 

(     ) Sim (     ) Não 

 

11. Você possui perfume? 

(     ) Sim     (     ) Não 

 

12. Você usa perfume? 

(     ) Sim (     ) Não 

 

13. Quantas vezes comprou perfume nos últimos dois anos? 

(     ) Nenhuma       (      ) Uma     (      ) Duas      (      ) Três ou mais 
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APÊNDICE C – Versão 01 do instrumento de pesquisa para validação da seção seis de 

questões relativas ao Experimento 1. 

 

1. Qual das afirmações abaixo melhor caracteriza um smartphone? (MÉDIA) 

(A) Telefone com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por programas 

executados a partir de seu sistema operacional. 

(B) Telefone que usa a tecnologia TDMA para funcionalidade do seu sistema operacional. 

(C) Telefone com funcionalidade similar a um computador, porém não possui acesso à 

Internet. 

(D) Telefone cuja única vantagem, em relação aos modelos comuns, é a possibilidade de 

acesso às redes sociais. 

(E) Telefone que tem como principal vantagem, em relação aos modelos tradicionais, a 

possibilidade de abrir arquivos de texto. 

 

2. Qual a menor medida de armazenamento de dados na memória do celular? (DIFÍCIL) 

(A) Byte 

(B) Bit 

(C) Megabyte 

(D) Kilobyte 

(E) Terabyte 

 

3. Das afirmativas abaixo sobre o design dos aparelhos celulares, qual caracteriza a descrição 

do design barra? (FÁCIL) 

(A) Os aparelhos que possuem o design barra são dobráveis. 

(B) Nos aparelhos que possuem o design barra, uma parte do aparelho celular desliza sobre 

a outra. 

(C) Nos aparelhos que possuem o design barra, a tela e o teclado se localizam em uma 

única peça do aparelho e são mais expostos a riscos e arranhões. 

(D) Nos aparelhos que possuem o design barra, quando o aparelho está fechado, somente o 

teclado fica protegido. 

(E) Nos aparelhos que possuem o design barra, quando o aparelho está fechado, tanto a tela 

principal quanto o teclado ficam protegidos. 

 

4. Das afirmativas abaixo, qual caracteriza o NFC em um celular? (DIFÍCIL) 

(A) É uma tecnologia de troca de dados entre dispositivos que possibilita um alcance maior 

do que o bluetooth. 

(B) É uma tecnologia de troca de dados entre dispositivos, porém menos segura que o 

bluetooth. 

(C) É uma tecnologia semelhante ao GPS com a função de possibilitar a localização via 

satélite. 

(D) É uma tecnologia de troca de dados entre dispositivos que possibilita um alcance menor 

do que o bluetooth e, por isso, é mais segura. 

(E) É uma tecnologia não compatível com cartões de memória e tablets. 

 

5. Qual a função do cartão de memória em um celular? (FÁCIL) 

(A) Sua principal função é transferir dados de um dispositivo para outro. 

(B) Sua principal função é armazenar dados. 

(C) Sua função é melhorar o desempenho do aparelho celular. 

(D) Sua função é proteger o aparelho celular contra vírus. 

(E) Sua função é auxiliar a câmera do celular para que tenha um desempenho superior de 
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qualidade. 

 

6. Das afirmativas abaixo, qual melhor caracteriza uma tela touch screen? (FÁCIL) 

(A) É uma tela, também conhecida como gorilla glass, resistente a riscos. 

(B) É uma tela sensível ao toque ou tela tátil. 

(C) É uma tela que funciona bem em condições extremas de temperatura. 

(D) É uma tela de vidro que não quebra quando sofre quedas. 

(E) É uma tela inteligente que funciona sob o comando de voz. 

 

7. O que é um torpedo SMS? (FÁCIL) 

(A) É um serviço de mensagens curtas que só pode ocorrer entre celulares de uma mesma 

operadora. 

(B) É um serviço de mensagens curtas quase nunca utilizado pelos usuários de aparelhos 

celulares. 

(C) É um serviço de mensagens curtas, disponível tanto para celulares quanto via Internet. 

(D) É um serviço de mensagens curtas, mas diferente do torpedo. 

(E) É um serviço de mensagens curtas que só pode ocorrer dentro de um mesmo país. 

 

8. O que é o alarme do celular? (FÁCIL) 

(A) É uma função do celular que serve para lembrar o usuário de realizar alguma tarefa. 

(B) É uma função do celular que serve para lembrar o usuário de realizar alguma tarefa, 

mas que nunca pode ser usada se o celular estiver desligado. 

(C) É uma tecnologia que tornou possível conectar o aparelho celular ao computador. 

(D) O alarme do celular tem como principal função informar o usuário sobre o recebimento 

de chamadas e mensagens. 

(E) O alarme do celular tem como função informar o usuário quando a bateria do celular 

está descarregando. 
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APÊNDICE D – Síntese das respostas da versão 01 do pré-teste para validação da seção seis (Expertise) do questionário do Experimento 1. 

 

Quantidade de questionários aplicados: 15 questionários 

Amostra: Graduandos do curso de Direito. 

Data da aplicação: 30/09/2013 

 

Tabela 13 

Síntese das respostas – versão 1 do pré-teste da seção seis (Expertise) – Questionário do Experimento 1 

 

Respondentes 

Classificação das questões, grau de expertise exigida e alternativas corretas 
Frequência de 

acertos / 

respondente 

01 

Média 

(A) 

02 

Difícil 

(B) 

03 

Fácil 

(C) 

04 

Difícil 

(D) 

05 

Fácil 

(B) 

06 

Fácil 

(B) 

07 

Fácil 

(C) 

08 

Difícil 

(A) 

1 D A C B B B C D 04 

2 D B E D B B D A 05 

3 A B E C B B C C 05 

4 A A B D B B C B 05 

5 A B E C B B C C 05 

6 A A B E B B C B 04 

7 A A D C B B D B 03 

8 A A E C B B C B 04 

9 A A E D B B D D 04 

10 A A C C B B E B 04 

11 A A C D B B C B 06 

12 A A D B B B C E 04 

13 D A E B B B C B 03 

14 A E C E B B C B 05 

15 A E B D B B D B 04 

Total de acertos 

por questão 
12 03 04 05 15 15 10 01  

Fonte: a autora (2013). 

 



119 

 

APÊNDICE E – Versão 02 do instrumento de pesquisa para validação da seção seis de 

questões relativas ao Experimento 1 (celular/smarthpone). 

 

1. Qual das afirmações abaixo melhor caracteriza um smartphone? (MÉDIA) 

(A) Telefone com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por programas 

executados a partir de seu sistema operacional. 

(B) Telefone que usa a tecnologia TDMA para funcionalidade do seu sistema 

operacional. 

