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udo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. 

Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de arrancar o que 
se plantou; 

Tempo de matar, e tempo de curar; tempo de derrubar, e tempo de edificar; 

Tempo de chorar, e tempo de rir; tempo de prantear, e tempo de dançar; 

Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se 
de abraçar; 

Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de lançar fora; 

Tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de falar; 

Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de paz. 

Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? 

Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. 

Tudo fez formoso em seu tempo; também pôs o mundo no coração do homem, sem que este 
possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. 

Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua 
vida; 

E também que todo o homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho; isto é um 
dom de Deus. 

Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente; nada se lhe deve acrescentar, e nada se 
lhe deve tirar; e isto faz Deus para que haja temor diante dele. 

O que é, já foi; e o que há de ser, também já foi; e Deus pede conta do que passou. 

Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia 
iniquidade. 

Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio; porque há um tempo para todo o 
propósito e para toda a obra. 

Disse eu no meu coração, quanto a condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, 
para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. 

Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhes 
sucede a mesma coisa; como morre um, assim morre o outro; e todos têm o mesmo fôlego, e a 
vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. 

Todos vão para um lugar; todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. 

Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima, e que o fôlego dos animais vai para baixo 
da terra? 

Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, 
porque essa é a sua porção; pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? 

 

Eclesiastes  
Capítulo 3 

T



RESUMO 

 

 

Motivado pelo crescente número de marcas criadas nos últimos anos, e também pela 

assimetria na divulgação de informações relevantes para que o consumidor tome decisões de 

compra assertivas, o objetivo principal desta tese é identificar o papel da marca na negligência 

da omissão em diferentes níveis de necessidade cognitiva. Por ser a negligência da omissão 

caracterizada pela falta de sensibilidade do consumidor a informações ausentes ou 

desconhecidas, manipulou-se a extensão dos atributos de um objeto alvo, e também sua 

marca, em seis experimentos realizados simultaneamente. Os dados obtidos junto à amostra, 

constituída por 1.078 estudantes universitários de sete instituições de ensino superior foram 

compilados e analisados por meio de análise de variância. Entre outros achados, a análise 

conjunta dos experimentos permite que se conclua que: a) a marca de um produto pode 

reduzir a negligência da omissão no processo de avaliação, principalmente quando existir alta 

necessidade cognitiva por parte do avaliador; b) indivíduos com baixo nível cognitivo 

contextual, em média, são insensíveis à omissão de informações e realizam avaliações 

radicais e extremamente positivas, não importando a polaridade da carga cognitiva disponível; 

c) a avaliação da extensão de marca relacionada e não relacionada é fortemente moderada 

pelo nível cognitivo contextual do avaliado. A tese ainda apresenta, em seu último capítulo, as 

limitações dos experimentos e aponta caminhos para novas pesquisas sobre a temática 

abordada. 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: necessidade cognitiva; negligência da omissão; julgamento heurístico; 

marca.  



ABSTRACT 

 

 

Motivated by the growing number of brands created in recent years, and also by the 

asymmetry in disclosure of  relevant information to the consumer in order to take assertive 

purchasing decisions, the main objective of this thesis is to identify the role of brand in 

omission neglect at different levels of  cognitive needs. Since or once omission neglect is 

characterized by lack of consumer sensitivity to missing or unknown information, we have 

manipulated the extension of the attributes of a target object and its brand in six experiments 

carried out simultaneously. The data obtained from the sample of 1078 students from seven 

institutions of higher learning were compiled and analyzed using the analysis of variance. 

Among other findings, the statistical analysis allows us to conclude that: a) the brand of a 

product can reduce the omission neglect in the assessment process, especially when the 

evaluator has high cognitive needs, b) individuals with a low-context cognitive, on average, 

are insensitive to omission of information and conduct radical and extremely positive 

assessments, no matter the polarity of the available cognitive load, c) evaluating the extent of 

related and unrelated brand is heavily moderated by cognitive context level. This thesis also 

presents, in its last chapter, the limitations in the experiments and points out new pathways for 

further research on the theme. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: cognitive needs; omission neglect; brand; heuristic judgment  
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decisórios que antecedem e sucedem estas ações. 
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demonstram, consistentemente, tendência em empenhar-
se e gosto por participar de atividades que exijam esforço 
analítico. 

 
Negligência da omissão Expressão cunhada por Frank Kardes e David 
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"Habilidade só se ganha fazendo." 
Ralph Waldo Emerson 

Filósofo norte-americano (1803-1882)  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O principal propósito deste trabalho é compreender os efeitos da marca em um fenômeno 

denominado negligência da omissão. Como poderá ser observado no desenvolvimento deste 

estudo, a negligência da omissão é um fenômeno bastante recorrente no processo de decisão 

de compra sendo comumente ocasionado pela assimetria de informações à qual os 

consumidores são expostos. 

 

1.1 Breve histórico do desenvolvimento da pesquisa sobre o comportamento do 

consumidor 

 

Jacoby, Johar e Morrin (1998) afirmam que o estudo sobre o comportamento do consumidor 

nasceu na área da Psicologia e que proporcionou o surgimento de uma nova linha de 

investigação, denominada Psicologia Social. Inicialmente, foram desenvolvidos trabalhos 

envolvendo conceitos como atitude, comunicação e persuasão. Com o reconhecimento da 

importância desta temática, a Psicologia Social ganhou adeptos que promoveram trabalhos 

sob outros construtos, com estudos sobre memória, processamento de informação e tomada de 

decisão (JACOBY; JOHAR; MORRIN, 1998). 

Desde a década de 50, pesquisadores de marketing têm desenvolvido teorias para descrever, 

compreender e prever o comportamento dos consumidores, buscando entender desde suas 

motivações (MASLOW, 1954; FERBER; WALES, 1958) até as consequências psicológicas 

de expectativas não confirmadas (FESTINGER, 1957 apud RODRIGUES, 1973). Todos os 

anos, resultados de novos estudos, muitas vezes divergentes, geram novos fluxos de pesquisa 

sobre o tema.  

O início da década de 60 foi marcado pelo desenvolvimento de modelos de hierarquia dos 

efeitos das propagandas nos consumidores, como os propostos nos trabalhos de Colley (1961) 

e Lavidge e Steiner (1961), além da memorável proposição do modelo dos 4P (product; price; 
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promotion e place) realizada pelo professor Jerome McCarthy (KOTLER, 2000). Já no final 

dos anos 60 e início dos anos 70, nota-se forte interesse pelo conceito de envolvimento 

(KRUGMAN, 1965; RAY, 1973), além de pesquisas sobre cognição baseada na cristalização 

de processos atitudinais e do início das formulações de modelos integrativos do 

comportamento do consumidor (NICÓSIA, 1966; HOWARD; SHETH, 1969).  

Em 1975, Fishbein e Ajzen, com o célebre trabalho “Belief, attitude, intention and behavior: 

an introduction to theory and research”, instigaram uma série de estudos sobre o 

processamento de informações, levando em conta a multidimensionalidade da atitude 

(HOLBROOK, 1978; LUTZ, 1975), além de modelos de resposta cognitiva (LUTZ; SWASY, 

1977; OLSON; TOY; DOVER, 1982; WRIGHT 1980).  

Também, no final dos anos 80, estudos buscaram refinar os modelos integrativos de 

comportamento, visando explicar o processo de formação da atitude e introduzindo o 

envolvimento como variável moderadora (BATRA; RAY, 1985; GREENWALD; LEAVITT 

1984; MITCHELL 1981; PARK; MITTAL, 1985; SMITH; SWINYARD, 1982). 

Mais recentemente, estudos identificaram alternativas não cognitivas como caminho para 

influenciar o processamento de informações, visando persuadir a adoção de determinadas 

atitudes, tais como o humor (GARDNER 1985; SRULL, 1983), o condicionamento 

(BIERLY; McSWEENEY; VANNIEUWKERK, 1985; GORN, 1982; STUART; SHIMP; 

ENGEL, 1987), a exposição (MITCHELL; OLSON, 1981; ZAJONC; MARKUS, 1982), o 

processamento pré-consciente (JANISZEWSHI, 1988) e a atitude em relação ao anúncio 

(MACKENZIE; LUTZ; BELCH, 1986; MITCHELL; OLSON, 1981).  

Ainda na virada o século, as pesquisas refletiram o interesse no entendimento do 

processamento das informações focadas em: (a) emoções como fator influenciador na atitude 

em relação a marcas (AAKER; STAYMAN; HAGERTY, 1986; BURKE; EDELL, 1989), (b) 

identificação de fatores que afetam o processamento de anúncios (KARDES, 1988; MOORE; 

HAUSKNECHT; THAMODARAN, 1986) e (c) relacionamento entre os aspectos formais da 

atitude em relação à marca (BELCH; BELCH; VILLAREAL, 1987; GELB; HONG; 

ZINKHAN, 1985). 

Em 1988, Frank Kardes e David Sanbonmatsu iniciaram uma série de estudos relacionando o 

processamento de informações com a formulação de inferências cognitivas (KARDES, 1988), 

identificando um fenômeno denominado omission neglect – negligência da omissão. 
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A negligência da omissão é caracterizada pela falta de sensibilidade a informações ausentes 

ou desconhecidas, tais como: atributos, propriedades, qualidade, alternativas, opções, palpites, 

estímulos ou possibilidades (KARDES; SANBONMATSU, 2003). Este fenômeno é bastante 

recorrente, haja vista não ser raro um consumidor ter que tomar uma decisão amparada por 

um julgamento formulado com base em informações incompletas.  

Diversos são os meios pelos quais as informações são disponibilizadas para os consumidores 

(propagandas, recomendações, vendedores entre outros). Por vezes, na propaganda de um 

determinado produto, os fabricantes reforçam alguns atributos que diferenciam suas 

mercadorias das anunciadas pelos concorrentes, deixando de mencionar algumas 

características propositalmente.  

Mesmo que as informações sejam disponibilizadas aos consumidores por outros meios 

(recomendação, vendedores, mídias independentes, etc), raramente elas incluem todos os 

atributos que podem ser importantes para formação do julgamento. Nesses casos, os 

consumidores geralmente utilizam as informações disponíveis, esquecendo ou até mesmo 

deixando de notar (negligenciando) o que pode estar faltando, que é o que caracteriza a 

omissão da informação (SANBONMATSU et al., 2003). 

 

1.2 Relevância deste estudo 

 

É incontestável o aumento da velocidade da disseminação de informações nos últimos trinta 

anos (BURNS; NETTELBECK, 2003; FINK; NEUBAUER, 2005). Instigados a entender os 

impactos desta nova realidade na sociedade, pesquisadores têm realizado vários trabalhos nas 

mais diversas áreas do conhecimento humano. Em especial na área de marketing, os estudos 

buscam contribuir para o aprofundamento da compreensão sobre o processamento das 

informações e sua relação com o processo de decisão de compra. 

Com o avanço da tecnologia, um novo fenômeno é notado: a falta de informações sobre os 

atributos de produtos ou serviços foi minimizada, dando lugar ao que pode ser chamado de 

excesso de informações que, muitas vezes, não estão alinhadas (DESAY; RATNESHWAR, 

2003). Esta falta de alinhamento, muitas vezes proposital, faz com que as comparações entre 

os atributos sejam difíceis de serem processadas pelos consumidores. 
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Assim, esta pesquisa parte do entendimento de que os consumidores poderão avaliar os 

atributos com base em diferentes critérios e desse modo utilizar regras de decisão mais 

complexas ou mais simplificadas. A maneira como os consumidores avaliam os atributos 

disponíveis – e também aqueles não disponíveis – será de grande valia para a melhor 

compreensão do comportamento de consumo.  

Além de trabalhos seminais que visaram identificar e mensurar o poder de moderação de 

diversos construtos no processamento das informações – tais como a confiança (SINGH; 

SIRDESHMUKH, 2000), a nostalgia (HOLBROOK, 1990; 1993 e 1994), a esperança 

(MACINNIS; MELLO, 2005; MELLO; MACINNIS, 2005) e a sobrecarga de informações 

(MALHOTRA, 1982 e 1984) – linhas de pesquisas foram estabelecidas com o intuito de 

propor novas teorias. Dentre elas, cita-se a teoria da negligência da omissão e seus efeitos, 

quer seja nas avaliações de qualidade entre produtos (SANBONMATSU; KARDES; HERR, 

1992; SANBONMATSU; KARDES; SANSONE, 1991), 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) ou na formação de 

inferências sobre atributos inexistentes (SANBONMATSU;  KARDES; SANSONE, 1991).  

Um outro fenômeno contemporâneo é o crescente número de marcas de produtos criados no 

Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), são registradas 

anualmente cerca de oitenta mil novas marcas, fazendo com que o acervo total já ultrapasse a 

marca de um milhão de marcas registradas (MARTINS, 2006). Se por um lado esta 

verdadeira avalanche de novas marcas pode estar refletindo a estabilidade econômica e o 

crescimento do consumo, por outro certamente causa preocupação às organizações, pois se 

torna cada dia mais difícil diferenciar seus produtos ou serviços neste novo mercado, o que, 

em última análise, remete à necessidade de maiores investimentos na atividade de branding.  

Para Aaker (2003), a agressividade competitiva vivenciada neste cenário torna a atividade de 

branding mais importante que outrora, pois a cada dia se torna mais difícil manter a 

diferenciação e o posicionamento da marca na mente dos consumidores.  

A conotação pragmática de que a marca é algo que descreve o produto de forma a dar uma 

ideia do seu conteúdo ou nome de quem o produz (WEBSTER, 1983) deu lugar a uma visão 

mais holística na qual se entende que a marca é uma extensão do produto, não havendo uma 

clara distinção entre ambos (AAKER, 1996; KELLER, 2003). 
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Estudos anteriores já demonstraram que a imagem da marca é moderada pelo conhecimento 

que o consumidor detém de um determinado fornecedor ou ainda da reputação que este 

fornecedor conquistou em determinado mercado (KLEIN; LEFFLER, 1997). Este fato indica 

que haverá variação de percepção de determinada marca tanto em relação ao estágio cognitivo 

do consumidor e quanto por sua necessidade de cognição. Sob a ótica do processamento da 

informação, os indivíduos podem ser classificados por sua necessidade de cognição, 

originalmente need for cognition (CACIOPPO; PETTY, 1982) e pela forma como utilizam as 

informações de maneira integrada para entender situações complexas. Indivíduos que 

possuem elevada necessidade de cognição estão mais propensos a “buscar, adquirir, pensar e 

refletir sobre as informações que fazem sentido aos estímulos recebidos” (CACIOPPO et al., 

1996). 

Estudos já realizados indicam que indivíduos que demonstraram ter elevada necessidade de 

cognição tendem a formular análises mais complexas (FLETCHER et al., 1986), são mais 

curiosos (OLSON; CAMP; FULLER, 1984), são mais abertos a novas ideias, ações, 

sentimentos e valores (BERZONSKY; SULLIVAN, 1992) e utilizam de maneira mais 

enfática as fontes de informação para tomada de decisão (BAILEY, 1997), em comparação 

com aqueles que apresentam baixa necessidade de cognição. 

Também se destacam como fatores relevantes para realização desta pesquisa o ineditismo do 

tema, ou seja, a busca pelo entendimento dos efeitos da marca na negligência da omissão, 

além da “tropicalização” de uma nova linha de estudos. 

Diante desta problemática, formulou-se a questão de pesquisa que norteou este trabalho: qual 

o impacto da marca na negligência da omissão nos diferentes níveis de necessidade 

cognitiva?  

 

1.3 Objetivos 

  

Para responder a questão de pesquisa proposta, entende-se que um objetivo geral adequado 

seria identificar o papel da marca na negligência da omissão em diferentes níveis de 

necessidade cognitiva. 

Com o intuito de nortear esta pesquisa, três objetivos específicos também foram traçados:  

(1) identificar qual o impacto das marcas na formação da negligência da omissão; 



23 
 

(2) entender o papel moderador do nível de necessidade cognitiva na formação da 

negligência da omissão; 

(3) investigar como o nível cognitivo contextual influencia a negligência da omissão. 

 

1.4 Estruturação da tese 

 

Além deste primeiro capítulo introdutório, esta tese está estruturada em outros quatro 

capítulos. 

O capítulo dois apresenta o arcabouço teórico que suportou as demais etapas da pesquisa, 

tendo sido realizado um levantamento bibliográfico de trabalhos empíricos e teóricos de 

outros pesquisadores acerca dos temas centrais aqui tratados: marcas, negligência da omissão 

e necessidade de cognição. Neste capítulo, também foram elaboradas as hipóteses testadas na 

fase empírica da pesquisa. 

O capítulo três relata a metodologia empregada em todas as etapas do estudo, sobretudo o 

delineamento da fase empírica, detalhando o desenho dos experimentos, as variáveis 

utilizadas e as considerações acerca da análise dos dados coletados. 

O capítulo quatro apresenta os resultados obtidos nos seis experimentos realizados e a 

discussão de cada um deles. 

No capítulo cinco, discutem-se os resultados globais obtidos, comentam-se as limitações e 

sugerem-se as propostas para estudos posteriores a esta tese.  

Com o propósito de conferir maior clareza à estruturação proposta nesta pesquisa, elaborou-se 

a Figura 1.1, na qual se demonstram as etapas percorridas. 
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Fase Exploratória Fase Empírica

Introdução
Relevância  do tema

Questão  de pesquisa
Objetivos

Estruturação do trabalho

Revisão da Literatura
Modelos comportamentais

Processo de decisão de compras
Processamento das informações

Heurísticas de avaliação
Negligência da omissão
Necessidade Cognitiva

Formulação das hipóteses

Metodologia
Desenho das pesquisas

Desenvolvimento dos estímulos
Desenvolvimento dos questionários

Resultados
Análise dos resultados observados

Contribuições acadêmicas e gerenciais
Limitações da pesquisa

Sugestões para outros estudos

Experimento 1 Experimento 2

Experimento 3 Experimento 4

Experimento 5 Experimento 6

Pesquisa de Campo

 
Fonte: elaborado pelo autor 
Figura 1.1 – Modelo geral da Tese 
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“A sabedoria é filha da experiência” 
Leonardo da Vinci (1452-1519) 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Para Acevedo e Nohara (2004), a revisão da literatura deve proporcionar ao leitor um quadro 

do estado da arte atual da área de estudo em que o fenômeno investigado está inserido. Ainda 

de acordo com estas pesquisadoras, este quadro somente é proporcionado quando ocorre a 

abordagem de cinco aspectos: (1) explanação dos relatos de pesquisas anteriores que 

estudaram o fenômeno; (2) identificação das teorias relacionadas ao fenômeno; (3) 

identificação das lacunas da literatura relacionadas ao fenômeno; (4) identificação das 

escolhas metodológicas utilizadas na exploração do fenômeno e; (5) identificação dos 

construtos relevantes para o entendimento do fenômeno em questão. 

Neste capítulo, buscou-se atender aos pressupostos de Acevedo e  Nohara (2004), delineando-

se o posicionamento epistemológico, identificando-se o lócus de inserção do problema de 

pesquisa proposto nos atuais modelos de decisão de compra, além de apresentar os principais 

fundamentos teóricos utilizados neste estudo. Os temas debatidos nesta etapa exploratória 

estão representados na Figura 2.1. Também neste capítulo, foram propostas as hipóteses 

testadas na etapa empírica. 
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Comportamento 
do consumidor

• Modelos 
comportamentais
• Modelo de 
Nicósia (1966)

• Modelo 
Howard; Sheth
(1969)

• Modelo de 
Engel, Blackwell
e Miniard
(1986)

• Modelo de 
Howard (1989)

Processo de 
decisão de compra

• Etapas do 
processo de 
decisão de 
compra

• Busca e 
processamento 
das informações

• Heurísticas de 
avaliação

Negligência da  
omissão

• Definição
• Principais estudos 
realizados

Necessidade 
cognitiva

• Definição
• Escala de 
mensuração

Formulação das hipóteses do estudo
 

Fonte: elaborado pelo autor 
Figura 2.1 – Estrutura da revisão teórica 

 

2.1 O comportamento do consumidor 

 

O principal objetivo do estudo do comportamento do consumidor é investigar as variáveis que 

exercem influência na busca de produtos (ou serviços), sua aquisição e seu descarte 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Nas atividades de busca, inclui-se a avaliação de alternativas, os efeitos da marca, a 

diversidade de produtos ofertados e localizados e o impacto das táticas promocionais e da 

propaganda (JACOBY; JOHAR; MORRIN, 1998). 

Uma das principais questões de pesquisa que movem os estudiosos desta área do  Marketing é 

entender com qual frequência e em qual quantidade os produtos (ou serviços) são adquiridos. 

Também, após a aquisição e uso dos produtos (ou serviços), o interesse se volta para a 

satisfação e intenção de recompra, além de questões mais teóricas, como o processamento das 

informações, a formação e manutenção de atitude em relação aos produtos (ou serviços) e os 

processos cognitivos para tomada de decisão (FOXALL; JAMES, 2003). 
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Por obedecer a fatores extrínsecos (família e demais grupos de relacionamento) e fatores 

intrínsecos (percepção, memória, envolvimento, atitude, entre outros), cada indivíduo é 

influenciado a consumir de acordo com estímulos variáveis, sendo que o reconhecimento 

deste comportamento é de grande importância para estudiosos e gestores de Marketing. Além 

das implicações acadêmicas geradas, notadamente na compreensão do comportamento 

humano em cenários de alto convívio social, é importante mencionar que o domínio do 

conhecimento do comportamento do consumidor traz fortes implicações gerenciais para o 

composto de Marketing – o famoso Marketing mix – dos produtos (ou serviços) e na 

elaboração e implementação de políticas públicas com a regulamentação das atividades 

mercantis (DESAY; RATNESHWAR, 2003).  

 

2.2 Modelos comportamentais 

 

A concepção teórica dos modelos comportamentais evoluiu fortemente nos últimos 40 anos. 

Ehrenberg, Goodhart e Barwise (1990) comentam essa evolução quando citam os diferentes 

enfoques dados às três abordagens metodológicas – apriorística, empiricista e eclética –  na 

formulação dos modelos de comportamento dos consumidores dos últimos anos.  

Apropriando-se de conceitos teóricos da psicologia do consumidor e da economia, a 

abordagem apriorística entende o comportamento do consumidor como uma das facetas do 

comportamento humano, sendo sua postura regida única e exclusivamente pelo seu 

posicionamento diante dos fenômenos sociais. Mesmo com esta visão restrita, a contribuição 

da abordagem apriorística foi marcada por trabalhos na área motivacional e na pesquisa de 

atitudes. 

Em dissonância à abordagem apriorística, que procura nas estruturas teóricas previamente 

concebidas a explicação para os comportamentos de consumo, a abordagem empiricista 

postulou leis a partir da observação de padrões de comportamento, valendo-se principalmente 

de dados oriundos de painéis e survays. 

No final dos anos 60, despontou a abordagem eclética que coadunou as virtudes das duas 

abordagens antecessoras quando reuniu os conceitos teóricos da abordagem apriorística e as 
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descobertas específicas oriundas dos estudos de mercado originados na abordagem 

empiricista. 

O Quadro 2.1 ilustra com maior detalhamento as características de cada uma das três 

abordagens.  
Quadro 2.1 – Principais características das abordagens apriorística, empiricista e eclética 

Abordagem Principais 
características 

Forças Fraquezas Principais 
trabalhos 

Apriorística Utilização de teorias e 
conceitos pré-
estabelecidos em 
outras ciências. 

Base teórica 
relevante. 