(C) Telefone com funcionalidade similar a um computador, porém não possui acesso à 

Internet. 

(D) Telefone cuja única vantagem, em relação aos modelos comuns, é a possibilidade 

de acesso às redes sociais. 

(E) Telefone que tem como principal vantagem, em relação aos modelos tradicionais, 

a possibilidade de abrir arquivos de texto. 

 

2. Qual a menor medida de armazenamento de dados na memória do celular? (DIFÍCIL) 

(A) Byte 

(B) Bit 

(C) Megabyte 

(D) Kilobyte 

(E) Terabyte 

 

3. Por que a carga da bateria de um smartphone dura menos se comparada à carga da 

bateria de um celular comum? (FÁCIL) 

(A) Porque as baterias dos smartphones possuem uma qualidade inferior àquela dos 

celulares comuns. 

(B) Porque as pessoas não sabem carregar a bateria dos seus smartphones de forma 

adequada. 

(C) Porque os smartphones possuem funções avançadas, como filmadora em HD, 

vídeo-chamada, entre outras, que consomem a carga da bateria mais rapidamente. 

(D) Porque ela foi feita para durar menos e fazer com que os usuários gastem mais 

energia para recarrega-la. 

(E) Porque os celulares comuns possuem uma tecnologia superior à dos smartphones 

e, por isso, sua bateria é melhor. 

 

4. Das afirmativas abaixo sobre o design dos aparelhos celulares, qual caracteriza a 

descrição do design barra? (DIFÍCIL) 

(A) Os aparelhos que possuem o design barra são dobráveis. 

(B) Nos aparelhos que possuem o design barra, uma parte do aparelho celular desliza 

sobre a outra. 

(C) Nos aparelhos que possuem o design barra, a tela e o teclado se localizam em uma 

única peça do aparelho e são mais expostos a riscos e arranhões. 

(D) Nos aparelhos que possuem o design barra, quando o aparelho está fechado, 

somente o teclado fica protegido. 

(E) Nos aparelhos que possuem o design barra, quando o aparelho está fechado, tanto 

a tela principal quanto o teclado ficam protegidos. 

 

5. Qual a função do cartão de memória em um celular? (FÁCIL) 

(A) Sua principal função é transferir dados de um dispositivo para outro. 

(B) Sua principal função é armazenar dados. 
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(C) Sua função é melhorar o desempenho do aparelho celular. 

(D) Sua função é proteger o aparelho celular contra vírus. 

(E) Sua função é auxiliar a câmera do celular para que tenha um desempenho superior 

de qualidade. 

 

6. Das afirmativas abaixo, qual melhor caracteriza uma tela touch screen? (FÁCIL) 

(A) É uma tela, também conhecida como gorilla glass, resistente a riscos. 

(B) É uma tela sensível ao toque ou tela tátil. 

(C) É uma tela que funciona bem em condições extremas de temperatura. 

(D) É uma tela de vidro que não quebra quando sofre quedas. 

(E) É uma tela inteligente que funciona sob o comando de voz. 

 

7. O que é um torpedo SMS? (FÁCIL) 

(A) É um serviço de mensagens curtas que só pode ocorrer entre celulares de uma 

mesma operadora. 

(B) É um serviço de mensagens curtas quase nunca utilizado pelos usuários de 

aparelhos celulares. 

(C) É um serviço de mensagens curtas disponível tanto para celulares quanto via 

Internet. 

(D) É um serviço de mensagens curtas, mas diferente do torpedo. 

(E) É um serviço de mensagens curtas que só pode ocorrer dentro de um mesmo país. 

 

8. Qual o tipo de tela de celular mais resistente a arranhões e riscos? (DIFÍCIL) 

(A) Uma tela de vidro 

(B) Uma tela de cristal 

(C) Uma tela de plástico 

(D) Uma tela de acrílico 

(E) Uma tela de metal 
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APÊNDICE F – Síntese das respostas da versão 02 do pré-teste para validação da seção seis (Expertise) do questionário do Experimento 1. 

 

Quantidade de questionários aplicados: 10 questionários 

Amostra: Graduandos do curso de Direito. 

Data da aplicação: 04/10/2013 

 

Tabela 14 

Síntese das respostas – versão 2 do pré-teste da seção seis (Expertise) – Questionário do Experimento 1 

 

Respondentes 

Classificação das questões, grau de expertise exigida e alternativas corretas 
Frequência de 

acertos / 

respondente 

01 

Média 

(A) 

02 

Difícil 

(B) 

03 

Fácil 

(C) 

04 

Difícil 

(C) 

05 

Fácil 

(B) 

06 

Fácil 

(B) 

07 

Fácil 

(C) 

08 

Difícil 

(A) 

1 A B C C B B C B 07 

2 A C C C B C C E 05 

3 A C C B B B C B 05 

4 A A C C B B D D 05 

5 B B C B B B C B 05 

6 B A C B B B C A 05 

7 B A C E A B B D 02 

8 A A C C B B C B 06 

9 D C B D B B C A 04 

10 A B C C B B C B 07 

Total de acertos 

por questão 
06 03 09 05 06 09 08 02  

Fonte: a autora (2013). 
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APÊNDICE G – Versão 01 do instrumento de pesquisa para validação da seção seis 

(Expertise) de questões relativas ao Experimento 2 (perfume). 

 

1. Dentre as classificações de um perfume, qual é considerada a mais nobre e de maior 

durabilidade? (MÉDIA) 

(A) Eau de Parfum 

(B) Água de banho 

(C) Parfum 

(D) Desodorante colônia 

(E) Florais 

 

2. Das afirmativas abaixo, qual pode ser considerada como famílias olfativas de 

perfume? (MÉDIA) 

(A) Sensuais, exuberantes, chamativos e especiados (adocicados). 

(B) Florais ou frescos, frutados, amadeirados e especiados (adocicados). 

(C) Florais ou frescos, energéticos, exuberantes e sensuais. 

(D) Florais ou frescos, frutados, exuberantes e sensuais. 

(E) Florais ou frescos, amadeirados, exuberantes e sensuais. 

 

3. Para um bebê, qual concentração de essência é mais indicada em um perfume? 

(FÁCIL) 

(A) Parfum 

(B) Eau de Parfum 

(C) Florais 

(D) Desodorante colônia 

(E) Água de banho 

 

4. Para um idoso, qual concentração de essência é mais indicada em um perfume? 

(FÁCIL) 

(A) Parfum 

(B) Eau de Parfum 

(C) Florais 

(D) Desodorante colônia 

(E) Água de banho 

 

5. Para que um perfume possa ser considerado como amadeirado, é necessário que ele 

contenha: (DIFÍCIL) 

(A) Flor de café 

(B) Sândalo 

(C) Madeira 

(D) Tabaco 

(E) Patchouli 

 

6. Analise as afirmativas abaixo, que versam sobre o uso do perfume, e marque a única 

verdadeira: (FÁCIL) 

(A) Mulheres podem usar perfumes masculinos e homens podem usar perfumes 

femininos. 

(B) Mulheres podem usar perfumes masculinos, mas homens não podem usar 

perfumes femininos. 

(C) Mulheres só podem usar perfumes femininos e homens só podem usar perfumes 
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masculinos. 

(D) Mulheres não podem usar perfumes masculinos, mas homens podem usar 

perfumes femininos. 

(E) O uso de perfumes de homens por mulheres e de mulheres por homens só pode 

ocorrer quando indicado por dermatologista. 

 

7. Analise as alternativas abaixo, sobre as vantagens dos perfumes sólidos, e marque a 

única verdadeira: (DIFÍCIL) 

(A) São mais práticos, podendo serem levados a qualquer lugar devido ao seu pequeno 

tamanho. 

(B) São compostos por um líquido que tem maior durabilidade na pele. 

(C) Devido ao tamanho avantajado da embalagem, o perfume rende mais. 

(D) Os perfumes sólidos são menos concentrados e, por isso, não incomodam as 

pessoas que estão perto de quem usa. 

(E) Por não usarem a cera de abelha como componente em sua fabricação, tornam-se 

excelentes para peles sensíveis. 

 

8. Das alternativas abaixo, assinale a única que contempla marcas de perfumes 

produzidos no Brasil. (FÁCIL) 

(A) Natura, O’Boticário, Cacharel. 

(B) Chanel, Avon, Natura. 

(C) Natura, Avon, O’Boticário. 

(D) Calvin Klein, Natura, O’Boticário. 

(E) Cacharel, Avon, O’Boticário 
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APÊNDICE H – Síntese das respostas da versão 01 do pré-teste para validação da seção seis (Expertise) do questionário do Experimento 2. 

 

OBS.: O primeiro pré-teste realizado em 05/09/2013, via plataforma survey, e respondido por 15 entrevistados, foi descartado, visto que se 

considerou que poderia apresentar viés nas respostas pela facilidade de consulta online. Portanto, aplicou-se, pessoalmente, um segundo pré-

teste. 

Quantidade de questionários aplicados: 15 questionários - Amostra: Graduandos do curso de Administração. 

Data da aplicação: 13/09/2013. 

 

Tabela 15 

Síntese das respostas – versão 1 do segundo pré-teste da seção seis (Expertise) – questionário do Experimento 2 

 

Respondentes 

Classificação das questões, grau de expertise exigida e alternativa correta 
Frequência de 

acertos / 

respondente 

01 

Média 

(C) 

02 

Média 

(B) 

03 

Fácil 

(E) 

04 

Fácil 

(E) 

05 

Difícil 

(B) 

06 

Fácil 

(A) 

07 

Difícil 

(A) 

08 

Fácil 

(C) 

1 A B E E C B B A 03 

2 C B E C A E B C 04 

3 E C D E C E A C 03 

4 B B D E C B B C 03 

5 B B E C C A A C 05 

6 D D E C D A A C 04 

7 A B E E B B A C 06 

8 A B E D B A A C 06 

9 A B E D B A B C 05 

10 C B D E C E A C 05 

11 A B E D D A A C 05 

12 A E D A C C B C 01 

13 E E E E C A D C 04 

14 C E E D C A D C 04 

15 C B D A B A B C 05 

Total de acertos 

por questão 
04 10 10 06 04 08 07 14  

Fonte: a autora (2013). 
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APÊNDICE I – Versão 02 do instrumento de pesquisa para validação da seção seis 

(Expertise) de questões relativas ao Experimento 2 (perfume). 

 

1. Em qual região do corpo o perfume tem maior fixação? (FÁCIL) 

(A) Cabelos e tórax 

(B) Mãos e braços 

(C) Pulsos e nuca 

(D) Cabelos e mãos 

(E) Tórax e pulsos 

 

2. Das afirmativas abaixo, qual pode ser considerada como famílias olfativas de perfume? 

(MÉDIA) 

(A) Sensuais, exuberantes, chamativos e especiados (adocicados). 

(B) Florais ou frescos, frutados, amadeirados e especiados (adocicados). 

(C) Florais ou frescos, energéticos, exuberantes e sensuais. 

(D) Florais ou frescos, frutados, exuberantes e sensuais. 

(E) Florais ou frescos, amadeirados, exuberantes e sensuais. 

 

3. Para um bebê, qual concentração de essência é mais indicada em um perfume? (FÁCIL) 

(A) Parfum 

(B) Eau de Parfum 

(C) Florais 

(D) Desodorante colônia 

(E) Água de banho 

 

4. Para um idoso, qual concentração de essência é mais indicada em um perfume? (FÁCIL) 

(A) Parfum 

(B) Eau de Parfum 

(C) Florais 

(D) Desodorante colônia 

(E) Água de banho 

 

5. Para que um perfume possa ser considerado como amadeirado, é necessário que ele 

contenha: (DIFÍCIL) 

(A) Flor de café 

(B) Sândalo 

(C) Madeira 

(D) Tabaco 

(E) Patchouli 

 

6. Analise as afirmativas abaixo, as quais versam sobre o uso do perfume, e marque a única 

verdadeira: (FÁCIL) 

(A) Mulheres podem usar perfumes masculinos e homens podem usar perfumes femininos. 

(B) Mulheres podem usar perfumes masculinos, mas homens não podem usar perfumes 

femininos. 

(C) Mulheres só podem usar perfumes femininos e homens só podem usar perfumes 

masculinos. 

(D) Mulheres não podem usar perfumes masculinos, mas homens podem usar perfumes 

femininos. 

(E) O uso de perfumes de homens por mulheres e de mulheres por homens só pode ocorrer 
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quando indicado por dermatologista. 

 

7. Analise as alternativas abaixo sobre as vantagens dos perfumes sólidos e marque a única 

verdadeira: (DIFÍCIL) 

(A) São mais práticos, podendo ser levados a qualquer lugar devido ao seu pequeno 

tamanho. 

(B) São compostos por um líquido que tem maior durabilidade na pele. 

(C) Devido ao tamanho avantajado da embalagem, o perfume rende mais. 

(D) Os perfumes sólidos são menos concentrados e, por isso, não incomodam as pessoas 

que estão perto de quem usa. 

(E) Por não usarem a cera de abelha como componente em sua fabricação, tornam-se 

excelentes para peles sensíveis. 

 

8. Das alternativas abaixo, assinale a única que contempla marcas de perfumes produzidos no 

Brasil. (FÁCIL) 

(A) Natura, O’Boticário, Cacharel. 