Estudos desenvolvidos 
em contextos não 
aderentes ao cenário de 
consumo, utilizando em 
muitas situações 
experiências com 
estudantes em 
laboratórios 

Fishbein (1966) e 
Nicósia (1966) 

Empiricista Utilização de dados 
obtidos em survays e 
painéis. Formulações 
teóricas concebidas a 
partir da observação de 
padrões 
comportamentais 

Pesquisas aplicadas 
em cenários reais, 
possibilitando a 
mensuração dos 
fenômenos que 
envolvem o 
consumo. 

Sua fragilidade reside na 
falta das teorias 
provenientes das 
ciências sociais e na 
relativa falta de poder de 
explicação 
 

Ehrenberg (1969) 
Birb; Ehrenberg 
(1970) 
Fishbein; Ajzen 
(1977) 
 

Eclética Utilização dos 
preceitos teóricos da 
abordagem apriorística 
e dos estudos e 
experimentos da 
abordagem empiricista. 

A abrangência é a 
grande força desta 
abordagem, pois o 
pesquisador se torna 
apto a traçar 
diretrizes para as 
ações de Marketing 
e para a pesquisa 
básica. 

Por sua maior 
complexidade, 
decorrente do fato de 
existirem demasiadas 
variáveis e inter-
relações, existe grande 
vigilância dos 
estudiosos das demais 
áreas do conhecimento . 
 

Howard; Sheth 
(1969)  
Engel; Kollat; 
Blackwell (1973). 
Engel; Kollat; 
Miniard (1990). 
 

Fonte: elaborado pelo autor com base em  Nicósia (1966), Engel, Kollat e Blackwell (1973), Sheth (1973), Sheth 
(1974), Fishbein e Ajzen (1977),  Ehrenberg, Goodhart e Barwise (1990) e Engel, Kollat e Miniard (1990). 
 
 

Encontram-se na literatura acadêmica diversos modelos integrativos que descrevem o 

comportamento do consumidor:  modelo de Nicosia (NICOSIA, 1966); modelo Howard e 

Sheth (HOWARD; SHETH, 1969); modelo holocêntrico (MARKIN, 1974); modelo Kerby 

(KERBY, 1975 apud ZALTMAN; WALLENDORF, 1979); modelo de processamento de 

informação de Bettman (BETTMAN, 1979); modelo de Rao e Vilcassim (RAO; 

VILCASSIM, 1985); modelo Engel, Blackwell e Miniard  (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 1986); modelo Howard (HOWARD,1989); modelo experimental do consumidor 

de Holbrook e Hirschman (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982 apud HIRSCHMAN, 1989) e 

o modelo de valores de consumo de Sheth, Newman e Gross (SHETH; NEWMAN; GROSS, 

1991a; 1991b).  
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Alguns autores apontam três modelos de comportamento do consumidor como os mais 

completos e abrangentes: o modelo Howard-Sheth, o modelo Nicosia e o modelo Engel, 

Blackwell e Miniard (MINCIOTTI, 1987; GOLDSTEIN; ALMEIDA, 2000). Do mesmo 

modo, o modelo de Howard é tido como de alto valor preditivo (MAHAJAN; MULLER; 

SRIVASTAVA, 1990). 

Os modelos de Markin, Kerby e o modelo experimental do consumidor de Holbrook e 

Hirschman pouco diferem dos modelos Howard e Sheth e Engel, Blackwell e Miniard 

(MINCIOTTI, 1987). 

Rao e Vilcassim (1985) elaboram um modelo matemático sem representação gráfica. A 

premissa principal do modelo preconiza que a escolha de um indivíduo é aquela que 

maximiza sua utilidade sujeita a algumas restrições (como recursos, por exemplo). Ele 

representa um certo avanço, pois equalizou o problema, mas não traz conceitos novos e nem 

apresenta resultados concretos do seu desempenho (GOLDSTEIN; ALMEIDA, 2000). 

Quanto ao modelo de processamento de informação de Bettman (1979), embora seja 

abrangente, segundo o seu autor, não é um modelo integrativo.  

Consequentemente, apesar de todos os modelos citados terem contribuído para a compreensão 

do comportamento do consumidor, este trabalho focará nos modelos de Nicósia, Howard e 

Sheth, no modelo de Engel, Blackwell e Miniard e no modelo de Howard. 

 

2.2.1  Modelo de Nicósia (1966) 

 

Sendo considerado o maior expoente da abordagem eclética, Francesco Nicósia compilou em 

sua obra de 1966 uma profunda revisão teórica das ciências do comportamento com foco no 

comportamento do indivíduo enquanto consumidor. 

Para Nicósia (1966), o comportamento de compra é um dos vários componentes de um 

complexo processo de decisão. Essa ênfase no processo decisório e não no ato de compra em 

si, foi um dos grandes diferenciais propostos por Nicósia (1966) e uma das linhas mestre do 

modelo proposto por ele.  
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Como pode ser observado na Figura 2.2 abaixo, para Nicósia (1966), as decisões de um 

consumidor são oriundas de um processo que pode ser dividido em campos de atividade. 
 

                 

Modelo de Nicosia (1966)

Subcampo 1
Atributos do Produto

Subcampo 2
Predisposições do 

Consumidor

Campo 1 (Exposição ao Novo Produto)

Atitude

Investigação
&

Avaliação

Motivação

Ação

Comportamento
de Compra

Consumo
Armazenamento

Experiência

Mensagem
Exposição

Campo 2
(Investigação e
Avaliação das

Relações
Instrumentais)

Campo 3
Ato da Compra

Campo 4
Feedback

 
Fonte: Nicósia (1966) 
Figura 2.2 – Modelo de Nicósia (1966) 

O modelo preconiza que o comportamento de compra tem como antecedentes a pesquisa e a 

avaliação de informações e que estas são precedidas pela exposição a uma mensagem 

formulada pelo vendedor/fornecedor, ou seja, de cunho publicitário. Nesta fase do processo, a 

mensagem que informa os atributos do produto (subcampo 1) mescla-se com a informação 

prévia que o consumidor já possui (subcampo 2), dando origem a uma atitude. A atitude 

dispara a etapa de investigação e avaliação das relações instrumentais, tais como 

disponibilidade (de marcas, produtos, serviços, etc.) e expectativas (campo 2), resultando na 

motivação específica e situacional (decisão pelo produto, marca, fornecedor, entre outros), 

que culmina na realização (ou não) da aquisição (campo 3).  

O consumo ou estocagem dos produtos comprados afetam a bagagem cognitiva, tanto de 

compradores como de fornecedores, modificando suas características iniciais. 

Mesmo diante de seu valor histórico, pois representa o primeiro grande esforço na integração 

de diversos trabalhos na área da psicologia social e da economia no sentido de entender o 
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comportamento de consumo, o modelo de Nicósia (1966) nunca foi testado empiricamente e 

seu poder preditivo permanece desconhecido.  

Dentre os pontos fracos atribuídos ao modelo de Nicósia (1966),  incluem-se a distinção entre 

certas variáveis, tais como as atitudes e motivações, que não é consistente com outros estudos,  

a falta de detalhamento entre a relação da mensagem de atributos (do produto/fornecedor) e o 

consumidor  e, finalmente, a progressão do ato de compra genérico para uma motivação 

específica que implica na orientação do modelo para bens duráveis ou pouco conhecidos pelos 

consumidores (FOXALL, 1980; FAZIO, 1990). 

 

2.2.2  O modelo de Howard e Sheth (1969)  

 

O modelo de comportamento do consumidor de Howard e Sheth (1969) é um dos mais 

utilizados e discutidos. Destina-se a explicar o comportamento de compra, e, em particular, o 

processo de comparação entre diferentes produtos ou marcas, com base em três pressupostos: 

a racionalidade do comportamento, o caráter sistemático do processo de avaliação e decisão e 

a ocorrência de qualquer fenômeno externo que venha a causar impacto no indivíduo, 

provocando o comportamento de compra.  

Com base nestes pressupostos, o modelo explica o processo por meio do qual o  

consumidor é transformado pelos  mecanismos de aprendizagem e pelos estímulos comerciais 

e de Marketing (entradas) e as reações que são provocadas por esses estímulos (saídas). 

Assim, Howard e Sheth (1969) argumentam que o consumidor realiza uma busca ativa de 

informações sobre os produtos e também uma comparação entre as diferentes alternativas, o 

que se traduz em aprendizagem. Howard e Sheth (1969) discutem o comportamento do 

consumidor sob a ótica do modelo de aprendizagem adaptativa proposto por Hull (1952, apud 

HOWARD, 1989). Neste modelo, os motivos são classificados como impulsos, o 

entendimento da marca e atitude são as sugestões, a satisfação é entendida como um reforço e 

a variável de saída é a reação dos consumidores. O resultado deste processo é a decisão de 

comprar ou a escolha de uma alternativa concorrente.  

O modelo identifica quatro tipos de variáveis ou construtos envolvidos no processo de 

comportamento do consumidor: variáveis de entrada, variáveis de saída, construções 

hipotéticas e as variáveis exógenas, como demonstrado na Figura 2.3. 
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Fonte: Schwarz (1997). 
Figura 2.3 – Estrutura do modelo de Howard e Sheth (1969) 

 

Em comparação com outros modelos de comportamento do consumidor que consideraram 

apenas a compra, o modelo de Howard e  Sheth (1969)  incorpora cinco saídas que aparecem 

na sequência: atenção, compreensão da marca, atitude, intenção e compra. Os autores 

entendem que o processo de compra é orientado, principalmente, pelo desejo de comprar um 

produto e, em seguida, por um processo de busca de informação e comparação das 

alternativas disponíveis, formando assim uma atitude em relação a cada uma delas. Esta 

atitude é a base da intenção de compra que conduzirá a um comportamento de consumo 

específico. A aquisição do produto e a experiência com o mesmo afetam a atitude individual 

dos consumidores e condicionam o comportamento de compra subsequente. A sequência 

genérica de saídas do modelo de Howard e Sheth (1969) está exemplificada na Figura 2.4. 
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Fonte: Schwarz (1997). 
Figura 2.4 – Sequência de saídas do modelo de Howard e Sheth (1969) 

 

Com base no nível de desenvolvimento das crenças dos consumidores em relação aos 

produtos e marcas, Howard e Sheth (1969) distinguem três níveis de aprendizagem nas etapas 

de tomada de decisão cujas principais características estão listadas no Quadro 2.2. 

 
Quadro 2.2 – Características dos níveis de aprendizagem do modelo de Howard e Sheth 

Etapa Quantidade de informação necessária 
(pré-compra) 

Velocidade de 
decisão 

Solução extensa de problemas Grande Lenta 
Solução limitada de problemas Moderada Moderada 

Comportamento rotineiro de resposta Baixa Rápida 
Fonte: Schwarz (1997). 

A principal lacuna do modelo de Howard e Sheth (1969) reside, como na maioria dos  

modelos complexos do comportamento humano, na incapacidade de especificar os  

processos de interação entre as variáveis (LIBERMAN;  CHAIKEN, 1996). Do mesmo modo, 

sua generalização é limitada, pois é particularmente aplicável ao comportamento de compra 

individual, e, em especial, à escolha de marcas (ERASMUS; BOSHOFF; ROUSSEAU, 

2001). 
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Finalmente, embora alguns estudos tenham testado o modelo empiricamente (FARLEY; 

RING, 1970 e 1974; LEHMANN; FARLEY; HOWARD, 1971), sua aplicação levanta vários 

problemas metodológicos (HUNT; PAPPAS, 1972;  LUTZ ; RESEK, 1972) e  sua capacidade 

preditiva ainda é questionada (ERASMUS; BOSHOFF; ROUSSEAU, 2001). Apesar dessas 

limitações, o modelo de Howard e Sheth (1969) é uma abrangente representação da 

complexidade do ato de consumo (OUELLETTE; WOOD, 1998) e tem sido uma importante 

contribuição para o conhecimento do comportamento do consumidor. O modelo proposto por 

Howard e Sheth (1969) está representado, em seu formato completo, na Figura 2.5  abaixo. 
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Fonte: Adaptado de Farley e Ring (1974) 
Figura 2.5 – Modelo de Comportamento do consumidor de Howard; Sheth (1969) 

 

2.2.3 Modelo de Engel, Blackwell e Miniard (1986) 

 

O modelo de comportamento do consumidor de Engel, Kollat e Blackwell (1968; 1978) é 

similar em alcance e intenção ao modelo de Howard e Sheth, e o substituiu como novo 

paradigma do estudo comportamental nas relações de consumo na década de oitenta. 
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 Este modelo, desenvolvido no final dos anos 60 (ENGEL; KOLLAT; BLACKWELL, 1968) 

e reformulado durante os anos setenta (KOLLAT; ENGEL; BLACKWELL, 1978) e oitenta 

(ENGEL, BLACKWELL; MINIARD, 1986), procura desenvolver um quadro que organiza o 

conhecimento sobre o comportamento do consumidor. Denotando especial atenção à 

aprendizagem, o modelo considera que o comportamento de consumo ocorre por meio de um 

processo com quatro componentes ou partes básicas: estímulos (entradas ou insumos), 

processamento de informação, processo decisório e variáveis ambientais (exógenos). Os 

estímulos movem os consumidores a buscar informações sobre o produto. Após processar as 

informações coletadas (ou recebidas), o consumidor avalia as alternativas e incorpora uma 

atitude em relação a elas. A atitude instalada, em conjunto com as variáveis ambientais, é que 

vai determinar a decisão de compra. O modelo esquemático proposto pelos autores está 

representado na Figura 2.6. 

 

Modelo de Engel, Blackwell e Miniard (1986)
Aperfeiçoamento do Modelo Engel, Blackwell e Kollat (1978)
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Fonte: Engel, Blackwell e Miniard (1986) 
Figura 2.6 – Modelo de Engel, Blackwell e Miniard (1986) 

 

O foco central do modelo está no processo de decisão, que consiste de cinco fases ou estágios: 

reconhecimento do problema, busca, avaliação das alternativas, compra e resultados (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 1986). As etapas percorridas para a tomada de uma decisão de 
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compra específica dependerão da atenção relativa despendida a cada uma delas e da 

complexidade para solução do problema de consumo. Isto é, em uma situação complexa de 

consumo serão desenvolvidas as cinco fases do processo de decisão. Por outro lado, em uma 

situação rotineira de consumo, uma ou outra etapa do processo poderá ser eliminada, pois 

estas situações não demandam extensas pesquisas externas ou avaliações de alternativas para 

tomada de decisão. 

Os estímulos gerados por meio dos fluxos de informação externa provenientes dos esforços de 

Marketing das empresas (ou outras fontes de informação) iniciam o processo decisório 

incidindo, uma vez que são filtrados pela memória, no reconhecimento do problema. Uma vez 

detectado, realiza-se uma busca de informações na memória ou recorre-se a fontes de 

informação externas. Esta busca externa ocorre quando o consumidor precisa de mais 

informações do que possui ou se ele reconhece uma dissonância entre a satisfação 

proporcionada pelas alternativas e expectativas anteriores. A descrição do processo de busca 

ativa de informação e avaliação são os pontos centrais do modelo Engel; Blackwell; Kollat 

(1968 e 1978) e de Engel, Blackwell e Miniard (1986). 

 O processamento das informações obtidas pelo consumidor, sejam provenientes ou não do 

Marketing, exige, inicialmente, que exista atenção à mensagem a qual o consumidor está 

sendo exposto, assim como a sua percepção e compreensão posterior. Uma vez percebida a 

mensagem, esta deve persuadir o consumidor, para que ocorra sua retenção e incorporação na 

memória de longo prazo. A transmissão à memória de longo prazo sob a forma de 

informações e experiências exige que a mensagem seja processada, tanto pela memória 

sensorial, que analisa a contribuição em termos de propriedades físicas, como pela memória 

de curto prazo, que analisa o seu significado. 

O último componente do modelo é constituído pelo conjunto de variáveis ambientais (cultura, 

grupo de referência e família), individuais (motivação, valor, estilo de vida e personalidade) e 

situacionais (situação financeira ou poder de compra dos consumidores), que afetam o 

processo decisório. 

O modelo de comportamento do consumidor de Engel, Blackwell e Miniard guarda muita 

semelhança com o modelo de Howard e Sheth, como descrito no Quadro 2.3,  inclusive em 

suas limitações. Em particular, o modelo não explica quando uma variável incide sobre outra 
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(ou outras), como ocorre essa influência ou sua força e dimensão (MAHAJAN; MULLER;  

SRIVASTAVA, 1991). 

 
Quadro 2.3 – Semelhanças entre o modelo de Howard e Sheth e o modelo de Engel Blackwell e Miniard 

Modelo de Howard e Sheth Modelo de Engel, Blackwell e Kollat 
Variáveis exógenas Variáveis influenciadoras 

Atitudes Atitudes 
Critérios de seleção Critérios de avaliação 

Viés perceptual Filtro 
Fonte: Mahajan, Muller e Srivastava (1991) 

 A principal diferença entre os modelos consiste na maior atenção que Engel, Blackwell e 

Miniard depositam no processo de formação de atitudes e no desenvolvimento da intenção de 

compra. Além disso, estes autores sugerem que a atenção é uma função da exposição, da 

memória e do reconhecimento do problema, enquanto Howard e Sheth argumentam que a 

atenção ocorre após a exposição e deriva do conhecimento, da categoria do produto e dos 

critérios de seleção e da atitude (MAHATOO, 1985). 

 

2.2.4 Modelo de Howard (1989) 

 

O modelo de comportamento do consumidor de Howard (1989) é uma reformulação do 

modelo de Howard e Sheth (1969), fundamentado em sete componentes ou variáveis 

correlacionadas: a informação (In), o reconhecimento (R), a atitude (A), a confiança (C), a 

intenção (I), a compra (P) e a satisfação pós-compra (S), como demonstrado na Figura 2.7. 
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Fonte: Howard (1989) 
Figura 2.7 – Modelo de Howard (1989) 

 

Os três componentes centrais da estrutura – reconhecimento, atitude em relação à marca e 

confiança – formam a imagem de percepção da marca e resultam no conhecimento total que o 

consumidor tem a respeito de uma determinada marca ou produto. 

O modelo incorpora três possibilidades de decisão de compra em função da complexidade da 

mesma e da informação disponível para o consumidor: aquisição de produtos novos ou recém 

lançados no mercado, decisões de compras complexas e decisões de compra rotineiras. 

No caso das aquisições de caráter rotineiro, tanto a atitude como a confiança no produto e o 

reconhecimento da marca são preexistentes em relação à decisão de compra, devido à 

experiência prévia derivada de compras anteriores. Deste modo, é pouco provável que a 

informação acerca do produto incida sobre o reconhecimento da marca, sobre a atitude e sobre 

a confiança. Todavia, mesmo assim, afetará na intenção de compra como, por exemplo, na 

seleção da marca de primeiro preço ou de pronta disponibilidade. 

Nas decisões de compra de produtos novos, a informação torna-se uma variável básica, já que 

o consumidor desconhece seus atributos e necessita aprender para reconhecer as marcas, 

formar atitudes a respeito do produto e desenvolver confiança no mesmo. A importância da 
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informação é especialmente notada no caso dos produtos de alto preço e nos casos em que o 

custo de uma seleção inadequada seja elevado. Por outro lado, no caso dos produtos de baixo 

custo, o consumidor pode assumir riscos e aprender com a compra e posterior consumo. 

Para a tomada de decisões complexas, a relevância do produto impulsiona a busca ativa de 

informações e a atenção voluntária sobre os atributos dos produtos, facilitando a identificação 

das marcas e a conformação de atitudes. 

O modelo de Howard (1989) proporciona uma explicação sistemática do processo de compra 

dos indivíduos, uma vez que demonstrou alto valor preditivo, dada sua sensatez e 

aplicabilidade em simulações comerciais (MAHAJAN; MULLER; SRIVASTAVA, 1991; 

OUELLETTE; WOOD, 1998).  

Outro avanço percebido no modelo de Howard (1989) é o reconhecimento da importância da 

marca no processo de decisão de compra e, notadamente, como resultante da busca e análise 

de informações (MAHAJAN; MULLER; SRIVASTAVA, 1991). 

 

2.3 Processo de decisão de compra 

 

O processo de decisão de compra tem se apresentado como um dos mais instigantes temas de 

pesquisa para a área de comportamento do consumidor.  Não é difícil entender sua 

importância para o desenvolvimento do Marketing, principalmente quando se projeta suas 

implicações acadêmicas e gerenciais. 

Entende-se o processo decisório de compra como sendo a busca da solução de um problema, a 

tomada de uma decisão pensada visando a adoção de uma solução a fim de promover a 

satisfação de uma necessidade de consumo (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 1999). 

Pesquisas anteriores já demonstraram que os consumidores percorrem diferentes etapas em 

seu processo de decisão de compras e, como ressaltado nos modelos de comportamento de 

consumo examinados no subcapítulo anterior, existe o entendimento consensual de que este 

processo ocorre na seguinte ordem:  reconhecimento das necessidades, busca de informações, 
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avaliação de alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra, como 

representado na Figura 2.8. 
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Fonte: Sheth,  Mittal e Newman (1999). 
Figura 2.8 – Processo de decisão de compra 

Torna-se importante aqui destacar que etapas percorridas pelos consumidores no processo de 

decisão  podem ser suprimidas e algumas podem ser mais importantes do que outras. Isto 

ocorre em função do envolvimento do consumidor com a compra, de seu conhecimento 

prévio e da diferença entre as alternativas existentes por ele percebidas. Mesmo não sendo o 

foco central desta pesquisa, serão descritas brevemente as etapas que compõe o processo de 

decisão de compra de um consumidor. 

 

2.3.1 Etapas do processo de decisão de compra 

 

O ponto de partida de qualquer decisão de compra é uma necessidade do cliente (ou 

problema). O reconhecimento de uma necessidade ocorre quando um indivíduo sente 

diferença entre o que imagina como ideal e o atual estado de coisas. As influências ambientais 
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constituem apenas uma parte do processo de reconhecimento de uma necessidade do 

consumidor. A memória também é um importante fator de influência na identificação da 

necessidade de consumo, especialmente se esta necessidade estiver atrelada a um produto (ou 

serviço) com o qual o consumidor já tenha tido experiência(s) anterior(es). Em oposição à 

memória, a publicidade e as promoções tentam influenciar o consumidor a comprar de forma 

diferente, em quantidades não usuais, ou na adoção de outro produto. 

Uma vez que os consumidores têm reconhecidas as suas necessidades, começam a procurar 

informações sobre como satisfazê-las. A busca pode ser interna (memória, crenças 

individuais) ou externa (grupos, pares, família, mercado, propaganda e publicidade). Se, por 

um lado, a busca por informação pode influenciar a decisão de adiar o consumo – por 

exemplo, quando o consumidor se depara com informações de um novo produto (ou serviço) 

que o fazem perceber que está momentaneamente satisfeito com seu estado atual – por outro, 

uma informação sobre novos produtos pode influenciar a percepção de necessidade, 

impelindo ao consumidor a sensação de que precisa de produtos em maior quantidade ou com 

características diferentes daqueles que inicialmente planejava adquirir.  

Na terceira etapa do processo de decisão de compra, os consumidores avaliam as alternativas 

identificadas no processo de busca de informações. Neste momento, os consumidores 

procuram respostas para perguntas como “quais são minhas opções?” e “qual a melhor?”.  A 

avaliação das alternativas também recorre à memória, pois o consumidor avalia tanto as novas 

informações coletadas durante o processo de busca como as pré-existentes, armazenadas 

durante experiências de consumo anteriores. Engel,  Blackwell e Miniard (1986) afirmam que 

o consumidor incorpora todas as influências e experiências de consumo anteriores e que a 

avaliação das escolhas que faz também é influenciada por características ambientais e 

individuais. Os autores afirmam que nesta etapa do processo de decisão, o consumidor avalia 

tanto atributos “determinantes” como “salientes”. Engel,  Blackwell e Miniard (1986) definem 

ainda que “salientes” são os atributos de maior relevância de um produto, enquanto que os 

“determinantes” são os atributos secundários. Afirmam, ainda, que quando um consumidor 

entende, ao analisar duas opções de compra, que os atributos "salientes" são iguais (como 

preço e qualidade), toma sua decisão baseado nos atributos "determinantes" (tais como o 

ambiente ou a atenção pessoal fornecida).  