(B) Chanel, Avon, Natura. 

(C) Natura, Avon, O’Boticário. 

(D) Calvin Klein, Natura, O’Boticário. 

(E) Cacharel, Avon, O’Boticário. 
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APÊNDICE J – Síntese das respostas da versão 02 do terceiro pré-teste para validação da seção seis (Expertise) do questionário do Experimento 

2. 

 

Quantidade de questionários aplicados (presencialmente): 15 questionários 

Amostra: Graduandos do curso de Direito. 

Data da aplicação: 30/09/2013. 

 

Tabela 16 

Síntese das respostas – versão 2 do terceiro pré-teste da seção seis (Expertise) – questionário do Experimento 2 

 

Respondentes 

Classificação das questões, grau de expertise exigida e alternativa correta 
Frequência de 

acertos / 

respondente 

01 

Fácil 

(C) 

02 

Média 

(B) 

03 

Fácil 

(E) 

04 

Fácil 

(E) 

05 

Difícil 

(B) 

06 

Fácil 

(A) 

07 

Difícil 

(A) 

08 

Fácil 

(C) 

1 C B E E C B E C 05 

2 C B E D B B A C 06 

3 A B C D C A B C 03 

4 C D E D C A D C 04 

5 C E E D C B B C 03 

6 A B E D C A D C 04 

7 C E E C C E A C 04 

8 C B E D A A B C 05 

9 C A E D C A B C 04 

10 C B E D C/D A A C 06 

11 C E E D B C D C 04 

12 C B E B B A A C 07 

13 C B E D C A D C 05 

14 C A E D C C D A 02 

15 E B E D E D B C 03 

Total de acertos 

por questão 
12 09 14 01 03 08 04 14  

Fonte: a autora (2013). 
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APÊNDICE K – Versão 03 do instrumento de pesquisa para validação da seção seis 

(Expertise) de questões relativas ao Experimento 2 (perfume). 

 

1. Em qual região do corpo o perfume tem maior fixação? (FÁCIL) 

(A) Cabelos e tórax 

(B) Mãos e braços 

(C) Pulsos e nuca 

(D) Cabelos e mãos 

(E) Tórax e pulsos 

 

2. Das afirmativas abaixo, qual pode ser considerada como famílias olfativas de perfume? 

(MÉDIA) 

(A) Sensuais, exuberantes, chamativos e especiados (adocicados). 

(B) Florais ou frescos, frutados, amadeirados e especiados (adocicados). 

(C) Florais ou frescos, energéticos, exuberantes e sensuais. 

(D) Florais ou frescos, frutados, exuberantes e sensuais. 

(E) Florais ou frescos, amadeirados, exuberantes e sensuais. 

 

3. Para um bebê, qual concentração de essência é mais indicada, em um perfume? (FÁCIL) 

(A) Parfum 

(B) Eau de Parfum 

(C) Florais 

(D) Desodorante colônia 

(E) Água de banho 

 

4. Qual a durabilidade de um perfume? (FÁCIL) 

(A) Apenas seis meses. 

(B) Apenas um ano. 

(C) Mais de cinco anos. 

(D) Mais de dez anos. 

(E) Cerca de dois a três anos. 

 

5. Para que um perfume possa ser considerado como amadeirado, é necessário que ele 

contenha: (DIFÍCIL) 

(A) Flor de café 

(B) Sândalo 

(C) Madeira 

(D) Tabaco 

(E) Patchouli 

 

6. Analise as afirmativas abaixo, as quais versam sobre o uso do perfume, e marque a única 

verdadeira: (FÁCIL) 

(A) Mulheres podem usar perfumes masculinos e homens podem usar perfumes femininos. 

(B) Mulheres podem usar perfumes masculinos, mas homens não podem usar perfumes 

femininos. 

(C) Mulheres só podem usar perfumes femininos e homens só podem usar perfumes 

masculinos. 

(D) Mulheres não podem usar perfumes masculinos, mas homens podem usar perfumes 

femininos. 

(E) O uso de perfumes de homens por mulheres e de mulheres por homens só pode ocorrer 
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quando indicado por dermatologista. 

 

7. Analise as alternativas abaixo sobre as vantagens dos perfumes sólidos e marque a única 

verdadeira: (DIFÍCIL) 

(A) São mais práticos, podendo ser levados a qualquer lugar devido ao seu pequeno 

tamanho. 

(B) São compostos por um líquido que tem maior durabilidade na pele. 

(C) Devido ao tamanho avantajado da embalagem, o perfume rende mais. 

(D) Os perfumes sólidos são menos concentrados e, por isso, não incomodam as pessoas 

que estão perto de quem usa. 

(E) Por não usarem a cera de abelha como componente em sua fabricação, tornam-se 

excelentes para peles sensíveis. 

 

8. Das alternativas abaixo, assinale a única que contempla marcas de perfumes produzidos no 

Brasil. (FÁCIL) 

(A) Natura, O’Boticário, Cacharel. 

(B) Chanel, Avon, Natura. 

(C) Natura, Avon, O’Boticário. 

(D) Calvin Klein, Natura, O’Boticário. 

(E) Cacharel, Avon, O’Boticário. 
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APÊNDICE L – Síntese das respostas da versão 03 do quarto pré-teste para validação da seção seis (Expertise) do questionário do Experimento 

2. 

 

Quantidade de questionários aplicados (presencialmente): 10 questionários 

Amostra: 10 graduandos do curso de Direito. 

Data da aplicação: 04/10/2013. 

 

Tabela 17 

Síntese das respostas – versão 3 do quarto pré-teste da seção seis (Expertise) – questionário do Experimento 2 

 

Respondentes 

Classificação das questões, grau de expertise exigida e alternativa correta 
Frequência de 

acertos / 

respondente 

01 

Fácil 

(C) 

02 

Média 

(B) 

03 

Fácil 

(E) 

04 

Fácil 

(E) 

05 

Difícil 

(B) 

06 

Fácil 

(A) 

07 

Difícil 

(A) 

08 

Fácil 

(C) 

1 C E E B C C C C 03 

2 C D D A C D D C 02 

3 B B E B B D/E B C 04 

4 C B E E E B A C 06 

5 C A E C C A B C 04 

6 E A E B E B D C 02 

7 C B E C C A D C 05 

8 C A D B C A E C 03 

9 A A D A C A A C 03 

10 C E E E C A D D 04 

Total de acertos 

por questão 
07 03 07 02 01 05 02 09  

Fonte: a autora (2013). 
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APÊNDICE M – Versão 04 do instrumento de pesquisa para validação da seção seis 

(Expertise) de questões relativas ao Experimento 2 (perfume). 