Finda a etapa da avaliação de alternativas, o consumidor entra na fase da aquisição. Esta fase 

geralmente é composta por dois momentos. No primeiro, o consumidor decide pelo produto 
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que será adquirido. Tendo tomado a decisão de compra, o consumidor escolhe seu fornecedor 

– em detrimento de outros – e então acontece a escolha da loja. Esta escolha é influenciada 

pelo desempenho dos vendedores, pelos displays e exposição dos produtos no ponto de venda, 

além da propaganda, quer seja eletrônica, impressa ou por meio do “boca-a-boca”. 

Eventualmente, mesmo tendo como preferência um determinado fornecedor, o consumidor 

pode escolher outro, motivado, muitas vezes, por fatores transacionais (promoção de vendas, 

descontos, preferência por marcas que são exclusivas, falta de estoque e/ou crédito) ou 

ambientais (localização, distância, tráfego). 

Após a conclusão da aquisição, o consumidor toma posse do produto, a qual, evidentemente, 

pode ocorrer em momento diferente de seu consumo (MAHAJAN; MULLER; 

SRIVASTAVA, 1991; SHETH; MITTAL; NEWMAN, 1999). Também já se sabe que o 

modo como o produto é consumido pode influenciar na sua avaliação, resultando na 

satisfação ou insatisfação do consumidor (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 1986).  

Como esta pesquisa tem como objetivo estudar um fenômeno cognitivo ligado ao 

processamento das informações, o próximo subcapítulo tratará com maior profundidade desta 

etapa do processo decisório de consumo. 

 

2.3.2  Busca e processamento das informações 

 

A partir do momento que o consumidor se dá conta de uma necessidade, que reconhece um 

problema de consumo, poderá ocorrer a busca por informações, muito embora esta busca 

eventualmente não ocorra (WAKKER, 1988). 

A busca por informações é motivada pela necessidade sentida e moderada pelos custos – em 

termos de tempo e energia – que isto demandará e é feita pelo consumidor por meio de fontes 

de informação, sejam pessoais ou vindas dos meios de comunicação, para avaliar a 

desejabilidade, qualidade, características e outros atributos dos bens que deseja adquirir. Estas 

informações podem resultar, inclusive, na desistência da aquisição, por exemplo, se o 

indivíduo descobre ser o preço incompatível com suas condições financeiras (BEATTY; 

SMITH, 1987; WAKKER, 1988). 



43 
 

As informações obtidas são comparadas com as que estão armazenadas na memória, sofrendo 

a influência dos processos perceptivos. Laroche et al. (2000) preconizam que pode ocorrer, 

então, um prosseguimento de procura de alternativas, dependendo de variáveis situacionais e 

individuais, como descrito no Quadro 2.4. 

 
Quadro 2.4 – Variáveis da busca por informações 

Variável  Característica  Relação com a busca 

Custo de procura 

Estes custos se traduzem em retardamento da 
aquisição, gastos de tempo e dinheiro, caso 
compare material informativo ou consulte um 
especialista, e energia psíquica despendida nesta 
procura, o que envolve tensões e ansiedades, 
frustrações e medos. 

Quanto maiores forem os gastos 
percebidos pelo consumidor, tanto 
menor será a busca por informações 
e alternativas. 
 

Valor dado à 
procura 

O valor dado à busca dependerá da quantidade 
de informações preexistentes e da adequação ao 
caso especifico, da habilidade em se recordar 
destas informações e de compará-las de forma 
eficiente, o que dependerá da semelhança 
existente entre os dois problemas. 

O tempo transcorrido entre a 
percepção do problema e a procura 
de informações aumentará a busca. 
A mesma relação ocorre com o 
risco percebido. 
 

Características 
pessoais 

A busca por alternativas dependerá dos níveis 
de motivação de compra e da seletividade 

Quanto maior for a motivação, 
menor será a busca por 
informações. Quanto maior for a 
seletividade, maior será a busca. 

Fonte: adaptado de  Laroche et al. (2000) 

A busca dependerá, também, de traços de respostas pessoais frente a problemas. O 

consumidor que se utiliza de informações numa tentativa de controle tenderá a buscar 

alternativas, enquanto que o fatalista ou dependente não irá buscá-las.  

A informação a respeito das alternativas também será valorizada de acordo com a opinião que 

o consumidor tiver, não só da necessidade da procura, mas também do valor da própria 

informação, de sua fonte e fidedignidade. Isto dependerá do tipo de produto e da característica 

da informação (DARKE, 1995; DHAR, 1997; LAROCHE et al., 2000). 

As estratégias de Marketing também são baseadas nos estudos que revelam a porcentagem do 

público que procura informação, no valor dado a estas informações, nos papéis familiares na 

procura das informações, nas fontes nas quais estas informações são obtidas e em sua 

proporção. 

Após a busca por informações, ocorrerá o passo seguinte no processo decisório: a avaliação 

de alternativas. Indagações do tipo “compro aquele modelo maior ou o menor? Compro o 

mais barato ou o mais caro? Por quê?” são trabalhadas nesta fase. 
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Os porquês das avaliações feitas pelo consumidor em termos de alternativas são de interesse 

fundamental para o profissional que pretende que o seu produto seja o preferido (e o 

adquirido) dentre os concorrentes. 

Como acontece na busca por informações, por vezes o consumidor se engaja na avaliação de 

alternativas. Quando ocorre o engajamento, a avaliação implica em critérios avaliativos, que, 

por sua vez, dependem dos valores, atitudes, características pessoais e influências de família e 

de outros grupos de referência (HIRSHLEIFER; RILEY, 1979). 

Para a avaliação das alternativas são utilizados critérios, como preço, em relação aos quais o 

consumidor tem várias atitudes. Estudos demonstraram que nem o consumidor conhece o 

preço relativo dos bens. Além disso, sua atitude é diferente em relação a produtos distintos. 

Parece haver também um limite psicológico de preço para cada produto, que estabelece uma 

faixa de aceitação acima da qual o produto será rejeitado. Por exemplo, o limiar de aceitação 

de preço poderá ser ultrapassado caso um consumidor, acostumado a adquirir um determinado 

produto por um determinado preço, se depare com o mesmo produto custando um percentual 

a mais, findo um intervalo de tempo no qual o produto não foi adquirido.  Poderá, então, 

haver uma busca por informação, por meio de uma verificação de preços no mercado para que 

se possa reorganizar a orientação de valores. O consumidor procurará ajustar o custo ao 

desejo, informando-se do preço atualmente praticado e, em consequência, se conscientizará de 

que a satisfação do desejo terá este preço.  Ou seja, ocorrerá o ajuste do desejo ao preço 

(DARKE, 1995; LIPMAN, 1995; DHAR, 1997).  

A sequência da busca por informação prosseguirá dependendo de quatro fatores: a) o tempo. 

Isto é, o tempo transcorrido entre a última aquisição e a presente necessidade de consumo; b) 

a frequência com a qual é realizada a compra do produto ou serviço. Isto é, caso o consumidor 

já tenha comprado o produto várias vezes e se deparado com uma frequente mudança de 

preço, esta diferença já será esperada ou aceita; c) quem realiza a compra. Se o consumidor é 

diretamente o interessado ou um intermediário, se está satisfazendo necessidades suas ou 

comprando para alguém; d) o valor do dinheiro. A conotação do dinheiro dada pelo 

consumidor, o que, por sua vez, remete a outras variáveis, tais como personalidade e classe 

social (GEANAKOPLOS; POLEMARCHAKIS, 1982). 

Ao comparar produtos para avaliá-los, o consumidor se utiliza de processos diretos e 

indiretos. Se um indivíduo procura um produto de alto envolvimento e/ou esforço poderá 
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comparar atributos de forma direta (qualidade, preço, tamanho, localização, características 

técnicas, etc.). Já para produtos de baixo envolvimento e/ou esforço, ou mesmo produtos de 

difícil experimentação ou diferenciação de seus concorrentes, o consumidor utilizará 

processos comparativos de atributos indiretos, tendendo a tomar a decisão de compra pela 

marca mais conhecida, pelo produto de maior (ou menor) preço, por atributos sensoriais (cor, 

cheiro, embalagem, etc.) e até mesmo pelo nome da marca do produto (DHAR, 1997; 

LAROCHE et al., 2000).  

 

2.4 Avaliação de informações por meio de heurísticas de julgamento 

 

Daniel Kahneman e Amos Tversky muito contribuíram para a psicologia do comportamento 

com seus estudos sobre avaliação e tomada de decisão (HARVEY; FISCHER, 2005). Seus 

primeiros trabalhos datam de 1971 e têm como foco o estudo de heurísticas e vieses no 

julgamento. 

A palavra “heurística” vem do grego e significa “descobrir” (ARMSTRONG, 2001). Wright e 

Goodwin (1998) alegam que no campo da cognição social, a heurística refere-se aos atalhos 

mentais que os indivíduos utilizam para formar juízo de uma maneira rápida, porém sem a 

garantia de que esta avaliação será correta. 

Estudos apontam que os indivíduos utilizam heurísticas simples, em vez de algoritmos 

complexos, para processar informações recebidas (KAHNEMAN; TVERSKY, 1973; 

TVERSKY; KAHNEMAN, 1974; HARVEY; BOLGER; MCCLELLAND, 1994; 

GOLDSTEIN; GIGERENZER, 1999). Diferente de algoritmos, a heurística não proporciona 

um modo ideal de realizar julgamentos e tomar decisões. Em vez disso, normalmente, gera 

resultados precisos o bastante para que sejam aceitos (GILOVICH; GRIFFIN; KAHNEMAN, 

2002).  

Segundo Harvey, Bolger e McClelland (1994), é possível avaliar com base em três tipos 

diferentes de informação. Primeiro, há as informações de natureza não disponíveis 

explicitamente como dados externos, mas que, em vez disso, estão memorizadas. Se pararmos 

indivíduos na rua e perguntarmos qual partido político vencerá as próximas eleições, são nas 

informações memorizadas que elas irão confiar. Segundo, é possível prever o valor de uma 
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variável a partir de informações explicitamente disponíveis sobre o valor de outra variável. 

Pode-se solicitar a um gerente de marketing a previsão de  qual fator desencadeará o aumento 

das vendas de nossos produtos se o investimento em sua promoção for dobrado. Esta previsão 

terá como base o equivalente mental de um simples modelo de regressão. Terceiro, é possível 

prever o valor de uma variável a partir de informações explicitamente disponíveis sobre 

valores prévios dessa mesma variável. Por exemplo, um investidor poderá solicitar o parecer 

de um analista a respeito de uma carteira de investimentos. Esta solicitação fará com que o 

analista projete taxas de desempenho futuro com base nas informações disponíveis de como 

essas taxas mudaram até o momento. Neste caso, a previsão utilizou o equivalente mental de 

algum tipo de análise de série temporal. Evidentemente, mais de um tipo de informação pode 

ser utilizado para previsões por julgamento (HARVEY; BOLGER; MCCLELLAND, 1994). 

Hogarth e Makridakis (1981) sugeriram que previsões por julgamentos são fundamentadas 

nas heurísticas delineadas por Kahneman e Tversky (1973), que discutiram, originalmente, 

três heurísticas principais: disponibilidade, representatividade e da ancoragem e ajustamento. 

As três serão brevemente comentadas em seguida. 

 

2.4.1 A heurística da disponibilidade 

 

De acordo com a heurística da disponibilidade, deve-se considerar que as informações que 

vêm à mente mais facilmente estão associadas a eventos mais prováveis. Diversos estudos já 

confirmaram esse raciocínio (LICHTENSTEIN et al., 1978; ANDERSON; LEPPER; ROSS, 

1980; SHERMAN et al., 1985). Lichtenstein et al.  (1978) descobriram que as probabilidades 

de morte por eventos mais relatados (ex.: assaltos e alagamentos) são superestimadas, 

enquanto aquelas associadas a eventos menos relatados (ex.: asma) são subestimadas. 

Supondo-se que quanto mais relatados os eventos, mais facilmente eles vêm à mente, esses 

resultados condizem com a utilização da heurística da disponibilidade. 

Quando se pede para alguém imaginar um evento, sua disponibilidade aumenta e, 

consequentemente, a probabilidade julgada de ele acontecer também. Por exemplo, em uma 

experiência realizada pouco antes da eleição presidencial de 1976, nos Estados Unidos, 

Carroll (1978) pediu para que os participantes imaginassem um cenário bem definido de 
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vitória democrata ou um de vitória republicana. Em seguida, os dois grupos previram os 

resultados da eleição. Ambos os grupos estavam mais propensos a prever o resultado que 

tiveram que imaginar. Julgou-se, portanto, o resultado mais disponível como o mais provável. 

Em outro experimento, Carroll (1978) mostrou que as pessoas tenderam mais a prever o 

sucesso do seu time de futebol, após o imaginarem tendo sucesso do que não tendo, 

indicando, mais uma vez, que ao se aumentar a disponibilidade de certo evento na memória, 

sua probabilidade julgada também aumenta. 

Várias outras experiências corroboraram, ao se imaginar ou explicar resultados, a 

probabilidade subjetiva destes resultados acontecerem também aumenta (ANDERSON; 

LEPPER; ROSS, 1980; GREGORY; CIALDINI; CARPENTER, 1982). O estudo de Sherman 

et al. (1985) expôs essa constatação fundamental de diversas formas. Primeiro, Sherman et al. 

(1985) mostraram que enquanto ter de pensar em eventos facilmente imagináveis aumenta sua 

probabilidade subjetiva, ter de imaginar eventos dificilmente imagináveis a diminui. Isso 

condiz com a utilização da heurística da disponibilidade, sugerindo que a dificuldade em se 

trazer um cenário à mente gera uma diminuição na probabilidade subjetiva desse cenário 

ocorrer futuramente. Outra pesquisa acerca deste tema foi realizada por Johnson e Tversky 

(1983), que demonstraram que, ao se aumentar a disponibilidade de eventos desagradáveis, a 

predição de outros com a mesma polaridade também aumenta. Desse modo, ao lerem sobre 

uma morte violenta, por exemplo, as pessoas previram aumento para o número de vítimas de 

leucemia ao longo do ano seguinte. Por outro lado, ler sobre eventos agradáveis reduziu o 

número de previsões de eventos desagradáveis. 

Para ilustrar a efetividade no processo de avaliação a partir de informações memorizadas, 

citam-se as análises de Goldstein e Gigerenzer (1999). Eles constataram que estudantes turcos 

com pouco conhecimento do futebol inglês previram os resultados de 32 partidas do esporte 

quase tão precisamente quanto os estudantes ingleses que conheciam muito mais os times. 

Goldstein e Gigerenzer (1999) salientam que é maior a probabilidade de times mais vitoriosos 

serem associados a cidades maiores, as quais, por sua vez, tendem a ser mais reconhecidas. 

Ao passo que os estudantes ingleses provavelmente reconheceram todos os times e, por conta 

disso, não conseguiram utilizar a heurística do reconhecimento, os turcos provavelmente 

reconheceram somente um time e conseguiram utilizá-la. Para reforçar essa asserção, 

Gregory, Cialdini e Carpenter (1982) constataram que, em partidas em que estudantes turcos 

reconheceram apenas um dos times, previu-se que este ganharia em 95% dos casos.  
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Além da familiaridade, há outros fatores, como a saliência, que afetam a facilidade de 

lembrança de casos. Por exemplo, o impacto que alguém sofreria ao ver uma casa em chamas, 

numa probabilidade subjetiva de acidentes dessa natureza, provavelmente seria maior do que 

aquele sofrido caso lesse sobre um incêndio no jornal. Ademais, casos recentes tendem a estar 

relativamente mais disponíveis do que casos antigos. É comum a probabilidade subjetiva de 

acidentes de trânsito aumentar temporariamente quando se vê um carro capotado à beira da 

estrada (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). 

Harvey e Fischer (2005) endossam os pressupostos de Tversky e Kahneman (1974) quando 

afirmam que, geralmente, casos com grande número de observações são melhor e mais 

rapidamente lembrados do que aqueles com número de observações menor; que é mais fácil 

imaginar eventos prováveis do que improváveis; e que os vínculos associativos entre os 

eventos são fortalecidos quando tais eventos ocorrem simultaneamente. Por conta disso, os 

indivíduos têm na heurística da disponibilidade um valioso processo para estimar a 

numerosidade de classes, a probabilidade de eventos ou a frequência de ocorrências pela 

facilidade com que é possível realizar atividades mentais relevantes de lembrança, elaboração 

ou associação, mesmo que este processo resulte em erros sistemáticos de avaliação e 

julgamento (HARVEY; FISCHER, 2005). 

 

2.4.2 A heurística da representatividade 

 

Segundo Tversky e Kahneman (1974), muitas questões probabilísticas de interesse geral 

pertencem a um dos seguintes tipos: qual a probabilidade de o objeto X pertencer à classe Y? 

Qual a probabilidade de o evento X ter se originado do processo (ou evento) Y? Qual a 

probabilidade de o processo (ou evento) Y gerar o evento X? Para responder essas questões, 

as pessoas normalmente baseiam-se na heurística da representatividade, na qual as 

probabilidades são avaliadas pelo grau com que X corresponde a Y, isto é, pelo grau com que 

X lembra Y. Por exemplo, quando o grau de correspondência de X em relação a Y for alto, 

julga-se alta a probabilidade de X ter se originado de Y. Por outro lado, se X não for similar a 

Y, julga-se baixa a probabilidade de X ter se originado de Y. 
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Em alguns casos, o uso dessa heurística é uma boa aproximação preliminar (LIM; 

O’CONNOR, 1995). Porém em outros, leva a comportamentos que podem ser encarados 

como irracionais (LIM; O’CONNOR, 1995; LIM, 2001) ou moralmente condenáveis - tais 

como a discriminação (KRUEGER, 2003). Outro problema evidente é o fato de que 

indivíduos tendem a se basear em tal estratégia, mesmo quando as informações são 

insuficientes e há outras de melhor qualidade com base nas quais se pode fazer um julgamento 

mais correto (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Por exemplo, caso seja dito a um grupo 

pessoas que em um baralho 80% das cartas são vermelhas e 20% das cartas são pretas, ao 

solicitar-se aos indivíduos que tentem acertar a cor das cartas antes que estas sejam viradas, 

nota-se que, frequentemente, a cor vermelha é escolhida em 80% das vezes e o palpite de que 

a carta é preta acontece em 20% dos casos. Em outras palavras, eles representam a 

distribuição das cores em suas previsões e incluem, em vez de descartarem, informações 

incertas quando as realizam. Com isso, acertarão, em média, 68% das vezes (80% de 80% 

mais 20% de 20%). Se indicassem a cor vermelha em todas as tentativas, acertariam em 80% 

das ocasiões (HARVEY; BOLGER; MCCLELLAND, 1994). 

Tversky e Kahneman (1974) também ilustraram a heurística da representatividade quando 

realizaram um experimento com um grupo de alunos. Os pesquisadores pediram aos 

participantes que considerassem um indivíduo que tenha sido descrito por um antigo vizinho 

da seguinte forma: “Steve é muito tímido e introspectivo, sempre prestativo, porém, com 

pouco interesse pelas pessoas ou pelo mundo real. Um cara gentil e certinho que preza ordem 

e estrutura e valoriza demais os detalhes”. Dentro desta situação, como as pessoas avaliam a 

probabilidade de Steve dedicar-se à determinada profissão a partir de uma lista de 

possibilidades (por exemplo, fazendeiro, vendedor, piloto aéreo, bibliotecário ou médico)? 

Como as pessoas ordenam essa lista da função mais provável para a menos provável? Na 

heurística da representatividade, avalia-se a probabilidade de Steve ser bibliotecário, por 

exemplo, pelo grau com que ele corresponde ou assemelha-se ao estereótipo dos 

bibliotecários. Na verdade, pesquisas sobre o tema indicaram que as pessoas ordenam as 

funções por probabilidade e similaridade de maneira exatamente igual. Esse modo de lidar 

com julgamentos de probabilidade leva a erros graves, pois a similaridade ou a 

representatividade não sofrem influência de vários fatores que deveriam afetá-las. 
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2.4.3 A heurística da ancoragem e ajustamento 

 

Em várias situações, as pessoas estimam partindo de um valor inicial ajustado para produzir a 

resposta final. O valor inicial, ou ponto de partida, pode ser sugerido pela formulação do 

problema ou pode resultar de um cálculo parcial. Nos dois casos, ajustamentos são, no geral, 

insuficientes. Em outras palavras, pontos de partida diferentes produzem estimativas 

diferentes, que, por sua vez, se inclinam para os valores iniciais. Tversky e Kahneman (1974) 

chamaram isso de fenômeno da ancoragem e ajustamento. 

Provavelmente, extrapolar a partir de informações prévias de uma variável é o tipo mais 

comum de previsão em contextos aplicados. Grande parte das pesquisas enfocou a previsão a 

partir de séries temporais formadas de combinações lineares e de componentes padrão 

(tendências simples e dependências sequenciais) e erros aleatórios. As previsões deveriam 

refletir o padrão, mas não os erros numa série. No entanto, as previsões tendem a representar 

os erros e o padrão. 

Os resultados de vários estudos sugerem que as pessoas utilizam o último ponto de dados na 

série como âncora mental, fazendo então um ajustamento a partir dessa âncora para considerar 

os principais aspectos da série (KAHNEMAN; TVERSKY, 1973; TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1974; HASHER; ZACHS, 1979; HARVEY; HARRIES, 2004). Contudo, 

como o ajustamento é geralmente insuficiente, as previsões são enviesadas (BOLGER; 

HARVEY, 1993; EGGLETON, 1982; HARVEY; BOLGER, 1996; LAWRENCE; 

MAKRIDAKIS, 1989; SANDERS, 1992). Normalmente, o último ponto de uma série é 

utilizado como indicador de uma tendência. Os indivíduos ancoram-se nesse último ponto e 

então fazem um ajustamento a fim de considerar os efeitos da tendência. Devido à natureza 

geralmente insuficiente de seus ajustamentos, suas previsões ficam abaixo do ideal para 

tendências ascendentes, mas acima do ideal para as descendentes. Curiosamente, o 

subajustamento parece ser maior para tendências exponencialmente ascendentes 

(WAGENAAR; SAGARIA, 1975). 

A ancoragem não ocorre somente quando é fornecido um ponto de partida aos indivíduos, 

mas também quando esses baseiam suas estimativas no resultado de algum cálculo 

incompleto. Um estudo da estimativa numérica intuitiva exemplifica esse efeito. Dois grupos 

de estudantes do ensino médio estimaram, em 5 segundos, uma expressão numérica escrita na 
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lousa. Um grupo estimou o produto 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, enquanto o outro estimou o 

produto 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8. Para solucionar rapidamente esses problemas, é possível 

seguir alguns passos de cálculo e estimar o produto por extrapolação ou ajustamento. Por ser, 

no geral, insuficiente, o ajustamento deve levar à subestimação. Além disso, considerando que 

o resultado dos primeiros passos da multiplicação (da esquerda para a direita) é maior na 

sequência decrescente do que na crescente, a primeira expressão deve ser julgada maior do 

que a segunda. Ambas as precisões foram confirmadas. A estimativa média para a sequência 

crescente foi 512, já para a decrescente foi 2.250. A resposta correta é 40.230 (TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1974). 