 

1. Em qual região do corpo o perfume tem maior fixação? (FÁCIL) 

(A) Cabelos e tórax 

(B) Mãos e braços 

(C) Pulsos e nuca 

(D) Cabelos e mãos 

(E) Tórax e pulsos 

 

2. Das afirmativas abaixo, qual pode ser considerada como famílias olfativas de perfume? 

(MÉDIA) 

(A) Sensuais, exuberantes, chamativos e especiados (adocicados). 

(B) Florais ou frescos, frutados, amadeirados e especiados (adocicados). 

(C) Florais ou frescos, energéticos, exuberantes e sensuais. 

(D) Florais ou frescos, frutados, exuberantes e sensuais. 

(E) Florais ou frescos, amadeirados, exuberantes e sensuais. 

 

3. Para um bebê, qual concentração de essência é mais indicada em um perfume? (FÁCIL) 

(A) Parfum 

(B) Eau de Parfum 

(C) Florais 

(D) Desodorante colônia 

(E) Água de banho 

 

4. É possível substituir o uso de perfumes pelo uso de desodorantes? (FÁCIL) 

(A) Não, porque cada um tem a sua função. Os desodorantes possuem componentes mais 

fortes que eliminam odores. 

(B) Sim, porque os perfumes, assim como os desodorantes, também possuem a função de 

eliminar odores. 

(C) Sim, porque, se você usar perfume, você não terá odores no corpo e não precisará de 

um desodorante. 

(D) Somente os homens podem substituir esse uso porque produzem menos odores no 

corpo. 

(E) Somente as mulheres podem substituir esse uso porque produzem menos odores no 

corpo. 

 

5. Para que um perfume possa ser considerado como amadeirado, é necessário que ele 

contenha: (DIFÍCIL) 

(A) Flor de café 

(B) Sândalo 

(C) Madeira 

(D) Tabaco 

(E) Patchouli 

 

6. O que você entende por água de banho? (FÁCIL) 

(A) É um tipo de perfume mais suave que gera um efeito refrescante e é ideal para uso pós-

banho. 

(B) É um tipo de perfume ideal para ser usado em festas por ser forte e chamativo. 

(C) É um tipo de perfume muito adocicado e forte que fica na pele por muito tempo. 
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(D) É um tipo de perfume que só pode ser usado se for recomendado por dermatologistas. 

(E) É um tipo de perfume proibido para mulheres. 

 

7. Analise as alternativas abaixo sobre as vantagens dos perfumes sólidos e marque a única 

verdadeira: (DIFÍCIL) 

(A) São mais práticos, podendo ser levados a qualquer lugar devido ao seu pequeno 

tamanho. 

(B) São compostos por um líquido que tem maior durabilidade na pele. 

(C) Devido ao tamanho avantajado da embalagem, o perfume rende mais. 

(D) Os perfumes sólidos são menos concentrados e, por isso, não incomodam as pessoas 

que estão perto de quem usa. 

(E) Por não usarem a cera de abelha como componente em sua fabricação, tornam-se 

excelentes para peles sensíveis. 

 

8. Das alternativas abaixo assinale a única que contempla marcas de perfumes produzidos no 

Brasil. (FÁCIL) 

(A) Natura, O’Boticário, Cacharel. 

(B) Chanel, Avon, Natura. 

(C) Natura, Avon, O’Boticário. 

(D) Calvin Klein, Natura, O’Boticário. 

(E) Cacharel, Avon, O’Boticário. 
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APÊNDICE N – Síntese das respostas da versão 04 do quinto pré-teste para validação da seção seis (Expertise) do questionário do Experimento 

2. 

 

Quantidade de questionários aplicados (presencialmente): 10 questionários 

Amostra: 10 graduandos do curso de Direito. 

Data da aplicação: 08/10/2013. 

 

Tabela 18 

Síntese das respostas – versão 4 do quinto pré-teste da seção seis (Expertise) – questionário do Experimento 2 

 

Respondentes 

Classificação das questões, grau de expertise exigida e alternativa correta 
Frequência de 

acertos / 

respondente 

01 

Fácil 

(C) 

02 

Média 

(B) 

03 

Fácil 

(E) 

04 

Fácil 

(A) 

05 

Difícil 

(B) 

06 

Fácil 

(A) 

07 

Difícil 

(A) 

08 

Fácil 

(C) 

1 C B D A C A E C 05 

2 C E E A C A D C 05 

3 C B D A E A B C 05 

4 C E D A B A A C 06 

5 C B D A C A B C 05 

6 C E E A C A A C 06 

7 C E E A C A A C 06 

8 C D E A B A E C 06 

9 C B E E B A B C 06 

10 C B E A C A A C 07 

Total de acertos 

por questão 
10 05 06 09 03 10 04 10  

Fonte: a autora (2013). 
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APÊNDICE O – Versão 05 do instrumento de pesquisa para validação da seção seis 

(Expertise) de questões relativas ao Experimento 2 (perfume). 

 

1. Em qual região do corpo o perfume tem maior fixação? (FÁCIL) 

(A) Cabelos e tórax 

(B) Mãos e braços 

(C) Pulsos e nuca 

(D) Cabelos e mãos 

(E) Tórax e pulsos 

 

2. Das afirmativas abaixo, qual pode ser considerada como famílias olfativas de perfume? 

(MÉDIA) 

(A) Sensuais, exuberantes, chamativos e especiados (adocicados). 

(B) Florais ou frescos, frutados, amadeirados e especiados (adocicados). 

(C) Florais ou frescos, energéticos, exuberantes e sensuais. 

(D) Florais ou frescos, frutados, exuberantes e sensuais. 

(E) Florais ou frescos, amadeirados, exuberantes e sensuais. 

 

3. Qual é a concentração de essência de um desodorante colônia? (DIFÍCIL) 

(A) Possui uma concentração de essência menor que 5%. 

(B) Possui uma concentração de essência entre 30% e 40%. 

(C) Possui uma concentração de essência superior a 40%. 

(D) Possui uma concentração de essência entre 15% e 20%. 

(E) Possui uma concentração de essência entre 8 e 14%. 

 

4. É possível substituir o uso de perfumes pelo uso de desodorantes? (FÁCIL) 

(A) Não, porque cada um tem a sua função. Os desodorantes possuem componentes mais 

fortes que eliminam odores. 

(B) Sim, porque os perfumes, assim como os desodorantes, também possuem a função de 

eliminar odores. 

(C) Sim, porque, se você usar perfume, você não terá odores no corpo e não precisará de 

um desodorante. 

(D) Somente os homens podem substituir esse uso porque produzem menos odores no 

corpo. 

(E) Somente as mulheres podem substituir esse uso porque produzem menos odores no 

corpo. 

 

5. Para que um perfume possa ser considerado como amadeirado, é necessário que ele 

contenha: (DIFÍCIL) 

(A) Flor de café 

(B) Sândalo 

(C) Madeira 

(D) Tabaco 

(E) Patchouli 

 

6. O que você entende por água de banho? (FÁCIL) 

(A) É um tipo de perfume mais suave que gera um efeito refrescante e é ideal para uso pós-

banho. 

(B) É um tipo de perfume ideal para ser usado em festas por ser forte e chamativo. 

(C) É um tipo de perfume muito adocicado e forte que fica na pele por muito tempo. 
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(D) É um tipo de perfume que só pode ser usado se for recomendado por dermatologistas. 

(E) É um tipo de perfume proibido para mulheres. 

 

7. Analise as alternativas abaixo sobre as vantagens dos perfumes sólidos e marque a única 

verdadeira: (DIFÍCIL) 

(A) São mais práticos, podendo ser levados a qualquer lugar devido ao seu pequeno 

tamanho. 

(B) São compostos por um líquido que tem maior durabilidade na pele. 

(C) Devido ao tamanho avantajado da embalagem, o perfume rende mais. 

(D) Os perfumes sólidos são menos concentrados e, por isso, não incomodam as pessoas 

que estão perto de quem usa. 

(E) Por não usarem a cera de abelha como componente em sua fabricação, tornam-se 

excelentes para peles sensíveis. 

 

8. Das alternativas abaixo, assinale a única que contempla marcas de perfumes produzidos no 

Brasil. (FÁCIL) 

(A) Natura, O’Boticário, Cacharel. 

(B) Chanel, Avon, Natura. 

(C) Natura, Avon, O’Boticário. 

(D) Calvin Klein, Natura, O’Boticário. 

(E) Cacharel, Avon, O’Boticário. 
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APÊNDICE P – Síntese das respostas da versão 05 do sexto pré-teste para validação da seção seis (Expertise) do questionário do Experimento 2. 

 

Quantidade de questionários aplicados (presencialmente): 10 questionários 

Amostra: 10 graduandos de cursos diversos. 

Local: Praça de alimentação de uma IES pública. 

Data da aplicação: 29/10/2013. 

 

Tabela 19 

Síntese das respostas – versão 5 do sexto pré-teste da seção seis (Expertise) – questionário do Experimento 2 

 

Respondentes 

Classificação das questões, grau de expertise exigida e alternativa correta 
Frequência de 

acertos / 

respondente 

01 

Fácil 

(C) 

02 

Média 

(B) 

03 

Difícil 

(E) 

04 

Fácil 

(A) 

05 

Difícil 

(B) 

06 

Fácil 

(A) 

07 

Difícil 

(A) 

08 

Fácil 

(C) 

1 B E D A D A A C 04 

2 C B B A C A A C 06 

3 C B B A C A A C 06 

4 C B C A C A E C 05 

5 C B B A B A D C 06 

6 C B B A B A A C 07 

7 C B C A B A A C 07 

8 C B B A B A A C 07 

9 C B D A A A D C 05 

10 C A B A B A E C 06 

Total de acertos 

por questão 
09 08 01 10 05 10 06 10  

Fonte: a autora (2013). 
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APÊNDICE Q – Síntese das respostas da versão 5 do sétimo pré-teste para validação da seção seis (Expertise) do questionário do Experimento 

2. 

 

Objetivo da aplicação: validação do sexto pré-teste. 

Quantidade de questionários aplicados (presencialmente): 10 questionários 

Amostra: 10 graduandos do 4º período do curso de Administração. 

Data da aplicação: 31/10/2013. 

 

Tabela 20 

Síntese das respostas – versão 5 do sétimo pré-teste da seção seis (Expertise) – questionário do Experimento 2 

 

Respondentes 

Classificação das questões, grau de expertise exigida e alternativa correta 
Frequência de 

acertos / 

respondente 

01 

Fácil 

(C) 

02 

Média 

(B) 

03 

Difícil 

(E) 

04 

Fácil 

(A) 

05 

Difícil 

(B) 

06 

Fácil 

(A) 

07 

Difícil 

(A) 

08 

Fácil 

(C) 

1 E B D A C A E C 04 

2 C D C A B A D B 04 

3 C B A A B A E C 06 

4 C B D A B A D C 06 

5 C A D A C A A C 05 

6 E E D A C A A C 04 

7 C B B A C A B C 05 

8 C A C A B A B C 05 

9 C B E B C A D C 05 

10 C B C A B A D C 06 

Total de acertos 

por questão 
08 06 01 09 05 10 02 09  

Fonte: a autora (2013). 
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APÊNDICE R – Pré-teste geral: Experimento 1 x Questionário 1 x 4 atributos positivos 
 

Quantidade de questionários aplicados (presencialmente): 05 questionários 

Data da aplicação: 12/11/2013. 
 

Tabela 21 

Síntese das respostas – avaliação do objeto (celular/smartphone) – questionário com estímulo 1 do Experimento 1 

Afirmativas 

Discordo totalmente Discordo parcialmente 
Nem discordo, nem 

concordo 
Concordo parcialmente Concordo totalmente 

  Respondentes   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Esse novo celular é ótimo.           X  X    X  X X      

Certamente compraria esse 

celular. 
     X       X    X  X X      

Esse novo celular é melhor do 

que os celulares que conheço. 
     X   X   X X  X           

Eu recomendaria esse celular 

para um amigo. 
     X       X X   X   X      

Esse celular atende as minhas 

necessidades. 
        X  X  X       X  X    

Eu confio nesse novo celular. X   X      X  X X             

Fonte: a autora (2013). 

 

Tabela 22 

Síntese das respostas – expertise – pré-teste do Experimento 1 – questionário com estímulo 1 

Respondentes 

Classificação das questões, grau de expertise exigida e alternativa correta 
Frequência de 

acertos / 

respondente 

01 

Média 

(A) 

02 

Difícil 

(B) 

03 

Fácil 

(C) 

04 

Difícil 

(C) 

05 

Fácil 

(B) 

06 

Fácil 

(B) 

07 

Fácil 

(C) 

08 

Difícil 

(A) 

1 A B C C B B C B 07 

2 A B C D B B C D 06 

3 A B C C B B C D 07 

4 D B C -- B B C B 05 

5 A B C C B B C A 08 

Total de acertos 

por questão 
04 05 05 03 05 05 05 01  

Fonte: a autora (2013). 
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Tabela 23 

Síntese das respostas – Manipulation check – pré-teste do Experimento 1 – questionário com estímulo 1 

 
Respondentes          

1 

O tempo foi suficiente para avaliar o 

novo produto. 

X       

O tempo NÃO foi suficiente 

para avaliar o novo produto. 