Outro exemplo dos efeitos do ajustamento e da ancoragem tem-se quando os indivíduos 

preveem a partir de uma série desprovida de tendência. O último ponto de dados é, mais uma 

vez, empregado como âncora mental. As pessoas fazem um ajustamento a partir desse ponto 

em direção à média da série. Contudo, o ajustamento é novamente insuficiente: a previsão fica 

entre o último ponto de dados e a média (BOLGER; HARVEY, 1993; EGGLETON, 1982).  

Vários modelos de processamento da informação utilizando a heurística do ajustamento e da 

ancoragem foram propostos para justificar a insuficiência do ajustamento a partir da âncora 

(CHAPMAN; JOHNSON, 1999; EPLEY, 2004). Outros estudos também explicaram o efeito 

como um processo de ajustamento ativo (EPLEY; GILOVICH, 2001), que estaciona assim 

que o primeiro valor plausível é atingido (EPLEY, 2004) ou assim que os recursos cognitivos 

alocados ao observador findem (KRUGER, 1999). 

Em outro estudo clássico, os participantes tiveram a oportunidade de apostar em um de dois 

eventos. Três tipos de eventos foram empregados: (i) eventos simples, como tirar uma bola 

vermelha de uma caixa com 50% de bolas vermelhas e outros 50% de bolas brancas; (ii) 

eventos conjuntivos, como tirar uma bola vermelha sete vezes seguidas, com reposição, de 

uma caixa com 90% de bolas vermelhas e 10% de bolas brancas; e (iii) eventos disjuntivos, 

como tirar uma bola vermelha pelo menos uma vez em sete tentativas seguidas, com 

reposição, de uma caixa com 10% de bolas vermelhas e 90% de bolas brancas. Nesse 

problema, a maioria absoluta das pessoas preferiu apostar no evento conjuntivo, cuja 

probabilidade é de 48%, em vez de no evento simples, cuja probabilidade é de 50%. Os 

participantes também preferiram apostar no evento simples, em vez de no disjuntivo, cuja 

probabilidade é de 52% (BAR-HILLEL, 1973). Assim, a maior parte dos participantes 

apostou no evento menos provável em ambas as comparações. Esse padrão de escolhas 
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ilustrou uma descoberta geral. Estudos da escolha em apostas e de julgamentos de 

probabilidades indicam que as pessoas tendem a superestimar a probabilidade de eventos 

conjuntivos e a subestimar a dos eventos disjuntivos. Esses vieses são prontamente explicados 

como efeitos da ancoragem (BAR-HILLEL, 1973; TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). 

 

2.4.4 Novas propostas sobre a avaliação de informações por meio das heurísticas 

  

As três heurísticas originais propostas por Kahneman e Tversky (1973) e  Tversky e 

Kahneman (1974)  ainda estimulam novas pesquisas, principalmente no campo do processo 

de avaliação, julgamento e previsão.  

Para Harvey (2007), dado o crescente interesse sobre fatores evolucionários na psicologia do 

comportamento, era previsível o aumento da ênfase dada à adaptabilidade geral das 

heurísticas ao nosso ambiente. Para ele, este fato não exclui a possibilidade de elas estarem 

mal adaptadas a certos ambientes modernos, como laboratórios e mercados financeiros, mas 

pondera que as heurísticas originais podem ser generalizadas ou atualizadas para abranger 

novos campos de tarefa, sem prejuízo da essência de seu caráter.  

Um exemplo da possibilidade da adaptação das heurísticas seminais é a classificação que 

Harvey (2007) faz do modelo de amostragem simples proposto por Fiedler e Juslin (2006). De 

acordo com o modelo de amostragem simples desenvolvido por Fiedler (2000) e 

posteriormente refinado por Fiedler e Juslin (2006), os indivíduos utilizam as características 

de uma amostra limitada disponível (ou disponibilizada) para inferir as características da 

população, ingenuamente tratando a variância desta amostra como estimativa não enviesada 

da variação da população. Isso resulta na subestimação ou superestimação das características 

da população, especialmente quando o valor médio da amostra é mal interpretado. 

Harvey (2007) acredita que a teoria da amostragem simples (FIEDLER; JUSLIN, 2006) pode 

ser interpretada como uma forma de representatividade. Para ele, o viés de avaliação não 

surge do ajustamento a partir de uma âncora mental, mas pode ser atribuído a um tipo de 

representatividade: as características da amostra são ingenuamente vistas como 

representativas das características da população. 
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Neste estudo, propõem-se uma nova classificação para o fenômeno que Kardes (1988) cunhou 

com o nome de negligência da omissão, entendendo que este também é uma faceta da 

heurística do julgamento. 

 

2.5  A negligência da omissão 

Diariamente, os consumidores tomam decisões com base em breves descrições de produtos 

fornecidas em propagandas e (ou) outros materiais promocionais tendenciosos, utilizando, 

assim, fragmentos de informações oriundas de fontes claramente partidárias (KARDES, 

2002). As pessoas estão acostumadas a utilizar qualquer evidência prontamente 

disponibilizada a elas, por mais insuficientes que sejam, às custas de outras informações que 

os persuasores deixam de mencionar (SANBONMATSU et al., 2003).  

Define-se a negligência da omissão como sendo a falta de sensibilidade a opções, atributos, 

questões ou possibilidades não mencionadas. Este fenômeno é de grande interesse para a 

psicologia social e de particular relevância ao estudo do comportamento do consumidor, 

devido à natureza do mundo. Normalmente, o volume de informações utilizadas para 

descrever várias alternativas (candidatos a emprego, bens de consumo, produtos para saúde, 

procedimentos médicos, etc.) varia drasticamente conforme a situação. Relatórios, palestras, 

entrevistas, propagandas e cobertura de mídia oferecem diversos níveis de detalhamento sobre 

diferentes alternativas. Algumas alternativas são discutidas com maior profundidade, 

enquanto outras são descritas sucintamente. Até certo ponto, quase tudo é descrito em termos 

limitados, incompletos ou fragmentados (KARDES; SANBONMATSU, 1993). 

Pesquisas acerca da negligência da omissão indicaram que, frequentemente, as pessoas não 

conseguem identificar a ausência de informações importantes, fazendo com que fortes 

convicções sejam formadas com base em evidências pouco consistentes (SANBONMATSU; 

KARDES; SANSONE, 1991; SANBONMATSU; KARDES; HERR, 1992; SANBONMATSU, et al., 

1997). Fortes convicções são aquelas muito radicais, favoráveis ou desfavoráveis demais 

quando as evidências disponíveis são moderadamente favoráveis ou desfavoráveis, 

respectivamente, e defendidas intensamente. Geralmente, a tendência é formar convicções 

mais radicais quando mais, e não menos, informações são disponibilizadas (ANDERSON, 

1981). Contudo, quando insensíveis a omissões, as pessoas formam convicções radicais, 

independentemente de quão pouco se saiba sobre determinado produto (ou serviço) 
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(SANBONMATSU; KARDES; SANSONE, 1991; SANBONMATSU; KARDES; HERR, 

1992; SANBONMATSU et al., 1997; SANBONMATSU et al., 2003). 

Sanbonmatsu, Kardes e Herr (1992), por exemplo, apresentaram aos participantes de seu 

estudo informações dos atributos de uma câmera fotográfica e lhes solicitaram avaliações. 

Metade dos participantes recebeu informações positivas sobre quatro atributos e a outra 

metade informações positivas sobre oito atributos. O esperado era que as pessoas formassem 

avaliações mais favoráveis da câmera fotográfica quando as informações positivas sobre oito 

atributos fossem fornecidas, em vez de apenas quatro. No entanto, esse foi o caso somente das 

pessoas que detinham grande conhecimento desta categoria de produtos (em comparação a 

pessoas com pouco ou nenhum conhecimento contextual), que foram as únicas a identificar 

omissões. As pessoas não preparadas ou pouco preparadas não observaram omissões e, 

portanto, suas avaliações com base em apenas quatro atributos positivos foram muito radicais, 

considerando a assimetria nas informações para avaliação. 

Resultados semelhantes são observados em julgamentos inferenciais, os quais vão além das 

informações fornecidas (SANBONMATSU; KARDES; SANSONE, 1991). No estudo 

conduzido por Sanbonmatsu,  Kardes e Sansone (1991), os consumidores receberam uma 

breve descrição de uma nova bicicleta de dez marchas e deveriam avaliar sua durabilidade, 

sem que informações sobre esse item lhes fossem fornecidas. No entanto, quando inferiram a 

durabilidade uma semana após lerem a descrição, foram geradas inferências extremamente 

favoráveis e irredutíveis. Observou-se, uma semana mais tarde, o quanto os participantes se 

recordavam das informações que lhes foram fornecidas. Os resultados indicaram que as 

inferências foram mais radicais e inflexíveis quando os consumidores lembraram pouco, do 

que quando lembraram muito das informações. As conclusões finais indicam que, 

normalmente, quando as pessoas estavam mais confiantes em suas avaliações, estavam 

também mais equivocadas. 

As inferências também são influenciadas por convicções acerca da força da relação entre 

informações fornecidas e faltantes. Quando essa relação é forte, as pessoas podem fazer 

inferências sobre informações não mencionadas com base naquelas apresentadas. Por 

exemplo, muitos consumidores presumem que há uma forte correlação entre preço e 

qualidade, ou seja, há a inferência de que a qualidade aumenta conforme o preço. Por conta 

disso, infere-se que preços altos indicam qualidade alta (CRONLEY et al., 2005; KARDES et 

al., 2004). 
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Kardes e Sanbonmatsu (1993) constataram que é pouco provável que os consumidores tirem 

inferências de atributos ausentes, se deixarem de notar que há informações faltando. Quando 

se fornece um grande volume de informações sobre determinado produto e um pequeno 

volume sobre outro, a sensibilidade a informações faltantes é menor quando o produto com 

mais informações é apresentado primeiro. Consequentemente, as pessoas estão menos 

propensas a formar inferências e mais propensas a darem igual preferência aos dois produtos, 

quando aquele com maior número de atributos informados for apresentado primeiro. 

Os resultados de pesquisa publicados sugerem que a negligência da omissão ocorre porque as 

informações faltantes estão pouco evidentes ou não chamam muito a atenção. Até o ponto em 

que isso for verdade, a negligência da omissão deve ser menor quanto mais evidente estiver a 

informação faltante (KARDES et al., 2006; SANBONMATSU; KARDES; SANSONE, 1991; 

SANBONMATSU; KARDES; HERR, 1992; SANBONMATSU et al., 2003). Pode-se 

salientar este fenômeno por meio da manipulação das variáveis de motivação e contexto, que 

aumentam a sensibilidade a omissões e levam a julgamentos mais adequados. As pessoas 

formam julgamentos mais moderados quando percebem que há omissões, por terem sido 

alertadas explicitamente de que as informações fornecidas estão incompletas 

(SANBONMATSU; KARDES; HERR, 1992), quando possuem alto conhecimento prévio 

sobre o objeto ou assunto em questão (SANBONMATSU; KARDES; SANSONE, 1991; 

SANBONMATSU; KARDES; HERR, 1992) ou quando há processos comparativos que 

tornam extremamente óbvio que alguns objetos estão descritos por um grande volume de 

informações, ao passo que com outros não acontece o mesmo (SANBONMATSU et al., 

1997). Quando as informações são limitadas, os julgamentos moderados são mais precisos 

que os radicais (GRIFFIN; TVERSKY, 1992), são atualizados com mais facilidade conforme 

novas informações são recebidas e são mais fáceis de justificar a si e a terceiros (SHAFIR; 

SIMONSON; TVERSKY, 1993; LERNER; TETLOCK, 1999). 

Kardes, Sanbonmatsu e seus parceiros de pesquisa provaram que julgamentos mais sensatos 

são feitos quando as pessoas são sensíveis a informações omitidas e quando essas omissões 

são identificadas (KARDES et al., 2006; SANBONMATSU; KARDES; SANSONE, 1991; 

SANBONMATSU; KARDES; HERR, 1992; SANBONMATSU et al., 1997; 

SANBONMATSU et al., 2003). Demonstraram também que é possível identificar omissões 

quando os consumidores são orientados a considerar os critérios de julgamento antes da 

avaliação (KARDES et al., 2006; SANBONMATSU et al., 2003). 
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Provou-se, ainda, que mudanças no formato das informações, realizada entre a avaliação 

inicial e a final, podem influenciar a sensibilidade à falta de informações 

(MUTHUKRISHNAN; RAMASWAMI, 1999). Na primeira experiência, Muthukrishnan e 

Ramaswami (1999) forneceram aos participantes informações positivas sobre uma caneta 

tinteiro, tanto no formato comparativo, quanto no não comparativo, no qual foram 

apresentadas seis informações de atributos da caneta alvo. No formato comparativo, a caneta 

alvo foi comparada a outra caneta em três atributos, os quais favoreciam a primeira. Após 

uma avaliação inicial da caneta alvo, outras informações foram fornecidas aos participantes, 

mas, desta vez, foram negativas. Novamente, foram utilizados os formatos comparativo e não 

comparativo. Descobriu-se que o grau de mudança avaliativa da primeira para a segunda 

avaliação variou em função da alteração do formato. A maior correção avaliativa ocorreu 

quando o formato foi alterado de não comparativo para comparativo. Nas experiências 

seguintes, descobriu-se que a correção avaliativa foi mediada pela insuficiência de 

informações observada, demonstrando que o efeito foi guiado pela sensibilidade a omissões. 

Os consumidores são insensíveis a tantos tipos de omissão, que desenvolver procedimentos 

que afastem esta tendência torna-se um desafio. Entretanto, pesquisas sobre o tema sugerem 

que talvez não seja necessário incentivá-los a pensar sobre omissões específicas 

(SANBONMATSU et al., 1997). Por outro lado, conscientizá-los de que algo está faltando, 

mesmo que não se saiba o quê, pode melhorar o processo de formação de julgamento e 

tomada de decisão. Sanbonmatsu et al. (1997) descrevem que, após lerem um grande (versus 

pequeno) volume de informações sobre um assunto qualquer, os consumidores formam 

avaliações mais moderadas e apropriadas de produtos brevemente descritos. Ao identificarem 

omissões não especificadas, as pessoas reconhecem que seus julgamentos fundamentam-se 

em dados limitados ou insuficientes. 

Um modo de diminuir o nível de superestimação que as pessoas dão à importância das 

informações fornecidas é incentivá-las a considerar uma ampla gama de atributos, pedindo 

para que avaliem dois produtos descritos com base em dimensões de atributos diferentes 

(SANBONMATSU; KARDES; HERR, 1992). Outra forma é pedir para que classifiquem a 

importância de cada característica numa lista de atributos, antes de solicitar a leitura da breve 

descrição de determinado produto (SANBONMATSU; KARDES; SANSONE, 1991). 

Formam-se julgamentos inapropriadamente radicais quando as pessoas superestimam a 

importância das informações fornecidas e subestimam a daquelas não fornecidas. Surpreende 
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o fato de as pessoas focarem tão rápida e intensamente as informações fornecidas, 

considerando que a ausência de informações sobre certo(s) atributo(s) não influencia(m) a 

objetividade da avaliação total do produto (ou serviço). Por exemplo: o consumo de 

combustível por quilômetro rodado por um veículo, o custo mensal da assinatura de um 

serviço telefônico ou o tempo de vida útil da bateria de um telefone celular são atributos 

importantes para uma correta avaliação, mesmo que não sejam fornecidas informações sobre 

esses itens para uma marca em particular. Trata-se de um efeito tão forte, que as informações 

fornecidas podem acabar interferindo na capacidade de se pensar sobre dados não 

mencionados. Quanto mais as pessoas focarem as informações apresentadas, mais difícil 

poderá ser considerar atributos que não foram incluídos na descrição do produto. 

Em suma, os estudos realizados sobre a temática da negligência da omissão indicam que os 

consumidores estão acostumados a fazer avaliações e tomar decisões com base em qualquer 

informação encontrada por acaso ou recebida de maneira tendenciosa. Independentemente de 

quantas e quais informações foram utilizadas, o fenômeno da negligência da omissão é 

comum, pois as informações faltantes não estão evidentes porque superestima-se a 

importância de informações prontamente disponíveis e as informações fornecidas interferem 

na capacidade de se pensar sobre as faltantes (KARDES et al., 2006; SANBONMATSU; 

KARDES; SANSONE, 1991; SANBONMATSU; KARDES; HERR, 1992; 

SANBONMATSU et al., 1997; SANBONMATSU et al., 2003). 
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2.5.1 Negligência da omissão – principais estudos realizados 

 

Mesmo sendo uma linha de estudos recente, pois os trabalhos seminais datam da segunda 

metade da década de oitenta, os estudos sobre a negligência da omissão já somam algumas 

dezenas, tendo sido publicados em revistas de grande prestígio, tanto na área de negócios 

como na área de psicologia do consumo. 

O Quadro 2.5 aponta os principais estudos desta linha de pesquisa, além das principais 

descobertas realizadas. 
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Quadro 2.5 – Negligência da Omissão – Principais pesquisas realizadas 

Autores Publicação Ano Objetos de estudo Principais constatações 
Kardes Journal of Consumer Research 1988 Inferência, persuasão e 

negligência da omissão 
Indivíduos suscetíveis à persuasão utilizam mais a inferência 
para avaliações diante da falta de informação. 

Sanbonmatsu e Kardes Journal of Consumer Research 1988 Recomendação e 
negligência da omissão 

A reputação de quem recomenda um produto modera o 
reconhecimento da informação omitida. 

Sanbonmatsu, Kardes, Posavac e 
Houghton 

Organization Behavior and 
Human Decision Processes 

1991 Avaliações baseadas 
em informações 
contextuais e limitadas 

A avaliação de um produto pode ser sensibilizada pela 
quantidade de atributos fornecidos e inferida para outros 
produtos da mesma categoria. 

Sanbonmatsu, Kardes e Sansone Journal of Consumer Psychology 1991 Tempo, memória e 
negligência da omissão 

As inferências tornam-se mais fortes com o passar do tempo, 
aumentando a negligência da omissão. 

Benckoff, Krishnan, Niculescu, 
Kohne, Palmatier e Kardes 

Journal of Applied Social 
Psychology 

1992 Negligência da omissão 
e percepção de preços 

A negligência da omissão de informações dificulta o 
processamento e afeta o julgamento sobre o preço percebido. 

Sanbonmatsu, Kardes e Herr Organization Behavior and 
Human Decision Processes 

1992 Confiança e 
negligência da omissão 

A confiança no julgamento realizado nem sempre é afetada 
pela falta de informações. 

Kardes, Kim e Lim Journal of Business Research 1994 Crença e negligência 
da omissão 

Identificaram relação positiva entre crença, benefícios e 
negligência da omissão. 

Sanbonmatsu, Kardes, Posavac e 
Houghton 

Organization Behavior and 
Human Decision Processes 

1997 Manipulação de 
informações 

O julgamento é afetado por alertas sobre omissões ou 
quando o contexto aponta para total falta de informação. 

Houghton e Kardes Marketing Letters 1998 Avaliação de 
probabilidades e 
negligência da omissão 

Indivíduos que demonstram menor sensibilidade ao 
reconhecimento de omissões tendem a superestimar uma 
probabilidade, particularmente se esta for considerada de 
maneira isolada. 

Kardes, Sanbonmatsu, Cronley e 
Houghton 

Journal of Consumer Psychology 2002 Canais de distribuição 
e negligência da 
omissão 

Quando um produto possui boa avaliação em um canal de 
distribuição, indivíduos com baixa sensibilidade à ausência 
de informação tendem a inferir a mesma avaliação para 
outros canais. 

Sanbonmatsu, Kardes, Houghton, 
Ho e Posavac 

Journal of Consumer Psychology 2003 Manipulação de 
informações 

A negligência da omissão diminui quando a limitação da 
informação é salientada e/ou quando o avaliador define a 
importância dos atributos de um produto antes de receber as 
informações disponíveis. 

Kardes, Posavac e Cronley Journal of Consumer Psychology 2004 Processos inferenciais e 
negligência da omissão 

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 

Journal of Consumer Psychology 2005 Negligência da omissão 
e árvore de falhas 

Indivíduos com alta necessidade de conclusão cognitiva 
tendem a superestimar as informações de uma árvore de 
falhas e negligenciam as informações omitidas, tomando 
decisões mais radicais. 
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Cronley, Posavac, Kades, Meyer e 
Kellaris 

Journal of Consumer Psychology 2005 Preço, percepção de 
qualidade e negligência 
da omissão. 

A inferência de qualidade é mais influenciada pelo preço 
quando os indivíduos têm elevada necessidade de conclusão 
cognitiva e quando a quantidade de informações disponíveis 
é elevada. 

Kardes, Posavac, Silvera, Cronley, 
Sanbonmatsu, Schertzer, Miller, 
Herr e Chandrashekaran 

Journal of Business Research 2006 Sensibilidade à falta de 
informações 

A negligência da omissão é menor quando os consumidores 
são incentivados a considerar os seus critérios de avaliação 
antes de receberem a carga de informação. 

Kardes Journal of Consumer Psychology 2006 Intuição e negligência 
da omissão 

Baixo nível de informação (versus alto) beneficia a 
formação da avaliação intuitiva. 

Mantel, Kardes, Isen e Herr Working paper (*) 2008 Afetividade e 
negligência da omissão 

A predisposição ao afeto positivo diminui a sensibilidade às 
informações omitidas. 

(*) Disponível em http://www7.georgetown.edu/faculty/cvd4/Kardes.pdf 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Pesquisas apontam que a negligência da omissão influencia todas as fases de processamento 

de informações: a percepção (BARON; RITOV, 2004; CAPUTO; DUNNING, 2005; 

MASUDA; NISBETT, 2006; TREISMAN; SOUTHER, 1985), a compreensão (CRONLEY 

et al., 2005; KARDES, et al., 2004; NEWMAN;  WOLFF;  HEARST, 1980), a avaliação 

(KARDES; GURUMURTHY, 1992; KARDES; SANBONMATSU, 1993; 

SANBONMATSU et al., 1992, 1997, 2003; ZHANG;  KARDES; CRONLEY, 2002), a 

persuasão (SANBONMATSU et al., 1997; TORMALA;  PETTY, 2007) e a tomada de 

decisão (SANBONMATSU; SHAVITT; SHERMAN, 1991; SIMONSON; KIVETZ, 2000; 

SILVERA, et al., 2005; KARDES et al., 2006; MANTEL et al., 2008). 

Estudos também apontam para a relação entre negligência da omissão e a percepção de preço 

(SANBONMATSU et al.,1992; CRONLEY et al., 2005), de qualidade (SANBONMATSU, et 

al., 1997; SANBONMATSU; KARDES; HERR, 1992; SANBONMATSU; KARDES;  

SANSONE, 1991), com os ajustamentos inferenciais (SANBONMATSU;  KARDES;  

SANSONE, 1991), sobre a formação e manutenção da confiança (SANBONMATSU et al., 

1997), além de sua relação com a necessidade de conclusão cognitiva (KARDES et al., 2006). 

Contudo, não foram encontrados estudos que apontassem para a relação entre marca e 

negligência da omissão. 

Várias pesquisas que estudaram os efeitos da negligência da omissão nos processos de 

avaliação utilizam a necessidade de fechamento cognitivo, originalmente need for cognitive 

closure (WEBSTER; KRUGLANSKI, 1994) como variável moderadora. Essa necessidade 

refere-se à intenção de formar uma opinião definitiva e, uma vez formada, mantê-la. Com 

base nas descobertas de Kardes et al. (2006), as pessoas com alta necessidade de fechamento 

cognitivo podem ser menos sensíveis a informações ausentes e mais suscetíveis a focar nas 

informações disponíveis que facilitarão o fechamento.    

Neste estudo, optou-se pela não utilização da necessidade de fechamento cognitivo como 

variável moderadora, tendo esta sido substituída pela necessidade cognitiva (CACIOPPO; 

PETTY, 1982). Esta decisão foi alicerçada basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, 

por entender-se que a necessidade de fechamento cognitivo é uma variável situacional e não 

individual. Em estudos anteriores, a necessidade de fechamento cognitivo apresentou 

aumentar com a pressão do tempo (SANBONMATSU; FAZIO, 1990; KRUGLANSKI; 

WEBSTER, 1996; SURI; MONROE, 2003; CRONLEY et. al., 2005) e com o cansaço 
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(KRUGLANSKI, 1989; KRUGLANSKI, 1990; WEBSTER; RICHTER; KRUGLANSKI, 

1996) e diminuir com a obrigação (KRUGLANSKI; FREUND, 1983; KRUGLANSKI, 1989; 

WEBSTER; RICHTER; KRUGLANSKI, 1996) e com a disposição para a tarefa 

(WEBSTER, 1993). Em segundo lugar, escolheu-se a necessidade cognitiva como variável 

moderadora para privilegiar a parcimônia dos instrumentos de coleta de dados, pois a 

mensuração da necessidade de fechamento cognitivo é realizada por meio de uma escala com 

42 itens, ao passo que a escala de mensuração da necessidade cognitiva possui 18 itens. 

 

2.6 Necessidade cognitiva 

 

A exploração do papel do pensamento na interação social tem sido foco da área de psicologia 

social há pelo menos trinta anos. Durante esse período, alguns pesquisadores procuraram 

avaliar as diferenças individuais nos estilos de pensamento a fim de explorar possíveis 

relações entre o modo de se construir a realidade social e o comportamento social resultante.  

Já se sabe que indivíduos que processam informações de modo mais ativo obtêm melhor 

desempenho na maioria das tarefas cognitivas que lhes são atribuídas. A capacidade ou 

incapacidade de processar informações de modo mais ativo pode ser determinada pela 

natureza da tarefa, por seu interesse ou conhecimento em relação a ela ou às demandas 

situacionais. O processamento ativo de informações também pode ser interpretado como uma 

tendência individual. Cacioppo e Petty utilizaram o termo “necessidade cognitiva” para 

denotar as diferenças individuais na tendência de buscar e apreciar pensamentos que requerem 

esforço. 

Necessidade de cognição (ou necessidade cognitiva) é uma característica individual recorrente 

em indivíduos que demonstram, consistentemente, tendência em empenhar-se e gosto por 

participar de atividades que exijam esforço analítico (CACIOPPO; PETTY, 1982). Quando 

vistos como um sistema de processamento de informação, os indivíduos podem ser 

distinguidos pela sua necessidade de cognição e pela forma como utilizaram as informações 

de maneira integrada, para entender eventos e fenômenos complexos. 

Cacioppo et al. (1996) afirmam que os indivíduos com elevada necessidade cognitiva buscam, 

adquirem, pensam e refletem sobre as informações e sentem-se estimulados a conjecturar 



63 
 

sobre a correlação dos mais diversos eventos. Em contrapartida, quando os indivíduos 

demonstram baixa necessidade de cognição são mais propensos a confiar em julgamentos ou 

opiniões de terceiros (especialistas, celebridades, propaganda, etc.). 

Estudiosos da necessidade cognitiva indicam que indivíduos com elevada necessidade de 

cognição tendem a gerar atribuições complexas para o comportamento humano (FLETCHER, 

et al.,1986), são mais curiosos (OLSON; CAMP;  FULLER, 1984), são mais abertos a novas 

idéias, ações, sentimentos e valores (BERZONSKY;  SULLIVAN, 1992), e são mais 

rigorosos no uso de fontes de informações para tomar decisões (BAILEY, 1995), em 

comparação com aqueles que apresentam baixa necessidade de cognição. 

Necessidade de cognição também tem sido estudada dentro de contextos educativos. Por 

exemplo, alunos que têm necessidades elevadas são mais propensos a considerar questões 

analíticas multidisciplinares, do que os estudantes que têm baixa necessidade de cognição 

(SADOWSKI, 1996). Além disso, estudantes que têm alta necessidade cognitiva (versus 

baixa) são mais propensos a gastar tempo refletindo e buscam oportunidades para pensar 

profundamente sobre temas de interesse (NAIR, 2000).  

Alguns estudos têm demonstrado uma relação positiva entre a necessidade de cognição e 

graus acadêmicos mais elevados (LEONE; DALTON, 1988; SADOWSKI; GÜLGÖZ, 1992), 

e com o desempenho escolar (SADOWSKI, 1996; ELIAS; LOOMIS, 2002). Outros estudos 

apontam também para a relação positiva entre necessidade cognitiva e a motivação para 

resolução de problemas complexos, além da aceitação de crenças epistemológicas mais 

sofisticadas (NAIR, 2000). 

Já no campo da mercadologia, pesquisas apontam que indivíduos com maior necessidade 

cognitiva tendem a avaliar os argumentos contidos nas propagandas e rótulos mais 

extensivamente, enquanto os indivíduos com baixa necessidade cognitiva valorizam aspectos 

não relacionados ao produto. Deliza (1996) demonstrou que a informação contida no rótulo 

foi o aspecto mais importante na avaliação do produto pelos consumidores com alta 

necessidade cognitiva, enquanto que as cores e ilustrações alcançaram maior importância 

relativa para os consumidores com baixa necessidade. Em outro estudo, Pieters e Verplanken 

(1995) demonstraram que a necessidade cognitiva é mais robusta para explicar o 

comportamento decisório de um consumidor do que outros construtos mais comumente 

utilizados, como o envolvimento ou quantidade de opções de escolha.  
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A mensuração da necessidade cognitiva é obtida por meio de uma escala desenvolvida por 

Cacioppo, Petty e Kao (1984), que contém dezoito frases afirmativas e na qual o respondente 

deve expressar o quanto concorda ou discorda com cada uma delas. A escala utilizada é de 

nove pontos, variando de 1 (concordância muito intensa) até 9 (discordância muito intensa). A 

soma das notas para os dezoito itens classifica o indivíduo como baixo, médio ou alto na 

variável necessidade cognitiva. A escala de necessidade cognitiva demonstrou alta 

consistência interna e alta confiabilidade (CACIOPPO; PETTY; KAO, 1984; SADOWSKI; 

GÜLGÖZ, 1992). 

 

2.7 Formulação das hipóteses 

 

Estudos citados anteriormente já mostraram que indivíduos com baixo nível cognitivo 

contextual, ou seja, indivíduos com pouco ou nenhum conhecimento prévio acerca dos 

atributos do objeto (produto ou serviço) que estão sendo avaliados (não experts, deste ponto 

em diante) são menos sensíveis às informações omitidas quando realizam avaliação dos 

mesmos. Também já se identificou que indivíduos com alto nível cognitivo contextual, ou 

seja, com alto conhecimento prévio dos atributos do objeto (produto ou serviço) que está 

sendo avaliado (experts, deste ponto em diante), são mais sensíveis às informações omitidas 

quando realizam a avaliação dos mesmos.  

Mesmo que a negligência da omissão tenha sido modestamente testada em outras culturas que 

não a norte-americana (KARDES; GURUMURTHY, 1992), acredita-se que o fenômeno seja 

atemporal e independente da cultura local, portanto formulou-se a primeira hipótese a ser 

testada: 

H1a – A negligência da omissão ocorrerá em não experts que farão avaliações menos 

ponderadas acerca dos atributos positivos disponíveis. 

H1b – Experts reconhecerão a omissão de informações e farão avaliações mais ponderadas 

acerca dos atributos positivos disponíveis. 

A representação gráfica da hipótese 1 é ilustrada na Figura 2.9 abaixo: 
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Fonte: elaborado pelo autor 
Figura 2.9 – Representação hipótese 1 

 

Da mesma forma, acredita-se que indivíduos com elevada necessidade de cognição tendem a 

gerar atribuições complexas para o comportamento humano e são mais rigorosos no uso de 

fontes de informações para tomar decisões, em comparação com aqueles que apresentam 

baixa necessidade de cognição. Portanto: 

H2a – A negligência da omissão ocorrerá com maior intensidade em indivíduos com baixa 

necessidade cognitiva. 

H2b – A negligência da omissão ocorrerá com menor intensidade em indivíduos com alta 

necessidade de cognição, pois estes reconhecerão a omissão de informações.  

O interesse principal deste estudo é identificar os efeitos da marca na negligência da omissão. 

Pinho (1996) destaca o papel da marca na construção do sucesso empresarial. Keller (2003) 

apoia esta afirmação e acrescenta que o poder da marca de criar associações positivas a 

produtos (ou organizações) pode garantir o bom posicionamento destes em um mercado cada 

vez mais competitivo.  

O conhecimento de uma marca é mensurado pela capacidade que um comprador potencial 

tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante de uma determinada 
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categoria de produtos (AAKER, 1996; KELLER, 2001 e 2003). O posterior reconhecimento 

da marca é o primeiro passo básico na tarefa de comunicação e todos os modelos que tentam 

prever o sucesso de novos produtos têm o reconhecimento da marca como a chave do início 

da construção (SOUZA; ALMEIDA, 2001). Ainda, segundo Souza e Almeida (2001), uma 

decisão de compra muito raramente ocorre sem que haja um reconhecimento de marca.  

Destaca-se também que, na concepção dos consumidores, a qualidade não está 

necessariamente relacionada com especificações técnicas do produto, nem é decorrente de 

análises aprofundadas e criteriosas das características do mesmo. Essa qualidade que o 

consumidor considera estaria relacionada com um sentimento amplo e intangível a respeito da 

marca que está sendo considerada (KELLER, 2003). Diante disso, formulam-se as seguintes 

hipóteses: 

H3a – Uma marca reconhecida não alterará a negligência da omissão dos indivíduos não 

experts, quando expostos a uma seleção de atributos positivos. 

H3b – Uma marca reconhecida influenciará positivamente a avaliação de experts, quando 

expostos a uma seleção de poucos atributos positivos 
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A representação gráfica da hipótese 3 é ilustrada na Figura 2.10: 

Hipótese 3

3atributos positivos + 
marca reconhecida

7 atributos positivos + 
marca reconhecida

Não Experts

Experts

Av
al
ia
çã
o

 
Fonte: elaborado pelo autor 
Figura 2.10 – Representação da hipótese 3 

 

Espera-se  que o efeito de uma marca desconhecida, quando avaliada conjuntamente com uma 

seleção de atributos positivos, influencie a negligência e o reconhecimento da omissão. 

Portanto, formula-se:  

H4 – Para experts, uma marca não reconhecida, quando considerada em um grupo reduzido 

de atributos, resultará em uma avaliação extrema, apontando para o reconhecimento da 

omissão. 

A representação gráfica da hipótese 4 é ilustrada na Figura 2.11: 
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Hipótese 4

3 atributos positivos + 
marca não reconhecida

3 atributos positivos + 
marca não reconhecida

Não Experts

Experts

Av
al
ia
çã
o

 
Fonte: elaborado pelo autor 
Figura 2.11 – Representação da hipótese 4 

 

Ainda hipotetizando sobre o efeito das marcas – reconhecidas e não reconhecidas – na 

negligência da omissão, propõem-se: 

H5a – Sendo uma marca reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais positiva 

que não experts, quando considerado um pequeno conjunto de atributos negativos. 

H5b – Sendo uma marca reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais negativa 

que não experts, quando considerado um grande conjunto de atributos negativos. 
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A representação gráfica da hipótese 5 é ilustrada na Figura 2.12 abaixo: 

Hipótese 5

3 atributos negativos + 
marca reconhecida

7 atributos negativos + 
marca reconhecida

Não Experts

Experts

Av
al
ia
çã
o

 
Fonte: elaborado pelo autor 
Figura 2.12 – Representação da hipótese 5 

Propõem-se também: 

H6a – Sendo uma marca não reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais 

positiva que não experts, quando considerado um conjunto pequeno de atributos negativos. 

H6b – Sendo uma marca não reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais 

negativa que não experts, quando considerado um conjunto grande de atributos negativos. 

H6c – Sendo a marca não reconhecida um atributo, experts farão avaliações mais negativas, 

se comparadas às avaliações realizadas pelo mesmo grupo, quando a marca reconhecida foi 

considerada como atributo. 

A representação gráfica da hipótese 6 é ilustrada na Figura 2.13 abaixo: 
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Hipótese 6

3 atributos negativos + 
marca não reconhecida

7 atributos negativos + 
marca não reconhecida

Não Experts

Experts

Av
al
ia
çã
o

 
Fonte: elaborado pelo autor 
Figura 2.13 – Representação da hipótese 6 

 

Ainda buscando identificar o efeito da marca na negligência da omissão de informações, 

propõe-se estudar o impacto da extensão de marca neste fenômeno do processamento. 

As extensões de marca têm proliferado muito nas últimas décadas. Estudos de Marketing 

identificaram que entre 80 e 90% dos produtos lançados anualmente utilizam esta estratégia 

de branding (KELLER, 2003; VÖLCKNER; SATTLER, 2004).  

Entende-se que uma marca foi estendida quando ela é utilizada em produtos/serviços de classe 

diferente daquela na qual é usualmente utilizada (SWAMINATHAN; FOX; REDDY, 2001).  

Esse é também o entendimento de Aaker (1998), quando afirma que a extensão de marca se 

dá a partir da utilização de um nome de marca já estabelecido (marca principal ou marca-mãe) 

em um mercado ou categoria de produtos, para entrar em outro mercado ou categoria de 

produtos nos quais esta não atua. 

A extensão de uma marca pode ser utilizada tanto em produtos (ou serviços) intimamente 

relacionados com a marca-mãe, como também em produtos (ou serviços) não diretamente 

relacionados à mesma classe de consumo, canais de distribuição ou comunicação 

(TAVARES, 1998). Um exemplo da primeira situação é a estratégia utilizada pela Unilever 

na extensão da marca OMO, que originalmente era a marca de um único produto e 



71 
 

posteriormente foi utilizada para outras referências de detergente em pó (Progress, Multiação, 

Comfort, Cores, Baby, entre outros). Já a segunda situação é exemplificada pela estratégia da 

cadeia de hipermercados Carrefour, que estendeu sua marca para uma rede de postos de 

gasolina e posteriormente para uma rede de farmácias. 

Estudos apontaram que existe transferência, tanto positiva quanto negativa, de atributos entre 

a marca-mãe e a extensão de marca. Aaker; Keller (1990) postularam que quando existe 

incongruência entre os atributos da marca-mãe e a marca estendida, o consumidor tende a 

perceber a estratégia de extensão de marca como negativa. Por outro lado, alegam que a 

percepção de qualidade entre a marca principal e a extensão é influenciada positivamente 

quando as categorias dos produtos apresentam natureza complementar. Todavia, sob a ótica 

da negligência da omissão, como o consumidor tende a simplificar o processamento das 

informações, muitas vezes desprezando aquelas que foram omitidas, acredita-se que quando a 

extensão de uma marca cuja qualidade percebida é alta está sendo considerada, indivíduos 

com baixo (versus alto) nível cognitivo contextual negligenciarão a omissão das informações 

e farão avaliações radicais positivas (versus moderadas). Portanto, diante desta crença, 

formularam-se as últimas hipóteses que serão testadas na etapa empírica deste trabalho: 

H7a – A negligência da omissão ocorrerá em não experts, que farão avaliações mais radicais 

acerca dos atributos positivos disponíveis, quando uma extensão de marca – relacionada ou 

não – estiver sendo considerada. 

H7b – Experts reconhecerão a omissão de informações e farão avaliações mais ponderadas 

acerca dos atributos positivos disponíveis, quando uma extensão de marca – relacionada ou 

não – estiver sendo considerada. 
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A representação gráfica da hipótese 7 é ilustrada na Figura 2.14 abaixo: 

Hipótese 7

3 atributos positivos + 
marca estendida

7 atributos positivos + 
marca estendida

Não Experts

Experts

Av
al
ia
çã
o

 
Fonte: elaborado pelo autor 
Figura 2.14 – Representação da hipótese 7 

 

2.8 Consolidação das hipóteses  

As hipóteses formuladas nesta seção estão relacionadas aos objetivos deste estudo, como 

demonstrado no Quadro 2.6. O referido Quadro também relaciona os testes empíricos 

realizados com os objetivos e as hipóteses desta tese. 
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Quadro 2.6 – Relacionamento entre objetivos, hipóteses e testes empíricos 

Objetivo 
Geral 

Objetivos específicos Hipóteses da pesquisa Teste empírico 

Identificar o 
papel da 
marca na 
negligência 
da omissão 
em 
diferentes 
níveis de 
necessidade 
cognitiva. 

(1) Identificar qual o 
impacto das marcas na 
formação da 
negligência da 
omissão; 

H3a – Uma marca reconhecida não alterará a negligência da omissão dos indivíduos não experts, 
quando expostos a uma seleção de atributos positivos. 
H3b – Uma marca reconhecida influenciará positivamente a avaliação de experts, quando expostos 
a uma seleção de poucos atributos positivos

Experimento 2 

H4 – Para experts, uma marca não reconhecida, quando considerada em um grupo reduzido de 
atributos, resultará em uma avaliação extrema, apontando para o reconhecimento da omissão. 

Experimento 3 

H5a – Sendo uma marca reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais positiva que 
não experts, quando considerado um pequeno conjunto de atributos negativos. 
H5b – Sendo uma marca reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais negativa que 
não experts, quando considerado um grande conjunto de atributos negativos. 

Experimento 4 

H6a – Sendo uma marca não reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais positiva 
que não experts, quando considerado um conjunto pequeno de atributos negativos. 
H6b – Sendo uma marca não reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais negativa 
que não experts, quando considerado um conjunto grande de atributos negativos. 
H6c – Sendo a marca não reconhecida um atributo, experts farão avaliações mais negativas quando 
comparadas às avaliações realizadas pelo mesmo grupo quando a marca reconhecida foi 
considerada como atributo. 

Experimento 5 

H7a – A negligência da omissão ocorrerá em não experts, que farão avaliações mais radicais acerca 
dos atributos positivos disponíveis, quando uma extensão de marca – relacionada ou não – estiver 
sendo considerada. 
H7b – Experts reconhecerão a omissão de informações e farão avaliações mais ponderadas acerca 
dos atributos positivos disponíveis quando uma extensão de marca – relacionada ou não – estiver 
sendo considerada. 

Experimento 6 

(2) Entender o papel 
moderador do 
nível de 
necessidade 
cognitiva na 
formação da 
negligência da 
omissão; 

H2a – A negligência da omissão ocorrerá com maior intensidade em indivíduos com baixa 
necessidade cognitiva. 
H2b – A negligência da omissão ocorrerá com menor intensidade em indivíduos com alta 
necessidade de cognição, pois estes reconhecerão a omissão de informações.  

Todos os experimentos 

H5a – Sendo uma marca reconhecida um atributo, indivíduos com alto nível cognitivo contextual 
(experts) farão uma avaliação mais positiva que indivíduos com baixo nível cognitivo contextual 
(não experts), quando considerado um pequeno (versus grande) conjunto de atributos negativos. 
H5b – Sendo uma marca reconhecida um atributo, indivíduos com alto nível cognitivo contextual 
(experts) farão uma avaliação mais negativa que indivíduos com baixo nível cognitivo contextual 
(não experts), quando considerado um grande (versus pequeno) conjunto de atributos negativos. 

Experimento 4 

H6a – Sendo uma marca não reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais positiva Experimento 5 
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que não experts, quando considerado um conjunto pequeno de atributos negativos. 
H6b – Sendo uma marca não reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais negativa 
que não experts, quando considerado um conjunto grande de atributos negativos. 
H6c – Sendo a marca não reconhecida um atributo, experts farão avaliações mais negativas quando 
comparadas às avaliações realizadas pelo mesmo grupo quando a marca reconhecida foi 
considerada como atributo. 
H7a – A negligência da omissão ocorrerá em não experts que farão avaliações mais radicais acerca 
dos atributos positivos disponíveis quando uma extensão de marca – relacionada ou não – estiver 
sendo considerada. 
H7b – Experts reconhecerão a omissão de informações e farão avaliações mais ponderadas acerca 
dos atributos positivos disponíveis quando uma extensão de marca – relacionada ou não – estiver 
sendo considerada. 

Experimento 6 

(3) Investigar como o 
nível cognitivo 
contextual 
influencia a 
negligência da 
omissão. 

 

H1a – A negligência da omissão ocorrerá em não experts que farão avaliações menos ponderadas 
acerca dos atributos positivos disponíveis. 
H1b – Experts reconhecerão a omissão de informações e farão avaliações mais ponderadas acerca 
dos atributos positivos disponíveis. 

Todos os experimentos 

H4 – Para experts, uma marca não reconhecida, quando considerada em um grupo reduzido de 
atributos, resultará em uma avaliação extrema, apontando para o reconhecimento da omissão. 

Experimento 3 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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2.9 Comentários finais do capítulo 

 

Findo o capítulo dedicado à revisão da literatura, torna-se importante ressaltar os principais 

pontos aqui abordados.  

Parafraseando novamente Acevedo e Nohara (2004) e corroborando o entendimento que a 

revisão da literatura é a etapa da pesquisa acadêmica que permite o aprofundamento sobre o 

objeto do estudo, o que possibilita maior entendimento sobre o problema e proporciona maior 

clareza para a formulação das hipóteses, buscou-se estabelecer um quadro do estado da arte 

sobre o fenômeno da negligência da omissão, cobrindo os cinco aspectos relevantes para tal. 

O Quadro 2.7 demonstra esta realização. 
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Quadro 2.7 – Aspectos relevantes na elaboração do quadro do estado da arte do fenômeno pesquisado. 

Os cinco aspectos relevantes (*) Indicação Observação 
Explanação dos relatos de pesquisas anteriores que 

estudaram o fenômeno 
Subcapítulo 2.5 – Negligência da omissão. 
Subcapítulo 2.5.1 – Negligência da omissão: principais estudos 

 

Identificação das teorias relacionadas ao fenômeno 

Subcapítulos 2.2.1 até 2.2.4 – Modelos comportamentais. 
Subcapítulo 2.3 – Processo de decisão de compra. 
Subcapítulo 2.3.2 – Busca e processamento de informações. 
Subcapítulo 2.4 – Avaliação de informações por meio de 
heurísticas de julgamento. 
Subcapítulo 2.6 – Necessidade cognitiva.  

 

Identificação das lacunas da literatura relacionadas ao 
fenômeno 

Tabela 2.1 – Negligência da omissão: principais pesquisas 
realizadas.  

Ausência de estudos dos efeitos da 
marca na negligência da omissão 

Identificação das escolhas metodológicas utilizadas na 
exploração do fenômeno 

Subcapítulo 2.4 – Negligência da omissão. 
Subcapítulo 2.4.1 – Negligência da omissão: principais estudos 

 

Identificação dos construtos relevantes para o entendimento 
do fenômeno 

Subcapítulo 2.3 – Processo de decisão de compra. 
Subcapítulo 2.3.2 – Busca e processamento de informações. 
Subcapítulo 2.4 – Avaliação de informações por meio de 
heurísticas de julgamento. 
Subcapítulo 2.5.1 – Negligência da omissão: principais estudos 
Subcapítulo 2.6 – Necessidade cognitiva.  
Tabela 2.1 – Negligência da omissão: principais pesquisas 
realizadas. 