2 X       

3 X       

4 X       

5 X       

1 

Eu NÃO precisaria de mais tempo 

para fazer a avaliação do novo 

produto. 

X       

Eu precisaria de mais tempo 

para fazer a avaliação do novo 

produto. 

2 X       

3 X       

4 X       

5    x    

Fonte: a autora (2013). 

 

Tabela 24 

Variáveis demográficas - pré-teste do Experimento 1 – questionário com estímulo 1 

 

Respondentes Gênero Idade Estado civil Mora com: Renda Instituição Curso 
Período 

em curso 
Turno 

Atividade 

remunerada? 

1 F 23 Solteira Pais De 2.655 a 5.241 Pública Administração --- Matutino Sim 

2 M 22 Solteiro Pais De 1.148 a 1.685 Pública Administração 10 Matutino Sim 

3 F 24 Solteira República De 1.148 a 1.685 Pública Administração 10 Matutino Não 

4 F 26 Casada Outro De 1.686 a 2.654 Pública Administração 10 Matutino Sim 

5 M 24 Solteiro República ---- Pública Administração 9 Matutino Não 

Fonte: a autora (2013). 
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APÊNDICE S – Pré-teste geral: Experimento 1 x Questionário 2 x 8 atributos positivos 

 

Quantidade de questionários aplicados (presencialmente): 05 questionários 

Data da aplicação: 12/11/2013. 

 

Tabela 25 

Síntese das respostas – avaliação do objeto (celular/smartphone) – questionário com estímulo 2 do Experimento 1 

Afirmativas 

Discordo totalmente Discordo parcialmente 
Nem discordo, nem 

concordo 
Concordo parcialmente Concordo totalmente 

  Respondentes   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Esse novo celular é ótimo.      X             X X  X X   

Certamente compraria esse 

celular. 
          X  X X   X   X      

Esse novo celular é melhor do 

que os celulares que conheço. 
     X      X  X X   X        

Eu recomendaria esse celular 

para um amigo. 
            X X  X X   X      

Esse celular atende as minhas 

necessidades. 
     X        X        X X  X 

Eu confio nesse novo celular.       X    X   X X   X        

Fonte: a autora (2013). 
 

Tabela 26 

Síntese das respostas – expertise – pré-teste do Experimento 1 – questionário com estímulo 2 

Respondentes 

Classificação das questões, grau de expertise exigida e alternativa correta 
Frequência de 

acertos / 

respondente 

01 

Média 

(A) 

02 

Difícil 

(B) 

03 

Fácil 

(C) 

04 

Difícil 

(C) 

05 

Fácil 

(B) 

06 

Fácil 

(B) 

07 

Fácil 

(C) 

08 

Difícil 

(A) 

1 A A C D B B C E 05 

2 A A C C B B C A 07 

3 A A C C B B C D 06 

4 A B C C B B C C 07 

5 A B C C B B C D 07 

Total de acertos 

por questão 
05 02 05 04 05 05 05 01  

Fonte: a autora (2013). 
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Tabela 27 

Síntese das respostas – Manipulation check - pré-teste do Experimento 1 – questionário com estímulo 2 

 
Respondentes          

1 

O tempo foi suficiente para avaliar o 

novo produto. 

 X      

O tempo NÃO foi suficiente 

para avaliar o novo produto. 

2     X   

3    X    

4  X      

5 X       

1 

Eu NÃO precisaria de mais tempo 

para fazer a avaliação do novo 

produto. 

 X      

Eu precisaria de mais tempo 

para fazer a avaliação do novo 

produto. 

2      X  

3  X      

4  X      

5 X       

Fonte: a autora (2013). 

 

Tabela 28 

Variáveis demográficas - pré-teste do Experimento 1 – questionário com estímulo 2 

 

Respondentes Gênero Idade Estado civil Mora com: Renda Instituição Curso 
Período 

em curso 
Turno 

Atividade 

remunerada? 

1 F 22 Solteira Pais De 2.655 a 5.241 Pública Administração 10 Matutino Sim 

2 M 19 Solteiro Pais De 2.655 a 5.241 Pública Administração 4 Matutino Sim 

3 F 24 Solteiro República De 1.686 a 2.654 Pública Administração 10 Matutino Não 

4 M 22 Solteiro Pais De 777 a 1.147 Pública Administração 10 Matutino Sim 

5 M 26 Casado Outro De 1.686 a 2.654 Pública Administração 10 Matutino Sim 

Fonte: a autora (2013). 
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APÊNDICE T – Pré-teste geral: Experimento 2 x Questionário 1 x 4 atributos positivos 

 

Quantidade de questionários aplicados (presencialmente): 05 questionários 

Data da aplicação: 12/11/2013. 
 

Tabela 29 

Síntese das respostas – avaliação do objeto (perfume) – questionário com estímulo 1 do Experimento 2 

Afirmativas 

Discordo totalmente Discordo parcialmente 
Nem discordo, nem 

concordo 
Concordo parcialmente Concordo totalmente 

  Respondentes   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Esse novo perfume é ótimo.            X X   X   X X      

Certamente compraria esse 

perfume. 
             X X X X X        

Esse novo perfume é melhor do 

que os perfumes que conheço. 
        X  X X X  X           

Eu recomendaria esse perfume 

para um amigo. 
           X X  X X   X       

Esse perfume atende as minhas 

necessidades. 
           X X X  X    X      

Eu confio nesse novo perfume.         X  X  X  X  X         

Fonte: a autora (2013). 
 

Tabela 30 

Síntese das respostas – expertise - pré-teste do Experimento 2 – questionário com estímulo 1 

Respondentes 

Classificação das questões, grau de expertise exigida e alternativa correta 
Frequência de 

acertos / 

respondente 

01 

Fácil 

(C) 

02 

Média 

(B) 

03 

Difícil 

(E) 

04 

Fácil 

(A) 

05 

Difícil 

(B) 

06 

Fácil 

(A) 

07 

Difícil 

(A) 

08 

Fácil 

(C) 

1 C B D A C A A C 06 

2 E A B A C A D C 03 

3 E E B A C A A C 04 

4 E B B A C A B C 04 

5 C B B A C A E C 05 

Total de acertos 

por questão 
02 03 00 05 00 05 02 05  

Fonte: a autora (2013). 
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Tabela 31 

Síntese das respostas – Manipulation check - pré-teste do Experimento 2 – questionário com estímulo 1 

 
Respondentes          

1 

O tempo foi suficiente para avaliar o 

novo produto. 

   X    

O tempo NÃO foi suficiente 

para avaliar o novo produto. 

2        

3 X       

4 X       

5    X    

1 

Eu NÃO precisaria de mais tempo 

para fazer a avaliação do novo 

produto. 

   X    

Eu precisaria de mais tempo 

para fazer a avaliação do novo 

produto. 

2        

3 X       

4 X       

5    X    

Fonte: a autora (2013). 

Observação: O respondente dois escreveu a palavra SIM. 

 

 

Tabela 32 

Variáveis demográficas - pré-teste do Experimento 2 – questionário com estímulo 1 

 

Respondentes Gênero Idade Estado civil Mora com: Renda Instituição Curso 
Período 

em curso 
Turno 

Atividade 

remunerada? 

1 F 21 Solteira Pais De 1.148 a 1.685 Pública Administração 8 Matutino Sim 

2 F 23 Solteira Pais Até 776 Pública Administração 8 Matutino Não 

3 F 21 Casada Outro De 2.655 a 5.241 Pública Administração 8 Matutino Sim 

4 F 22 Solteira Pais De 1.686 a 2.654 Pública Administração 8 Matutino Não 

5 F 21 Solteira Pais De 1.686 a 2.654 Pública Administração 8 Matutino Sim 

Fonte: a autora (2013). 
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APÊNDICE U – Pré-teste geral: Experimento 2 x Questionário 2 x 4 atributos + 4 ausentes salientes 

 

Quantidade de questionários aplicados (presencialmente): 05 questionários 

Data da aplicação: 12/11/2013. 
 

Tabela 33 

Síntese das respostas – avaliação do objeto (perfume) – questionário com estímulo 2 do Experimento 2 

Afirmativas 

Discordo totalmente Discordo parcialmente 
Nem discordo, nem 

concordo 
Concordo parcialmente Concordo totalmente 

  Respondentes   

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Esse novo perfume é ótimo.      X      X X  X    X       

Certamente compraria esse 

perfume. 
     X    X  X      X      X  

Esse novo perfume é melhor do 

que os perfumes que conheço. 
     X X   X   X      X       

Eu recomendaria esse perfume 

para um amigo. 
          X X      X  X    X  

Esse perfume atende as minhas 

necessidades. 
           X    X  X X X      

Eu confio nesse novo perfume.      X X   X        X X       

Fonte: a autora (2013). 
 

Tabela 34 

Síntese das respostas – expertise - pré-teste do Experimento 2 – questionário com estímulo 2 

Respondentes 

Classificação das questões, grau de expertise exigida e alternativa correta 
Frequência de 

acertos / 

respondente 

01 

Fácil 

(C) 

02 

Média 

(B) 

03 

Difícil 

(E) 

04 

Fácil 

(A) 

05 

Difícil 

(B) 

06 

Fácil 

(A) 

07 

Difícil 

(A) 

08 

Fácil 

(C) 

1 C D C A B A B C 05 

2 C B B A E A E C 05 

3 E B E A B A B C 06 

4 C B D A B A B C 06 

5 C B B A B A B C 06 

Total de acertos 

por questão 
04 04 01 05 04 05 00 05  

Fonte: a autora (2013). 
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 Tabela 35 

Síntese das respostas – Manipulation check - pré-teste do Experimento 2 – questionário com estímulo 2 

 
Respondentes          

1 

O tempo foi suficiente para avaliar o 

novo produto. 

  X     

O tempo NÃO foi suficiente 

para avaliar o novo produto. 

2      X  

3   X     

4  X      

5  X      

1 

Eu NÃO precisaria de mais tempo 

para fazer a avaliação do novo 

produto. 

 X      

Eu precisaria de mais tempo 

para fazer a avaliação do novo 

produto. 

2      X  

3   X     

4    X    

5     X   

Fonte: a autora (2013). 

 

Tabela 36 

Variáveis demográficas - pré-teste do Experimento 2 – questionário com estímulo 2 

 

Respondentes Gênero Idade Estado civil Mora com: Renda Instituição Curso 
Período 

em curso 
Turno 

Atividade 

remunerada? 

1 F 22 Solteira Pais De 2.655 a 5.241 Pública Administração 8 Matutino Sim 

2 F 21 Solteira Pais De 5.242 a 9.263 Pública Administração 8 Matutino Sim 

3 F 22 Solteira Pais De 2.655 a 5.241 Pública Administração 8 Matutino Sim 

4 F 21 Solteira República De 1.686 a 2.654 Pública Administração 8 Matutino Não 

5 F 20 Solteira Sozinha Até 776 Pública Administração 8 Matutino Sim 

Fonte: a autora (2013). 
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APÊNDICE V – Fator de impacto dos principais periódicos utilizados na pesquisa 

Tabela 37                             
Fator de impacto dos principais periódicos utilizados na pesquisa           

Journal Total de 

Citação 

Fator de 

Impacto (2013) 

Fator de 

Impacto nos 

últimos 5 anos 

Immediacy 

Index 

Artigos Cited 

Half-life 
Eigenfactor® 

Score 

Article 

Influence® 

Score 

Acta 

Psychologica 

4.938 2,367 3,016 0,400 160 9,1 0,01295 1,224 

Australian 

Journal of 

Management 

230 0,795 0,659 0,120 25 >10.0 0,00032 0,212 

International 

Journal of 

Research in 

Marketing 

1.864 1,710 2,555 0,256 43 9,8 0,00335 1,227 

Journal of 

Apllied Social 

Psychology 

5295 0,75 1,24 0,06 254 >10.0 0,00605 0,525 

Journal of 

Business 

Research 

6.774 1,306 2,341 0,335 334 8,3 0,00969 0,631 

Journal of 

Consumer 

Psychology 

1.890 1,708 2,021 0,717 53 9,1 0,00454 1,131 

Journal of 

Consumer 

Research 

11.227 2,783 4,776 0,487 76 >10.0 0,01580 2,470 

Journal of 

Economic 

Behavior  & 

Organization 

4.307 0,962 1,543 0,684 228 9,1 0,01610 1,100 

Journal of 

Management 

Information 

Systems 

3.021 1,925 3,305 0,125 40 >10.0 0,00349 1,046 

Continua na próxima página 
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Continuação da Tabela 37 
Journal of 

Personality and 

Social 

Psychology 

53.575 5,510 7,378 0,684 117 >10.0 0,04939 3,947 

Journal of 

Retailing 

3.221 1,193 2,452 0,062 32 >10.0 0,00280 0,905 

Marketing 

Letters 

974 0,642 1,201 0,031 32 >10.0 0,00208 0,698 

Organization 

Behavior and 

Human 

Decision 

Processes 

7.835 2,897 3,935 0,304 69 >10.0 0,01022 2,350 

Psychology & 

Marketing 

2.161 0,902 1,507 0,167 84 >10.0 0,00246 0,496 

The American 

Economic 

Review 

30.920 3,305 4,568 1,087 196 >10.0 0,11203 6,296 

Fonte: Journal Citation Report (2013). Web of Science  

 