 

(*) Baseados em Acevedo e Nohara (2004). 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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"A ciência não pode prever o que vai acontecer. Só pode prever 
a probabilidade de algo acontecer. " 

César Lattes 
Físico brasileiro (1924-2005) 

 
 

3 METODOLOGIA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar os procedimentos metodológicos utilizados na etapa 

empírica para o alcance dos objetivos propostos neste trabalho. A Figura 3.1 representa o 

delineamento metodológico planejado.  

1‐Classificação
‐ Por seu objetivo

‐ Pelos procedimentos de 
coleta e análise de dados

2‐Planejamento 
de 

Experimentos

5‐Design do 
instrumento de 
coleta de dados

4‐ Plano de 
análise dos 

dados
‐ Teste de normalidade

‐ Análise de variância

3‐ Amostra e 
procedimentos

 
Figura 3.1 – Planejamento metodológico da etapa empírica 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.1 Classificação desta pesquisa 

 

A classificação de um estudo acadêmico está intimamente ligada ao grau de cristalização da 

questão de pesquisa (COOPER; SCHINDLER, 2003), porém, frequentemente, esta 
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classificação é uma tarefa mais complexa do que aparenta, sobretudo nas Ciências Sociais 

Aplicadas, (GUERRING, 2001; NEUMAN, 2004). 

 

3.1.1 Classificação desta pesquisa a partir de seu objetivo 

 

Sob o prisma dos objetivos traçados – geral e específicos –, o presente trabalho pode ser 

classificado como uma pesquisa descritiva, pois tem como meta primordial a descrição das 

características de um determinado fenômeno ou então a identificação de relações entre 

variáveis (DOOLEY, 2001). Porém, se analisada sob a ótica proposta por Cooper e Schindler 

(2003), esta pesquisa atende apenas parcialmente os três objetivos formais de uma pesquisa 

descritiva: (a) descrição de fenômenos ou características associadas com a população-alvo (o 

quem, que, quando, onde e como de um tópico); (b) estimativa das proporções de uma 

população que tenha essas características; (c) descoberta de associações entre as diferentes 

variáveis. 

Para Cooper e Schindler (2003), a pesquisa aqui apresentada deveria ser classificada como um 

estudo de “desenho em dois estágios” (p. 135) – sendo o primeiro estágio de cunho 

exploratório (formado pela revisão da literatura), que tem por objetivos definir claramente a 

questão de pesquisa e desenvolver o desenho da mesma, e um segundo estágio descritivo, que 

busca, por meio de uma questão ou teste de hipótese, identificar algo a respeito da existência, 

tamanho, forma ou distribuição de um determinado fenômeno social. Estes autores ressaltam 

a importância das pesquisas exploratórias, como forma de aprofundamento sobre o tema de 

interesse, para a identificação de todas as variáveis importantes que cercam o fenômeno e 

como forma de assegurar a viabilidade (ou praticidade) de se realizar o estudo. Ressaltam 

ainda que, apesar do valor óbvio, a pesquisa exploratória, muitas vezes, não recebe a devida 

atenção, pois “está de alguma forma associada a antigos vieses de pesquisa qualitativa: 

subjetividade, não-representatividade e planejamento não-sistemático” (COOPER; 

SCHINDLER, 2003, p. 131).  Como a taxionomia de “estudo de desenho em dois estágios” 

não é usual na academia brasileira, buscou-se outras definições que pudessem sustentar a 

classificação pretendida.  
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Na busca pela melhor definição, encontrou-se em Acevedo e Nohara (2004) classificações 

claras a respeito da tipificação das pesquisas acadêmicas. Segundo estas autoras, a pesquisa 

exploratória tem como principal objetivo compreender o fenômeno que está sendo 

investigado, permitindo que o pesquisador obtenha o delineamento do problema de da forma 

mais precisa. Para elas, uma pesquisa exploratória, por ser a primeira etapa de uma 

investigação mais abrangente, não verifica hipóteses, apenas as concebe ao seu final. 

Explicam ainda que a pesquisa descritiva tem como mote descrever o fenômeno estudado ou 

proporcionar a descrição das características de um determinado grupo. As autoras ressaltam 

que a pesquisa descritiva não visa explicar o fenômeno investigado e também que os 

conhecimentos por ela gerados são fundamentais para a realização de pesquisas explicativas. 

Ainda segundo Acevedo e Nohara (2004, p. 51), as pesquisas explicativas têm “por finalidade 

explicar por que o fenômeno ocorre, quais os fatores que causam ou contribuem para sua 

ocorrência, ou qual a explicação para a relação entre dois ou mais fenômenos”. 

Diante disso, sustenta-se a classificação deste trabalho como sendo uma pesquisa descritiva. 

 

3.1.2 Classificação desta pesquisa a partir dos procedimentos de coleta e análise de 

dados 

 

No que tange a sistematização para classificação das pesquisas acadêmicas quanto aos meios 

empregados para a investigação empírica dos fenômenos sociais, existe aparente consenso na 

seguinte ordem: pesquisa de laboratório, pesquisa documental e/ou bibliográfica, pesquisa de 

campo, pesquisa participante, pesquisa-ação ou participativa e estudo de caso/multicasos 

(VIEIRA; ZOUAIN, 2004; BABBIE, 2006). 

Cooper e Schindler (2003) e Acevedo e Nohara (2004) detalham com maior profundidade os 

descritores do planejamento de uma pesquisa, possibilitando a elaboração do Quadro 3.1. 
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Quadro 3.1 – Descritores do planejamento de pesquisa 

Categoria Opções metodológicas Opções metodológicas 
deste estudo 

Método da coleta de dados o Monitoramento 
o Interrogação/comunicação 

Interrogação 

Controle das variáveis pelo pesquisador • Experimental 
• Ex post facto 

Experimental 

Dimensão temporal o Transversal 
o Longitudinal 

Transversal 

Escopo do tópico 
(amplitude e profundidade) 

• Caso 
• Estudo estatístico 

Estudo estatístico 

Ambiente de pesquisa 
o Pesquisa de campo 
o Pesquisa de laboratório 
o Simulação 

Pesquisa de campo 

Percepção da amostra • Rotina real 
• Rotina modificada 

Rotina modificada 

Fonte: adaptado pelo autor com base em Cooper e Schindler (2003) e Acevedo e Nohara (2004) 

 

Como exposto na coluna que indica as opções metodológicas deste estudo, a coleta de dados 

deste trabalho deu-se por interrogação. Nesta técnica, o pesquisador questiona os participantes 

e coleta as respostas por meio de entrevistas, conversas telefônicas ou instrumentos 

autopreenchidos (MALHOTRA, 2006). 

No que tange ao controle das variáveis, este trabalho deve ser classificado como um 

experimento. O experimento caracteriza-se pela manipulação deliberada de algum aspecto da 

realidade a ser investigada e é utilizado para obter evidências de relação de causa e efeito 

(VIEIRA, 2002; SOLOMON; TROUTMAN, 2003). Cooper e Schindler (2003) também 

entendem que, em um experimento, o pesquisador tenta controlar e/ou manipular as variáveis 

do estudo e que a técnica é apropriada quando se deseja descobrir se certas variáveis 

(independentes) produzem efeitos em outras variáveis (dependentes).  

Diversos pesquisadores afirmam que a pesquisa experimental pretende mostrar de que modo e 

por qual motivo um determinado fenômeno ocorre e que seu projeto deve contemplar a 

manipulação de uma ou mais variáveis, enquanto outras são mantidas constantes, além da 

medição dos resultados (GUERRING, 2001; VIEIRA, 2002; MALHOTRA, 2006; BABBIE, 

2006). 

Mesmo sendo este estudo composto por seis experimentos diferentes, entende-se que o corte 

temporal é do tipo transversal, pois cada entrevistado teve sua opinião coletada em um 

momento único, não sendo possível aferir eventuais mudanças de julgamento.  
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O ambiente para coleta de dados caracteriza-se como o de pesquisa de campo, porém a 

percepção da amostra deve ser classificada como de rotina modificada, pois a amostra é 

composta por estudantes universitários e a coleta deu-se em sala de aula. Se por um lado a 

utilidade de um experimento pode ser limitada pela percepção dos sujeitos pesquisados, por 

outro, entende-se que neste estudo não houve prejuízo ao teste das hipóteses, pois como será 

visto oportunamente ainda nesta seção, os instrumentos de coleta de dados estavam 

adequadamente disfarçados para impedir que houvesse alterações nos efeitos testados. 

Por fim, esta pesquisa é um estudo estatístico, no qual o interesse central é voltado para a 

amplitude da mensuração e não para sua profundidade.  

 

3.2 Planejamento dos experimentos 

 

O planejamento de experimentos é uma técnica utilizada para definir quais, em que 

quantidade e sob quais condições os dados devem ser coletados durante um determinado 

experimento, buscando obter a maior precisão estatística possível (COLEMAN; 

MONTGOMERY, 1993). Alinhados com este pensamento, Box, Hunter e Hunter (2005) 

acrescentam que a utilização desta técnica, a qual chamaram de delineamento de 

experimentos, possibilita minimizar a influência do erro experimental nos resultados 

observados, quando se analisam múltiplos fatores simultaneamente.   

Coleman e Montgomery (1993) elencam diversos tipos de planejamento de experimentos: 

tratamento em pares, tratamento em blocos, Quadrado Latino e suas variações – Quadrado 

Greco-Latino e Quadrado Hiper-Greco-Latino – e experimentos fatoriais. Para eles, os mais 

comumente aplicáveis são o Quadrado Latino e os experimentos de desenho fatorial completo 

entre sujeitos. 

Um quadrado latino é um arranjo de n elementos em n colunas e n linhas, de tal modo que 

cada elemento figure uma única vez em cada coluna e em cada linha (HUNTER, 1987). Seu 

nome deriva de um antigo jogo romano, que consistia em determinar quantos seriam os 

possíveis arranjos com n letras, num quadrado de dimensão ou ordem n.  
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Apesar de a utilização do quadrado latino permitir que tratamentos sejam comparados em 

condições mais homogêneas do que em outros tipos de delineamento experimentais (BOX; 

HUNTER; HUNTER, 2005), esta técnica não foi utilizada nesta pesquisa, pois para atender às 

condições de ortogonalidade e balanceamento, o número de repetições, de linhas e de colunas 

deve ser o mesmo, o que torna esse experimento de difícil execução se o número de 

tratamentos for grande (MACHADO et al., 2005). Diante disso, optou-se pela utilização do 

desenho fatorial completo entre sujeitos. 

A utilização da técnica de desenho fatorial completo entre sujeitos é apropriada quando dois 

ou mais fatores estão sendo investigados em dois ou mais níveis (BAGOZZI, 2008). Na 

utilização deste método, se existir um fator A com x tratamentos e um fator B com y 

tratamentos, devem-se realizar ensaios com todas as combinações dos tratamentos de A e de 

B, num total de (“x” x “y”) ensaios. 

As maiores vantagens decorrentes da utilização do desenho fatorial completo entre sujeitos 

são: sua eficiência, quando comparado a experimentos com um único fator, sua assertividade, 

quando evitam conclusões errôneas perante a existência de interações entre os fatores e sua 

ampla aplicabilidade, pois possibilitam a estimativa dos efeitos de um fator em diversos níveis 

dos outros fatores, permitindo conclusões que são válidas numa amplitude de condições 

experimentais (COLEMAN; MONTGOMERY, 1993; BAGOZZI, 2008). 

 

3.3 Amostra e procedimentos de controle 

 

Os questionários foram apresentados a estudantes universitários do curso de Administração de 

Empresas de seis instituições de ensino superior, sendo duas do estado do Paraná (Maringá e 

Apucarana) e outras quatro do estado de São Paulo (das cidades de Guarulhos, São Carlos e 

Taubaté e  São Paulo) e para alunos de pós-graduação em Gestão Empresarial de um centro 

universitário da capital paulista, todos do período noturno. Optou-se por esta amostra, 

basicamente, por três motivos: (a) pela facilidade de acesso do pesquisador aos pesquisados, o 

que caracteriza a amostra como não probabilística por conveniência (MALHOTRA, 2006); 

(b) porque estudantes universitários possuem bom entendimento de questionários 

estruturados, sendo estes frequentemente utilizados em pesquisas quantitativas em ciências 
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sociais aplicadas e em psicologia (RAMANATHAN; DHAR, 2010)  e; (c)  o estudante do 

período noturno, que geralmente trabalha (TERRIBILI-FILHO; QUAGLIO, 2005), possui 

razoável autonomia financeira e, portanto, pode tomar suas próprias decisões de consumo.  

A aplicação dos instrumentos de coleta de dados se deu na própria sala de aulas e foi realizada 

pelos professores regulares de cada turma, após terem sido treinados para esta tarefa. Os 

questionários foram distribuídos no início da segunda aula, evitando que a entrada de alunos 

retardatários dispersasse a atenção dos respondentes.  

A aplicação dos questionários não se deu em dias de provas ou de apresentação de atividades 

avaliatórias e tampouco nas vésperas destas datas. Também não houve pesquisa em dias de 

chuva intensa ou de grandes congestionamentos motivados por acidentes de trânsito, greves 

ou outras manifestações populares. Com o objetivo de aumentar a motivação para o 

preenchimento, foi sorteado um notebook entre os estudantes respondentes. Para este fim, 

utilizou-se uma folha de controle não vinculada ao formulário de coleta de dados, na qual o 

estudante anotava seu nome, telefone e e-mail, após a entrega do questionário. 

Por fim, adotou-se a distribuição randomizada das 14 versões de instrumentos de coleta de 

dados dentre todos os respondentes, garantindo a possibilidade de qualquer elemento da 

amostra responder a qualquer um dos instrumentos utilizados na pesquisa.  A randomização 

completa entre sujeitos, na taxionomia de Kardes (2006), possibilita a comparação de 

qualquer grupo, independentemente do experimento ao qual este tenha sido submetido. A 

coleta de dados aconteceu entre 06 de Abril e 27 de Maio de 2010. 

 

3.4 Plano de análise dos dados 

 

Basicamente, foram utilizadas as técnicas de estatística descritiva, visando caracterizar as 

amostras utilizadas em cada um dos seis experimentos, e a análise de variância multivariada, 

após terem sido realizados os testes de aderência à distribuição normal. 
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3.4.1 Teste de aderência à distribuição normal 

 

Para verificar a normalidade da distribuição das amostras, foi realizado o teste Kolmogorov-

Smirnov.  O teste Kolmogorov-Smirnov, representado por KS, é um teste de aderência e 

verifica o grau de concordância entre a distribuição de um conjunto de valores (ou escores 

observados) e alguma distribuição teórica, ou seja, verifica se os dados seguem a distribuição 

normal (SIEGEL; CASTELLAN, 2006). O teste é aplicável para amostras com, no mínimo, 

50 observações (BISQUERRA; SARRIERA; MARTÍNEZ, 2004). 

 

3.4.2 Análise de variância 

 

Uma vez verificada a normalidade da amostra, decidiu-se pela técnica de análise de variância 

paramétrica mais adequada – a ANOVA. 

A análise de variância bivariada, conhecida como two-way ANOVA ou simplesmente 

ANOVA, permite verificar qual o efeito de duas ou mais variáveis independentes de natureza 

qualitativa, também chamada de fator ou grupo, numa variável dependente de natureza 

quantitativa (NUNALLY, 1978). Em termos gerais, a ANOVA consiste em agrupar as 

observações das variáveis independentes em cada categoria do fator ou grupo, por meio da 

atribuição de uma variável dummy para cada grupo, de forma a comparar as médias dessas 

populações. A existência de, pelo menos, um grupo com média diferente dos outros sugere a 

rejeição da hipótese nula. O raciocínio fundamental que está na essência deste teste prediz que 

se os grupos vierem da mesma população, a estimativa da variância entre os grupos deverá ser 

semelhante à estimativa da variância dentro dos grupos. 

Diante dessa premissa, a variação total é decomposta em duas variações: uma explicada por 

meio das diferenças entre os grupos (variação explicada) e outra explicada por meio das 

diferenças existentes no próprio grupo (variação não explicada). Caso exista efetivamente o 

efeito do grupo, é natural que a variação entre os grupos seja bastante superior à variação 

dentro de cada um. 



85 

 

Este teste, embora compare médias entre grupos, é designado por análise de variância, devido 

à expressão da estatística utilizada para testar a hipótese nula ser dada por um quociente que 

inclui as duas variações referidas. 

Na variação entre os grupos (explicada), comparam-se as médias de cada grupo com a média 

global. Na variação dentro de cada grupo (erro), compara-se cada observação com a média do 

seu grupo. Se a variância estimada entre os grupos for consideravelmente superior à variância 

estimada dentro deles, o valor da estatística F será elevado, o que implica na baixa 

probabilidade de que as diferenças encontradas entre as médias sejam devidas ao acaso 

(NUNALLY, 1978; HAIR et al., 1985; LEVIN; FOX, 2004).  

Ressalta-se que esta técnica de análise quantitativa multivariada é a mais usualmente utilizada 

na avaliação de procedimentos experimentais em ciências sociais aplicadas (HICKS; 

TUERNER, 1999;  HERNANDEZ, 2004), pois permite avaliar o efeito principal – percebido 

na variável investigada, considerado independentemente da interação com qualquer outro 

fator examinado – e o efeito de interação dos fatores – oriundo do cruzamento de duas ou 

mais variáveis independentes, de modo a se verificar se a direção das médias em cada 

condição, definida pela manipulação de cada variável, é diferente em função desse 

cruzamento. 

Certamente, a ANOVA permita aceitar ou não a hipótese nula (H0 = Não há diferença 

significativa entre as médias dos grupos analisados), porém quando esta é rejeitada, nas 

situações em que existam mais de dois grupos sendo analisados simultaneamente, não se sabe 

entre quais pares encontram-se as diferenças. Para possibilitar esta identificação, utilizou-se o 

método de comparação múltipla de Scheffé. O método de comparação de médias de Scheffé é 

tão rigoroso quanto o método de Tuckey, porém não tem como pressuposto a simetria no 

número de observações das amostras analisadas (PEREIRA, 2006). Outra característica desta 

técnica estatística é o poder de aferir o efeito principal e interações de variáveis categóricas 

independentes sobre a variável dependente. 

Para os casos em que a distribuição de frequência da amostra não for aderente à curva de 

Gauss, utilizar-se-á um procedimento não-paramétrico de análise de variância conhecido 

como Kruskal-Wallis. 

O teste de Kruskal-Wallis (ou análise de variância por postos), em oposição ao que ocorre 

com a ANOVA, não exige as suposições de normalidade da variável, nem homogeneidade de 
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variâncias entre os tratamentos. É caracterizado como teste livre de distribuição, ou seja, a 

distribuição teórica populacional dos dados não precisa ser estimada pelas médias ou 

variâncias amostrais para sua correta aplicação (BIANCONI et al., 2008). O teste é utilizado 

para identificar se amostras independentes procedem de diferentes populações, ou seja, 

comprovar se existem diferenças significativas entre suas médias (SIEGEL; CASTELLAN, 

2006; PEREIRA, 2006). Neste teste, a hipótese nula é rejeitada quando ao menos um par de 

grupos tem médias diferentes. De acordo com Siegel e Castellan (2006), o procedimento 

admite que as variáveis analisadas tenham a mesma distribuição contínua subjacente, devendo 

ser, ao menos, ordinais. 

Do mesmo modo como ocorre com a ANOVA, quando se detecta uma diferença significativa 

entre os tratamentos, por meio do teste de Kruskal-Wallis, usualmente são efetuadas 

comparações múltiplas envolvendo todos os pares de tratamentos. O teste de Dunn é 

recomendado para tal finalidade.  

Analogamente aos testes de Tuckey e Scheffé, o teste de Dunn tem como objetivo identificar 

os pares de observações nos quais existem diferenças significativas entre as médias. A Figura 

3.2 detalha o procedimento adotado para decisão do método de análise dos experimentos. 

        

Plano de análise dos dados

Teste KS
Kolmogorov-Smirnov

Normalidade comprovada
Teste paramétrico

Normalidade não
Comprovada

Teste não paramétrico

ANOVA
Comparação de médias

pelo método Scheffé

H de Kruskal-Wallis
Comparação de médias

pelo método Dunn
 

Figura 3.2 – Plano de análise dos dados 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para as análises estatísticas foi utilizado o software SPSS for Windows na versão 13.0.  

 

3.5 Design geral do instrumento de coleta de dados 

 

Para mensuração dos efeitos da marca na negligência da omissão foram utilizados formulários 

de coleta de dados adaptados a cada um dos seis experimentos que se realizaram. 

Os instrumentos de coleta de dados estão estruturados em quatro blocos, como descrito na 

Figura 3.3.  
 

 

Exposição ao estímulo
(adaptado a cada um dos seis experimentos)

Avaliação

Mensuração do nível cognitivo 
contextual

Mensuração da necessidade cognitiva 

Identificação 
do 

fenômeno

Check de 
controle

 
Figura 3.3 – Estrutura geral do instrumento de coleta de dados  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De modo geral, existem poucas diferenças entre os instrumentos de coleta de dados utilizados 

em cada experimento. Em todos os casos, utilizou-se um notebook como objeto de avaliação. 

Inicialmente, tentou-se utilizar uma máquina fotográfica digital como objeto a ser avaliado, 

porém, na realização do primeiro pré-teste, identificou-se que a amostra apresentava 

baixíssimo nível de conhecimento contextual deste produto (1 expert em 30 elementos).  

Buscou-se outro produto que fosse de utilização mais corriqueira e, num segundo pré-teste, 

foi utilizado um pendrive como objeto para avaliação. Nesta segunda tentativa, observou-se 
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baixa sensibilidade a qualquer atributo que não fosse a capacidade de armazenamento. Na 

terceira tentativa, utilizou-se um notebook. Esta decisão, ratificada pelo pré-teste realizado 

(n=30), decorreu do fato deste tipo de equipamento estar bastante presente no dia a dia de 

estudantes universitários, por possuir grande variedade de configurações e marcas, além de 

despertar interesse no público que participou da pesquisa.  

Apenas o primeiro bloco, no qual foram manipulados os estímulos expostos aos participantes, 

apresentou variação. Esta variação ocorreu em função da quantidade de atributos, de sua 

polaridade (positivos ou negativos), e da marca do notebook a ser avaliado, como descrito no 

Quadro 3.2.  

 
Quadro 3.2 – Manipulação dos estímulos apresentados no primeiro bloco dos instrumentos de coleta de dados 
Experimento Teste de atributos Polaridade dos atributos Tipo de Marca 

1 4 versus 8 Positivos - 
2 3+Marca versus 7+Marca Positivos Reconhecida 
3 3+Marca versus 7+Marca Positivos Não reconhecida 
4 3+Marca versus 7+Marca Negativos Reconhecida 
5 3+Marca versus 7+Marca Negativos Não reconhecida 

6 3+Marca versus 7+Marca Positivos Estendida relacionada e 
não relacionada 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Na sequência, o Quadro 3.3 detalha os atributos utilizados nas manipulações experimentais. 

 
Quadro 3.3 – Atributos utilizados 

Atributos utilizados Polaridade positiva Polaridade negativa 
Capacidade da HD 500 GB 120 GB 

Quantidade de portas 
USB 

8 portas USB Substituído pela marca 

Pacote de Softwares Oficce completo (Word, Excel, Power 
Point e Acess) e sistema operacional 

Windows 7 

Sistema operacional Windows XP 

Memória RAM 4 GB DDR2 512 MB 
Processador IntelCore 2Duo T6500 2,4 GHz AMD 

Wireless Wi-Fi Wireless Lan 802.11 b/g + Bluetooth 
H680 

Não fornecido 

Modelo e autonomia da 
bateria 

Bateria de Lithion com 6 células com 
autonomia de 10 horas 

Bateria de 4 células com autonomia 
de 90 minutos 

Hardware de gravação 
de mídias 

Leitor e gravador de CD e DVD (CD/DVD 
R+RW) 

Leitor e gravador de CD (CD 
R+RW) 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O segundo bloco solicitou que os respondentes avaliassem o objeto descrito no estímulo 

apresentado no primeiro bloco, por meio da indicação do nível de concordância de seis 

afirmativas. Para tanto, os respondentes deveriam utilizar uma escala de cinco pontos que 

variavam entre discordo totalmente e concordo totalmente. 

O terceiro bloco, que tinha por objetivo mensurar o nível cognitivo contextual, ou seja, o nível 

de conhecimento de cada um dos respondentes sobre o objeto de avaliação, apresentou a cada 

participante uma lista com oito perguntas técnicas sobre características de notebooks. As 

questões possuíam diferentes níveis de dificuldade e estavam apresentadas em formato de 

múltipla escolha de resposta com cinco opções, sendo apenas uma correta.   

Para seleção das questões do instrumento final de coleta de dados, foi solicitado a dois 

profissionais da área de informática que elaborassem 20 questões sobre características gerais 

de notebooks, com diferentes níveis de dificuldade – baixo, médio e alto, tendo em vista que 

seriam aplicadas a não profissionais da área de informática – e que estes graus fossem 

indicados para cada questão. Uma validação cruzada foi realizada, de modo que cada 

profissional avaliou a seleção realizada por seu par, com o objetivo de confirmar os níveis de 

dificuldade de cada questão. As 16 questões em que as classificações realizadas pelos 

profissionais mostraram-se idênticas foram submetidas à avaliação de seis juízes, com 

diferentes níveis de expertise, para que indicassem a aplicabilidade de cada questão. Para esta 

etapa, foi utilizado um formulário estruturado, enviado por correio eletrônico e apresentado 

no Apêndice 1. O resumo das avaliações e o perfil de cada juiz são evidenciados no Quadro 

3.4. 

Quadro 3.4 – Avaliação dos juízes  

Variável juiz 1 juiz 2 juiz 3 juiz 4 juiz 5 juiz 6 
K1 Baixo Baixo Médio Baixo Baixo Baixo 
K2 Baixo Baixo Médio Baixo Médio Baixo 
K3 (*) Médio Médio Alto Médio Médio Médio 
K4 (*) Médio Médio Médio Médio Médio Médio 
K5 Alto NA NA Alto Médio Alto 
K6 (*) Alto Baixo Médio Baixo Baixo Médio 
K7 (*) Médio Médio Médio Médio Baixo Baixo 
K8 NA NA Alto Alto Médio NA 
K9 (*) Alto Alto Médio Médio Alto Médio 
K10 (*) Alto Alto Médio Baixo Médio Médio 
K11 NA NA Alto NA Médio NA 
K12 NA NA NA Alto NA NA 
K13 NA Alto NA Médio NA NA 
K14 (*) Alto Alto Médio Médio Médio Alto 
K15 (*) Alto Médio Médio Médio Alto Médio 
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K16 Baixo Médio Baixo Baixo Baixo Baixo 
Sexo Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino 
Idade 40 anos 48 anos 39 anos 37 anos 47 anos 38 anos 
Tempo na área de TI 20 anos 20 anos 06 anos 10 anos 25 anos 18 anos 
Formação na área Técnica Superior Técnica Técnica Técnica Superior 
Nível acadêmico Mestrado Superior MBA Mestrado Superior Superior 
Atividade profissional Diretor de 

TI 
Analista 

de 
sistemas 

Gerente de 
vendas pela web 

Gerente 
de 

marketing 

Gerente de 
TI 

Analista 
de 

sistemas 
NA – Não deve ser aplicada 
(*) Questão selecionada para o instrumento de coleta de dados 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Finalmente, o quarto bloco apresentou aos respondentes a escala de mensuração de 

necessidade cognitiva elaborada por Cacioppo, Petty e Kao (1984). Como já mencionado 

anteriormente, a escala é composta por 18 itens, que são apresentados em formato de frases 

afirmativas, nas quais os respondentes devem indicar seu nível de concordância, por meio de 

uma escala de nove pontos que varia de 1 (concordância muito intensa) até 9 (discordância 

muito intensa).  Os itens são apresentados no Quadro 3.5 

 
Quadro 3.5 – Variáveis da escala de necessidade cognitiva 

Variáveis da escala de necessidade cognitiva 
Prefiro problemas complexos aos simples. 
Gosto de ter a responsabilidade de lidar com situação que requer muito pensar. 
Pensar não é meu passatempo preferido.* 
Antes faria alguma coisa que requer pouco pensar que alguma coisa que certamente desafiaria minhas 
habilidades em relação ao pensar.* 
Tento antecipar e evitar situações onde exista a provável chance de ter que pensar profundamente sobre 
alguma coisa.* 
Sinto satisfação em ter que ponderar arduamente por muito tempo. 
Envolvo-me intensamente com um problema somente quando isto é totalmente necessário.* 
Prefiro pensar nos problemas pequenos do dia-a-dia que nos problemas a longo prazo.* 
Prefiro tarefas rotineiras do que aquelas que exijam reflexão.* 
Gosto muito de pensar em soluções diferentes. 
Eu realmente gosto de uma tarefa que envolva pensar em novas soluções para os problemas. 
Aprender novas maneiras de pensar não me agrada.* 
Prefiro minha vida repleta de enigmas para resolver. 
Pensar abstratamente me atrai. 
Prefiro uma tarefa intelectual, difícil e importante a uma outra que seja importante, mas que não me 
obrigue a refletir muito. 
Sinto alívio ao invés de satisfação depois de completar uma tarefa que requereu grande esforço mental.* 
É suficiente para mim que o trabalho tenha sido feito, não me importa como e porquê foi feito.* 
Usualmente costumo opinar sobre questões mesmo quando estas não me afetam pessoalmente. 
(*) escala de mensuração invertida 
Fonte: Cacioppo, Petty e Kao (1984). 
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Após os quatro blocos descritos, finalizam o questionário algumas perguntas para 

caracterização demográfica dos respondentes. O questionário completo está disponível no 

Apêndice 2. 

 

3.6 Comentários finais do capítulo 

 

A importância dos procedimentos metodológicos em uma pesquisa científica já foi 

extremamente difundida. Há consenso na academia de que o desenvolvimento de produções 

científicas só se dará de maneira efetiva mediante a utilização cuidadosa de métodos e 

procedimentos científicos (GIL, 2002). 

Neste capítulo, buscou-se descrever todas as etapas percorridas na fase empírica deste 

trabalho, quer seja em seu planejamento, quer seja em sua execução, tendo sido relatados os 

procedimentos adotados que visaram a mitigação de possíveis vieses, possibilitando sua 

replicação futura, caso seja de interesse da comunidade científica.  

Na obra “The Structure of Scientific Revolution” (A estrutura das revoluções científicas) de 

1962, Thomas Kuhn nos brinda com importantes conceitos sobre a forma como acontece o 

desenvolvimento das ciências. Neste livro, Kuhn define e caracteriza os períodos de “ciência 

normal” e os de “revolução científica” e argumenta sobre o mecanismo da mudança dos 

grandes paradigmas científicos, ilustrando como se dá a transposição de um conjunto 

normatizado de regras e princípios por outro (KUHN, 2009). Certamente, não existe a 

pretensão de classificar esta pesquisa como integrante do grupo da “revolução científica”, mas 

pretende-se que, com os métodos e procedimentos adotados descritos neste capítulo, o 

resultado final possa contribuir, mesmo que modestamente, para a evolução da ciência normal 

a qual se aplica. 
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"Divide as dificuldades que tenhas de examinar em tantas partes 
quantas for possível, para uma melhor solução.” 

René Descartes 
Filósofo, físico e matemático francês 

(1596-1650) 

 

4 RESULTADOS OBSERVADOS 

 

A finalidade principal deste capítulo é expor os resultados das análises dos dados colhidos na 

fase empírica da pesquisa, além de comentar brevemente cada resultado dos experimentos 

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

testes de hipótese de 5% (α=0,05). 

 

4.1 Experimento 1 

 

O objetivo do Experimento 1 foi identificar o fenômeno da negligência da omissão no 

contexto nacional. Para tanto, manipulou-se a quantidade de atributos do objeto a ser avaliada 

(4 versus 8 atributos positivos) e mensurou-se o nível cognitivo contextual e a necessidade 

cognitiva dos participantes. Neste primeiro experimento, utilizou-se o desenho fatorial 

completo entre sujeitos 2x2x2 (quantidade de atributos [4 versus 8] x nível cognitivo 

contextual  [experts versus não experts] x necessidade cognitiva [alta versus baixa]). 

 

4.1.1 Amostra 

 

A amostra final do Experimento 1 foi composta por 165 estudantes, sendo 79 homens (49,7%) 

e 86 mulheres (52,1%), com idade média (designada por M deste ponto em diante) de 24 anos 

com desvio padrão (designado por dp deste ponto em diante) igual a 8,2. Do total, 135 

respondentes (81,8%) além de estudarem também exerciam alguma atividade remunerada. 
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Quanto ao nível escolar, 116 estudantes (70,3%) estavam matriculados entre o 1º e o 3º ano de 

Administração de Empresas. A caracterização detalhada da amostra está representada na 

Tabela 4.1. 
Tabela 4.1 – Caracterização da amostra do experimento 1 

  n % % acumulado 
Curso/Localidade    

Administração de Empresas Londrina/PR 33 20,00 20,00 
Gestão Empresarial São Paulo/SP 18 10,91 30,91 
Administração de Empresas Maringá/PR 24 14,55 45,45 
Administração de Empresas Guarulhos/SP 25 15,15 60,61 
Administração de Empresas São Carlos/SP 27 16,36 76,97 
Administração de Empresas Taubaté/SP 38 23,03 100,00 

Total 165 100,00   
Nível escolar    

Cursando 1º ano do ensino superior 27 16,36 16,36 
Cursando 2º ano do ensino superior 43 26,06 42,42 
Cursando 3º ano do ensino superior 46 27,88 70,30 
Cursando 4º ano do ensino superior 31 18,79 89,09 
Cursando pós-graduação 18 10,91 100,00 

Total 165 100,00   
Perfil do estudante    

Estudante em tempo integral 9 5,45 5,45 
Além de estudar, realiza atividade remunerada 135 81,82 87,27 
Além de estudar, realiza outras atividades não remuneradas 21 12,73 100,00 

Total 165 100,00   
     Fonte: dados da pesquisa 

A exposição aos estímulos foi relativamente equilibrada, pois 87 estudantes (52,7% da 

amostra) avaliaram o objeto utilizando 4 atributos positivos, enquanto outros 78 (47,2%) 

utilizaram 8 atributos positivos. 

 

4.1.2 Resultados do Experimento 1 

 

A análise da normalidade foi realizada com os scores da avaliação agregada indicada pela 

amostra e foi aderente à curva normal (M= 4,03; dp=0,60; KS=1,47; p>0,05). A agregação 

total foi utilizada, pois os seis itens de mensuração da avaliação apresentaram consistência 

interna aceitável (Alfa de Cronbach=0,757). 

Foram criados fatores para as variáveis independentes. O fator do nível cognitivo contextual 

foi criado por meio da quantidade de respostas certas do terceiro bloco de perguntas do 
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questionário. A amostra foi dividia por sua média (M=4,78, dp=1,76), classificando os 

respondentes em dois grupos (experts e não experts). Do mesmo modo, o fator da necessidade 

cognitiva foi criado pela soma das pontuações do quarto bloco (escala de Cacioppo, Petty e 

Kao, 1984). A amostra também foi dividida por sua média (M=4,01, dp=1,01), classificando 

os respondentes em dois grupos (alta e baixa necessidade cognitiva). Passou-se então à análise 

da variância por meio de ANOVA. 

O Quadro 4.1 demonstra o comportamento das médias. 

 
Quadro 4.1 – Comparação das médias do Experimento 1 

4 atributos positivos versus 8 atributos positivos 

Nível Cognitivo Contextual 4 atributos 8 atributos Necessidade Cognitiva 4 atributos 8 atributos 
Experts 3,85 4,16 Alta 3,86 4,26 
Não Experts 4,12 4,10 Baixa 4,02 4,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Como era esperado, a análise de variância não identificou efeitos principais para a 

necessidade cognitiva (F(1,157)=0,19; p=n.s.1) ou para o nível cognitivo contextual 

(F(1,157)=0,76; p=n.s.), permitindo a rejeição da hipótese nula que afirma que as médias são 

iguais para os diversos grupos. 

Também como esperado, foram identificados efeitos de interação entre a quantidade de 

atributos do objeto e a necessidade cognitiva (F(1,157)=126,0 ; p<0,1) e entre a quantidade de 

atributos e o nível cognitivo contextual (F(1,157) = 71,8 ; p<0,1), como demonstrado nos 

Gráficos 4.1 e 4.2, respectivamente. 

 

                                                            
1 n.s. é a abreviação de “não significativo”, isto é, a probabilidade de significância calculada é maior que 5% 

(p>0,05) ou que p>α. Assim, nesses casos deve‐se aceitar a hipótese nula H0. 
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Gráfico 4.1 – Experimento 1: avaliação x necessidade cognitiva 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Indivíduos com baixa necessidade cognitiva avaliaram o objeto da mesma forma 

independentemente da quantidade de atributos disponibilizados (M 4atributos=4,02 e M 8atributos = 

4,00). Já para indivíduos com alta necessidade cognitiva, a avaliação foi mais positiva quando 

foram disponibilizados 8 atributos (M=4,26) do que quando havia apenas 4 atributos 

(M=3,86).  
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Gráfico 4.2 – Experimento 1: avaliação x nível cognitivo contextual 

 
   Fonte: dados da pesquisa 

 

Os resultados indicam que não experts negligenciaram a omissão da informação e avaliaram o 

objeto do mesmo modo, não importando a quantidade de atributos disponíveis para que esta 

avaliação fosse realizada (M=4,12 para 4 atributos e M=4,10 para 8 atributos; t(72)=0,863; 

p=n.s.). Por outro lado, os experts reconheceram a omissão da informação e realizaram 

avaliação mais moderada quando havia apenas 4 atributos disponíveis (M=3,85)  do que 

quando havia 8 atributos (M=4,16). Indicaram também que as avaliações realizadas por 

experts e não experts, quando foram disponibilizados 8 atributos positivos, foram igualmente 

positivas ( M experts =4,16 e M não experts =4,10 [t(76)=0,872; p=n.s.]).   

Os outputs da ANOVA estão disponíveis no Apêndice 4. 

 

4.1.3 Discussão dos resultados 

 

No Experimento 1, replicou-se pesquisas prévias que identificaram o fenômeno da 

negligência da omissão. Também nesta aplicação, identificou-se o fenômeno por meio da 
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avaliação mais sensata realizada por experts (versus não experts), que foram sensíveis à falta 

de informação quando avaliaram o objeto utilizando um pequeno conjunto de atributos 

positivos. Por outro lado, não experts realizaram avaliações menos ponderadas quando um 

pequeno conjunto de atributos foi disponibilizado.  

Outra característica do fenômeno da negligência da omissão foi identificada quando não 

experts demonstraram insensibilidade à quantidade de atributos disponíveis. 

Como era esperado, identificou-se neste experimento o efeito da necessidade cognitiva na 

avaliação do objeto. Indivíduos com alta necessidade cognitiva foram sensíveis à omissão de 

informações e foram mais ponderados na avaliação do objeto quando foi disponibilizado um 

pequeno conjunto de atributos positivos. Por outro lado, indivíduos com baixa necessidade 

cognitiva foram insensíveis à omissão da informação e realizaram a mesma avaliação 

ignorando a quantidade de atributos disponibilizada.  

Aparentemente, a carga cognitiva disponibilizada a indivíduos com baixa necessidade 

cognitiva não afeta a maneira com que estes indivíduos processam suas avaliações. Estes 

indivíduos demonstraram ser menos rigorosos na utilização das informações disponíveis e, 

por consequência, tenderiam a tomar suas decisões de consumo com maior impulsividade 

quando comparados a indivíduos com alta necessidade cognitiva.  
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4.2 Experimento 2 

 

O Experimento 2 teve como principal objetivo foi identificar o efeito de uma marca 

reconhecida no fenômeno da negligência da omissão. Para tanto, manipulou-se a quantidade 

de atributos do objeto a ser avaliado ao mesmo tempo que se incluiu uma marca reconhecida 

como atributo (3 atributos positivos + marca reconhecida versus 7 atributos positivos + marca 

reconhecida) e mensurou-se o nível cognitivo contextual e a necessidade cognitiva dos 

participantes. Neste experimento, utilizou-se o desenho fatorial completo entre sujeitos 2 

(quantidade de atributos – 4 versus 8) por 2 (nível cognitivo contextual – experts versus não 

experts) por 2 (necessidade cognitiva – alta versus baixa).  

 

4.2.1 Seleção do estímulo – marca reconhecida. 

 

Para seleção da marca reconhecida que seria utilizada no Experimento 2, foi solicitada a um 

grupo de 61 universitários a avaliação de uma lista com as 16 marcas de notebooks mais 

vendidos no pais, de acordo com a consultoria ACNielsen (ACNIELSEN, 2009). Os 

estudantes deveriam indicar sua preferência de marca de notebook por meio de uma escala de 

10 pontos, com ancoragem em 1 – discordo totalmente e 10 – concordo totalmente (ver o 

Apêndice 3). O teste t de Student para amostras pareadas revelou que as diferenças entre as 

avaliações médias das marcas selecionadas foram significativamente diferentes ao nível de 

confiança de 5%. O resultado, descrito na Tabela 4.2, apontou a marca HP como a melhor 

opção para utilização neste experimento. 

 
Tabela 4.2 – Avaliação de marcas de notebook 

Marca n Média Mediana Desvio Padrão 
HP 61 8,410 9,000 2,101 
Sony 61 8,393 9,000 1,696 
Dell 61 7,607 8,000 2,375 
LG 61 7,443 8,000 2,046 
Samsung 61 7,148 8,000 2,088 
Semp Toschiba 61 7,082 7,000 2,131 
Itautec 61 6,115 7,000 2,602 
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Philips 61 6,049 6,000 2,291 
Asus 61 5,836 5,000 2,524 
Philco 61 5,787 6,000 2,184 
Panasonic 61 5,492 5,000 2,188 
Acer 61 5,344 5,000 2,555 
Positivo 61 4,902 5,000 2,785 
CCE 61 4,557 5,000 2,277 
Lenovo 61 4,557 5,000 2,572 
Amazon 61 4,279 4,000 2,281 

    Fonte: dados da pesquisa 

 

4.2.2 Amostra 

 

A amostra final do Experimento 2 foi composta por 157 estudantes, sendo 75 homens (47,8%) 

e 82 mulheres (52,2%), com idade média de 24 anos (dp=6,5). Do total, 135 respondentes 

(86,0%) além de estudarem também exerciam alguma atividade remunerada. Quanto ao nível 

escolar, 110 estudantes (70,0%) estavam matriculados entre o 1º e o 3º ano de Administração 

de Empresas. A caracterização detalhada da amostra está representada na Tabela 4.3. 
 

Tabela 4.3 – Caracterização da amostra do experimento 2 
  n % % acumulado 

Instituição de Ensino    
Administração de Empresas São Paulo/SP 8 5,10 5,10 
Administração de Empresas Londrina/PR 33 21,02 26,11 
Gestão Empresarial São Paulo/SP 10 6,37 32,48 
Administração de Empresas Maringá/PR 21 13,38 45,86 
Administração de Empresas Guarulhos/SP 26 16,56 62,42 
Administração de Empresas São Carlos/SP 26 16,56 78,98 
Administração de Empresas Taubaté/SP 33 21,02 100,00 

Total 157 100,00   
Nível escolar    

Cursando 1º ano do ensino superior 27 17,20 17,20 
Cursando 2º ano do ensino superior 30 19,11 36,31 
Cursando 3º ano do ensino superior 53 33,76 70,06 
Cursando 4º ano do ensino superior 36 22,93 92,99 
Cursando pós-graduação 10 6,37 99,36 
Pós-graduação completa 1 0,64 100,00 

Total 157 100,00   
Perfil do estudante    

Estudante em tempo integral 5 3,18 3,18 
Além de estudar, realiza atividade remunerada 135 85,99 89,17 
Além de estudar, realiza outras atividades não remuneradas 17 10,83 100,00 

Total 157 100,00   
       Fonte: dados da pesquisa 
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A exposição aos estímulos foi equilibrada, pois 78 estudantes (49,6% da amostra) avaliaram o 

objeto utilizando 3 atributos positivos + marca reconhecida, enquanto outros 79 (50,3%) 

avaliaram utilizando 7 atributos positivos + marca reconhecida. 

 

4.2.3 Resultados do Experimento 2 

 

A análise da normalidade foi realizada com os scores da avaliação agregada indicada pela 

amostra e foi aderente à curva normal (M= 4,08; dp=0,72; KS=1,48; p>0,05). A agregação 

total foi utilizada, pois os seis itens de mensuração da avaliação apresentaram consistência 

interna aceitável (Alfa de Cronbach=0,842). 

Foram criados fatores para as variáveis independentes. O fator do nível cognitivo contextual 

foi criado por meio da quantidade de respostas certas do terceiro bloco de perguntas do 

questionário. A amostra foi dividia por sua média (M=4,56, dp=1,73), classificando os 

respondentes em dois grupos (experts e não experts). Do mesmo modo, o fator da necessidade 

cognitiva foi criado pela soma das pontuações do quarto bloco (escala de Cacioppo, Petty e 

Kao, 1984). A amostra também foi dividida por sua média (M=3,91, dp=0,92), classificando 

os respondentes em dois grupos (alta e baixa necessidade cognitiva). Passou-se então à análise 

da variância por meio de ANOVA. 

O Quadro 4.2 demonstra o comportamento das médias. 

 
Quadro 4.2 – Comparação das médias do Experimento 2 

3 atributos positivos + marca reconhecida versus 7 atributos positivos + marca reconhecida 

Nível Cognitivo Contextual 4 atributos 8 atributos Necessidade Cognitiva 4 atributos 8 atributos 
Experts 3,94 4,12 Alta 3,93 4,04 

Não Experts 4,14 4,15 Baixa 4,13 4,22 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como era esperado, a análise de variância não identificou efeito principal para o nível 

cognitivo contextual (F(1,149)=1,59; p=n.s.), porém identificou efeito principal para a 
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necessidade cognitiva (F(1,149)=52,5; p<0,1), não permitindo que se rejeite a hipótese nula 

que afirma que as médias são iguais para os diversos grupos deste construto. 

Nesta análise, não foram identificados efeitos de interação entre a quantidade de atributos do 

objeto e a necessidade cognitiva (F(1,149)=0,06; p=n.s.) e entre a quantidade de atributos e o 

nível cognitivo contextual (F(1,149) = 0,60; p=n.s.). O comportamento das médias das 

avaliações está demonstrado nos Gráficos 4.3 e 4.4 respectivamente. 

 
Gráfico 4.3 – Experimento 2: avaliação x necessidade cognitiva 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Indivíduos com alta necessidade cognitiva avaliaram o objeto com maior moderação frente a 

indivíduos com baixa necessidade cognitiva, quando uma marca reconhecida era um atributo 

disponível.  

Mesmo que as avaliações com 4 ou 8 atributos tenham sido iguais (t(76)= 0,597; p=n.s.), os 

indivíduos com alta necessidade cognitiva fizeram avaliações mais ponderadas (M4atributos= 

3,93 e M8atributos=4,04) que indivíduos  com baixa necessidade cognitiva (M 4atributos= 4,13 e M 

8atributos=4,22; [t(77)=0,67; p=n.s.]). 
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Mesmo não havendo variação das médias dentro dos grupos, a análise por meio do teste 

ANOVA com um fator demonstrou que existe diferença entre as médias intergrupos 

(F(1,155)= 2,94; p<0,1). 
 

Gráfico 4.4 – Experimento 2: avaliação x nível cognitivo contextual 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os resultados confirmaram os achados do Experimento 1 e indicaram que não experts 

negligenciaram a omissão da informação e avaliaram o objeto do mesmo modo, não 

importando a quantidade de atributos disponíveis para que esta avaliação fosse realizada 

(M=4,14 para 4 atributos e M=4,15 para 8 atributos), mesmo quando uma marca reconhecida 

está sendo considerada. Por outro lado, os experts reconheceram a omissão da informação e 

realizaram avaliação mais moderada quando havia apenas 4 atributos disponíveis (M=3,94)  

do que quando haviam 8 atributos (M=4,12).  

A avaliação realizada por experts, com a carga cognitiva reduzida, foi mais positiva quando 

uma marca reconhecida estava sendo considerada (M=3,94) do que quando o conjunto de 

atributos positivos não apresentava a marca (M=3,85). 

Os outputs da ANOVA estão disponíveis no Apêndice 4. 
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4.2.4 Discussão dos resultados 

 

Os resultados do Experimento 2 confirmaram os achados do 1º Experimento. Novamente 

identificou-se o fenômeno da negligência da omissão na avaliação realizada pelos não experts, 

ao mesmo tempo que o reconhecimento da omissão das informações ficou evidente na 

avaliação dos experts. 

Há indícios de que uma marca reconhecida influencia a avaliação de experts,  principalmente 

quando o processamento das informações utiliza um pequeno conjunto de atributos. 

Aparentemente, os experts ancoraram suas avaliações na marca quando houve escassez de 

atributos disponíveis. Deste modo, a marca demonstrou ter poder de moderar positivamente a 

avaliação do objeto, mesmo quando o nível cognitivo contextual é elevado. 

Não experts demonstraram insensibilidade à marca do objeto durante o processamento das 

informações e negligenciaram a omissão das informações faltantes, mesmo quando esta marca 

é reconhecida. Esta insensibilidade pode contribuir para a tomada de decisões de consumo 

menos ponderadas. 

Os resultados indicam, também, que a marca reconhecida influenciou a avaliação de 

indivíduos com alta e com baixa necessidade cognitiva. A avaliação conjunta de uma marca 

reconhecida amenizou a negligência da omissão em indivíduos com baixa necessidade 

cognitiva e potencializou o mesmo fenômeno em indivíduos com alta necessidade cognitiva. 

Provavelmente, a força deste atributo (marca) se sobrepõe aos demais, fazendo com que os 

indivíduos ancorem suas avaliações na imagem que fazem do mesmo. 

Nenhum outro efeito da marca reconhecida sobre a negligência da omissão havia sido 

previsto, tampouco foi identificado. 
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4.3 Experimento 3 

 

O objetivo do Experimento 3 foi identificar o efeito de uma marca não reconhecida no 

fenômeno da negligência da omissão. Para tanto, manipulou-se a quantidade de atributos do 

objeto a ser avaliado ao mesmo tempo que se incluiu uma marca não reconhecida como 

atributo (3 atributos positivos + marca não reconhecida versus 7 atributos positivos + marca 

não reconhecida) e mensurou-se o nível cognitivo contextual e a necessidade cognitiva dos 

participantes. Neste experimento, utilizou-se o desenho fatorial completo entre sujeitos 2 

(quantidade de atributos – 4 versus 8) por 2 (nível cognitivo contextual – experts versus não 

experts) por 2 (necessidade cognitiva – alta versus baixa).  

 

4.3.1 Seleção do estímulo – marca não reconhecida. 

 

Para escolha da marca não reconhecida, utilizou-se o software MakeWords (ver 

www.makewords.com), específico para a geração de nomes e domínios em diversos idiomas. 

Gerou-se por meio do software uma lista com 17 nomes que foram submetidos a um grupo de 

34 estudantes para que estes avaliassem, em uma escala de dez pontos ancorados em 1 – 

discordo totalmente e 10 – concordo totalmente, qual o melhor nome a ser utilizado como 

marca de um notebook. A pesquisa foi realizada por meio digital, utilizando-se o website 

Questionpro. O teste t de Student para amostras pareadas revelou que as diferenças entre as 

avaliações médias das marcas selecionadas foram significativamente diferentes ao nível de 

confiança de 5%. O resultado, descrito na Tabela 4.4, apontou a marca Neosys como a melhor 

opção para utilização neste experimento. 
 

      Tabela 4.4 – Avaliação de marcas inventadas para notebook 
Marca n Média Mediana Desvio Padrão 

Neosys 34 5,324 5,000 2,910 
Cyber 34 5,118 5,000 2,900 
Lynkbook 34 5,118 5,000 2,728 
Intersys 34 4,676 4,500 2,920 
Tron 34 4,529 4,000 2,997 
Tronic 34 4,382 5,000 2,374 
Labsbook 34 4,324 5,000 2,682 
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Warecomp 34 4,147 4,000 2,258 
Compsys 34 4,118 4,500 2,626 
Megasys 34 4,029 3,500 2,747 
Neodata 34 3,882 4,000 2,471 
Interdata 34 3,618 4,000 2,089 
Cosmic 34 3,382 2,500 2,663 
Megadata 34 2,941 2,000 1,999 
Deskdata 34 2,853 2,500 1,971 
Hexadata 34 2,794 2,500 1,822 
Decadata 34 2,235 2,000 1,499 

    Fonte: elaborado pelo autor 

4.3.2 Amostra 

 

A amostra final do Experimento 3 foi composta por 159 estudantes, sendo 76 homens (47,8%) 

e 83 mulheres (52,2%), com idade média de 24 anos (dp=6,15). Do total, 133 respondentes 

(83,6%) além de estudarem também exerciam alguma atividade remunerada. Quanto ao nível 

escolar, 101 estudantes (63,5%) estavam matriculados entre o 1º e o 3º ano de Administração 

de Empresas. A caracterização detalhada da amostra está representada na Tabela 4.5. 
 

Tabela 4.5 – Caracterização da amostra do experimento 3 
  n % % acumulado 

Instituição de Ensino    
Administração de Empresas São Paulo/SP 6 3,77 3,77 
Administração de Empresas Londrina/PR 27 16,98 20,75 
Gestão Empresarial São Paulo/SP 14 8,81 29,56 
Administração de Empresas Maringá/PR 24 15,09 44,65 
Administração de Empresas Guarulhos/SP 36 22,64 67,30 
Administração de Empresas São Carlos/SP 26 16,35 83,65 
Administração de Empresas Taubaté/SP 26 16,35 100,00 

Total 159 100,00   
Nível escolar    

Cursando 1º ano do ensino superior 31 19,50 19,50 
Cursando 2º ano do ensino superior 29 18,24 37,74 
Cursando 3º ano do ensino superior 41 25,79 63,52 
Cursando 4º ano do ensino superior 43 27,04 90,57 
Cursando pós-graduação 14 8,81 99,37 
Pós-graduação completa 1 0,63 100,00 

Total 159 100,00   
Perfil do estudante    

Estudante em tempo integral 10 6,29 6,29 
Além de estudar, realiza atividade remunerada 133 83,65 89,94 
Além de estudar, realiza outras atividades não remuneradas 16 10,06 100,00 

Total 159 100,00   
       Fonte: dados da pesquisa 
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A exposição aos estímulos foi equilibrada, pois 79 estudantes (49,7% da amostra) avaliaram o 

objeto utilizando 3 atributos positivos + marca não reconhecida, enquanto outros 80 (50,3%) 

avaliaram utilizando 7 atributos positivos + marca não reconhecida. 

 

4.3.3 Resultados do Experimento 3 

 

A análise da normalidade foi realizada com os scores da avaliação agregada indicada pela 

amostra e foi aderente à curva normal (M= 3,73; dp=0,93; KS=1,538; p>0,05). A agregação 

total foi utilizada, pois os seis itens de mensuração da avaliação apresentaram consistência 

interna aceitável (Alfa de Cronbach=0,914). 

Foram criados fatores para as variáveis independentes. O fator do nível cognitivo contextual 

foi criado por meio da quantidade de respostas certas do terceiro bloco de perguntas do 

questionário. A amostra foi dividia por sua média (M=4,44, dp=1,87) classificando os 

respondentes em dois grupos (experts e não experts). Do mesmo modo, o fator da necessidade 

cognitiva foi criado pela soma das pontuações do quarto bloco (escala de Cacioppo, Petty e 

Kao, 1984). A amostra também foi dividida por sua média (M=4,10, dp=1,04), classificando 

os respondentes em dois grupos (alta e baixa necessidade cognitiva). Passou-se, então, à 

análise da variância por meio de ANOVA. 

O Quadro 4.3 demonstra o comportamento das médias. 

 
Quadro 4.3 – Comparação das médias do Experimento 3 

3 atributos positivos + marca não reconhecida versus 7 atributos positivos + marca não reconhecida 

Nível Cognitivo Contextual 4 atributos 8 atributos Necessidade Cognitiva 4 atributos 8 atributos
Experts 3,05 3,80 Alta 3,41 3,98 

Não Experts 3,88 4,11 Baixa 3,63 3,92 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como era esperado, a análise de variância não identificou efeitos principais para a 

necessidade cognitiva (F(1,151)=0,44; p=n.s.) ou para o nível cognitivo contextual 
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(F(1,151)=3,03; p=n.s.), o que permitiu que se rejeite a hipótese nula que afirma que as 

médias são iguais para os diversos grupos. 

Nesta análise, não foram identificados efeitos de interação entre a quantidade de atributos do 

objeto e a necessidade cognitiva (F(1,151)= 0,40 ; p=n.s.) e entre a quantidade de atributos e o 

nível cognitivo contextual (F(1,151) = 1,60 ; p=n.s.). O comportamento das médias das 

avaliações está demonstrado nos Gráficos 4.5 e 4.6 respectivamente. 

Os outputs da ANOVA estão disponíveis no Apêndice 4. 
 
 
 

Gráfico 4.5 – Experimento 3: avaliação x necessidade cognitiva 

 
       Fonte: dados da pesquisa 

 
 
 

Indivíduos com alta necessidade cognitiva reconheceram a omissão da informação e 

efetuaram avaliações mais ponderadas, quando o conjunto de atributos disponibilizado era 

menor (M 4atributos=3,41 e M 8atributos=3,98; [t(88)=2,84; p<0,01]). 

Apesar das avaliações realizadas por indivíduos com baixa necessidade cognitiva, quando 

considerado um conjunto de 8 atributos, terem sido mais positivas do que quando se 

considerou  um conjunto de 4 atributos (M 4atributos=3,63 e M 8atributos=3,98), a diferença entre as 
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médias não foi significativa ao nível de 10% (t(67)=1,402; p=n.s.), indicando novamente a 

ocorrência do fenômeno da negligência da omissão. 

  

Gráfico 4.6 – Experimento 3: avaliação x nível cognitivo contextual 

 
       Fonte: dados da pesquisa 

 

A avaliação do objeto realizada por experts aponta para o reconhecimento da omissão de 

informações, pois quando se utilizou um pequeno conjunto de atributos (M=3,05), a avaliação 

foi menos positiva do que quando se utilizou 8 atributos positivos (M=3,80).  

Apesar das avaliações realizadas por não experts, quando considerado um conjunto de 8 

atributos, terem sido mais positivas do que quando se considerou um conjunto de 4 atributos 

(M 4atributos=3,88 e M 8atributos=4,11), a diferença entre as médias não foi significativa ao nível 

de 10% (t(81)=1,57; p=n.s.), indicando novamente a ocorrência do fenômeno da negligência 

da omissão. 
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4.3.4 Discussão dos resultados 

 

No Experimento 3, identificou-se a negligência da omissão tanto em não experts quanto em 

indivíduos com baixa necessidade cognitiva, mesmo quando uma marca não reconhecida 

estava sendo considerada em um conjunto de atributos. 

Como era esperado, a marca não reconhecida foi tratada como qualquer outro atributo, não 

exercendo influência decisória na avaliação do objeto. Experts desprezaram a marca não 

relacionada e ancoraram suas avaliações no conjunto de atributos disponíveis, ao passo que 

indivíduos não experts efetuaram avaliações menos ponderadas (quando comparados aos 

experts) quando o conjunto de atributos era reduzido. 

Os resultados indicam que uma marca não reconhecida não reduziria a impulsividade no 

processo de consumo de indivíduos não experts ou de indivíduos com baixa necessidade 

cognitiva. 

A avaliação com base em atributos positivos quando se considerou uma marca não 

reconhecida, apresentou a mesma tendência do que quando não havia uma marca sendo 

considerada. Diferentemente do que ocorreu no Experimento 2, que utilizou uma marca 

reconhecida no conjunto de atributos a ser avaliado, a marca não reconhecida não causou 

qualquer efeito na opinião dos avaliadores.   

Nenhum outro efeito da marca não reconhecida sobre a negligência da omissão havia sido 

previsto, tampouco foi identificado. 
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4.4 Experimento 4 

 

O objetivo do Experimento 4 foi identificar o efeito de uma marca reconhecida no fenômeno 

da negligência da omissão quando os atributos avaliados são negativos. Para tanto, 

manipulou-se a quantidade de atributos negativos do objeto a ser avaliado ao mesmo tempo 

que se incluiu uma marca reconhecida como atributo (3 atributos negativos + marca 

reconhecida versus 7 atributos negativos + marca reconhecida) e mensurou-se o nível 

cognitivo contextual e a necessidade cognitiva dos participantes. Neste experimento, utilizou-

se o desenho fatorial completo entre sujeitos 2 (quantidade de atributos negativos – 4 versus 

8) por 2 (nível cognitivo contextual – experts versus não experts) por 2 (necessidade cognitiva 

– alta versus baixa). Utilizou-se nesta aplicação a mesma marca reconhecida do Experimento 

2, ou seja, foi solicitada a avaliação da marca HP. 

 

4.4.1 Amostra 

 

A amostra final do Experimento 4 foi composta por 166 estudantes, sendo 79 homens (47,6%) 

e 87 mulheres (52,4%), com idade média de 24 anos (dp=6,17). Do total, 146 respondentes 

(88%), além de estudarem também exerciam alguma atividade remunerada. Quanto ao nível 

escolar, 104 estudantes (63,5%) estavam matriculados entre o 1º e o 3º ano de Administração 

de Empresas e outros 50 (30%) estavam matriculados no 4º ano do mesmo curso. A 

caracterização detalhada da amostra está representada na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 – Caracterização da amostra do experimento 4 
  n % % acumulado 

Instituição de Ensino    
Administração de Empresas Londrina/PR 30 18,07 18,07 
Gestão Empresarial São Paulo/SP 12 7,23 25,30 
Administração de Empresas Maringá/PR 27 16,27 41,57 
Administração de Empresas Guarulhos/SP 34 20,48 62,05 
Administração de Empresas São Carlos/SP 31 18,67 80,72 
Administração de Empresas Taubaté/SP 32 19,28 100,00 

Total 166 100,00   
Nível escolar    

Cursando 1º ano do ensino superior 34 20,48 20,48 
Cursando 2º ano do ensino superior 33 19,88 40,36 
Cursando 3º ano do ensino superior 37 22,29 62,65 
Cursando 4º ano do ensino superior 50 30,12 92,77 
Cursando pós-graduação 12 7,23 100,00 

Total 166 100,00   
Perfil do estudante    

Estudante em tempo integral 7 4,22 4,22 
Além de estudar, realiza atividade remunerada 146 87,95 92,17 
Além de estudar, realiza outras atividades não remuneradas 13 7,83 100,00 

Total 166 100,00   
     Fonte: dados da pesquisa 
 

 

A exposição aos estímulos foi equilibrada, pois 79 estudantes (47,6% da amostra) avaliaram o 

objeto utilizando 3 atributos negativos + marca reconhecida, enquanto outros 87 (52,4%) 

avaliaram utilizando 7 atributos negativos + marca reconhecida. 

 

4.4.2  Resultados do Experimento 4 

 

A análise da normalidade foi realizada com os scores da avaliação agregada indicada pela 

amostra e foi aderente à curva normal (M= 2,745; dp=1,147; KS=1,281; p>0,1). A agregação 

total foi utilizada, pois os seis itens de mensuração da avaliação apresentaram consistência 

interna aceitável (Alfa de Cronbach=0,835). 

Foram criados fatores para as variáveis independentes. O fator do nível cognitivo contextual 

foi criado por meio da quantidade de respostas certas do terceiro bloco de perguntas do 

questionário. A amostra foi dividia por sua média (M=4,78, dp=1,74) classificando os 
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respondentes em dois grupos (experts e não experts). Do mesmo modo, o fator da necessidade 

cognitiva foi criado pela soma das pontuações do quarto bloco (escala de Cacioppo, Petty e 

Kao, 1984). A amostra também foi dividida por sua média (M=3,94, dp=0,942), classificando 

os respondentes em dois grupos (alta e baixa necessidade cognitiva). Passou-se então à análise 

da variância por meio de ANOVA. 

O Quadro 4.4 demonstra o comportamento das médias. 

 
Quadro 4.4 – Comparação das médias do Experimento 4 

3 atributos negativos + marca reconhecida versus 7 atributos negativos + marca reconhecida 

Nível Cognitivo Contextual 4 atributos 8 atributos Necessidade Cognitiva 4 atributos 8 atributos
Experts 2,78 2,27 Alta 2,82 2,63 

Não Experts 3,14 3,51 Baixa 3,63 3,36 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como era esperado, a análise de variância não identificou efeito principal para o nível 

cognitivo contextual (F(1,158)=6,68; p=n.s.), porém identificou efeito principal para a 

necessidade cognitiva (F(1,158)=42,76; p<0,1), não permitindo que se rejeite a hipótese nula 

que afirma que as médias são iguais para os diversos grupos deste construto. 

Nesta análise, também não foram identificados efeitos de interação entre a quantidade de 

atributos do objeto e a necessidade cognitiva (F(1, 158) = 1,63 ; p=n.s.) e entre a quantidade 

de atributos e o nível cognitivo contextual (F(1, 158) = 0,232 ; p=n.s.). O comportamento das 

médias das avaliações está demonstrado nos Gráficos 4.7 e 4.8, respectivamente. 

Os outputs da ANOVA estão disponíveis no Apêndice 4. 
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Gráfico 4.7 – Experimento 4: avaliação x necessidade cognitiva 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 
 

As médias das avaliações realizadas por indivíduos com alta necessidade cognitiva (M 

4atributos= 2,82 e M 8atributos= 2,63) não apresentaram diferença significativa ao nível de 10% 

(t(136)=0,845; p=n.s.). Do mesmo modo, as médias das avaliações realizadas por indivíduos 

com baixa necessidade cognitiva (M 4atributos= 3,63 e M 8atributos= 3,36) não apresentaram 

diferença significativa ao nível de 10% (t(26)=0,545; p=n.s.). 

Mesmo não havendo variação das médias dentro dos grupos, a análise por meio de ANOVA 

com um fator demonstrou que existe diferença entre as médias intergrupos (F(1,164)= 7,55; 

p<0,05). 
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Gráfico 4.8 – Experimento 4: avaliação x nível cognitivo contextual 

 
  Fonte: dados da pesquisa 
 
 

A avaliação do objeto realizada por experts aponta para o reconhecimento da omissão de 

informações, pois quando se utilizou um pequeno conjunto de atributos negativos (M=2,78) a 

avaliação foi mais positiva do que quando se utilizou 8 atributos positivos (M=2,27).  

Apesar das avaliações realizadas por não experts, quando considerado um conjunto de 8 

atributos, terem sido mais positivas do que quando se considerou um conjunto de 4 atributos 

(M 4atributos=3,14  e M 8atributos=3,51), a diferença entre as médias não foi significativa ao nível 

de 10% (t(67)=1,34; p=n.s.), indicando novamente a ocorrência do fenômeno da negligência 

da omissão. 

 

4.4.3 Discussão dos resultados 

 

Neste 4º experimento, identificou-se o fenômeno da negligência da omissão nas avaliações 

realizadas por não experts, assim como o reconhecimento da omissão de informações nas 

avaliações realizadas por experts. A marca reconhecida não anulou a tendência negativa na 

avaliação dos experts, que ancoraram seu julgamento nos atributos negativos 
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disponibilizados. Por outro lado, indivíduos não experts foram insensíveis à polaridade 

negativa dos atributos disponíveis e realizaram avaliações menos ponderadas quando 

comparados aos experts. 

Em oposição ao que havia sido previsto, a avaliação realizada por não experts foi mais 

positiva que as avaliações realizadas por experts. Aparentemente, o radicalismo das 

avaliações dos não experts não respeita a polaridade dos atributos disponíveis e é, 

invariavelmente, mais positiva que as avaliações feitas por experts.  

Indivíduos com alta necessidade cognitiva avaliaram o objeto de forma mais ponderada 

quando comparados com indivíduos com baixa necessidade cognitiva, muito embora a 

negligência da omissão não tenha sido identificada. 

Igualmente ao que foi observado no Experimento 2, os resultados indicam também que a 

marca reconhecida influenciou a avaliação tanto dos indivíduos com alta necessidade 

cognitiva quanto a daqueles com baixa necessidade. A avaliação conjunta de uma marca 

reconhecida amenizou a negligência da omissão em indivíduos com baixa necessidade 

cognitiva e potencializou o mesmo fenômeno em indivíduos com alta necessidade cognitiva. 

Este resultado reforçou o entendimento de que a força deste atributo (marca) se sobrepõe aos 

demais fazendo com que os indivíduos ancorem suas avaliações na imagem que fazem do 

mesmo. 

Nenhum outro efeito da marca reconhecida sobre a negligência da omissão havia sido 

previsto, tampouco foi identificado. 
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4.5 Experimento 5 

 

O Experimento 5 teve por objetivo identificar o efeito de uma marca não reconhecida no 

fenômeno da negligência da omissão quando os atributos avaliados são negativos. Para tanto, 

manipulou-se a quantidade de atributos negativos do objeto a ser avaliado ao mesmo tempo 

que se incluiu uma marca não reconhecida como atributo (3 atributos negativos + marca não 

reconhecida versus 7 atributos negativos + marca não reconhecida) e mensurou-se o nível 

cognitivo contextual e a necessidade cognitiva dos participantes. Neste experimento, utilizou-

se o desenho fatorial completo entre sujeitos 2 (quantidade de atributos negativos – 4 versus 

8) por 2 (nível cognitivo contextual – experts versus não experts) por 2 (necessidade cognitiva 

– alta versus baixa). Neste experimento, utilizou-se a mesma marca inventada para o 

Experimento 3, ou seja, foi solicitada a avaliação da marca Neosys. 

 

4.5.1 Amostra 

 

A amostra final do Experimento 5 foi composta por 156 estudantes, sendo 73 homens (46,8%) 

e 83 mulheres (53,2%), com idade média de 24 anos (dp=5,42). Do total, 135 respondentes 

(86,5%) além de estudarem também exerciam alguma atividade remunerada. Quanto ao nível 

escolar, 105 estudantes (67,3%) estavam matriculados entre o 1º e o 3º ano de Administração 

de Empresas. A caracterização detalhada da amostra está representada na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7 – Caracterização da amostra do experimento 5 
  n % % acumulado 

Instituição de Ensino    
Administração de Empresas São Paulo/SP 2 1,28 1,28 
Administração de Empresas Londrina/PR 32 20,51 21,79 
Administração de Empresas Maringá/PR 30 19,23 41,03 
Administração de Empresas Guarulhos/SP 37 23,72 64,74 
Administração de Empresas São Carlos/SP 24 15,38 80,13 
Administração de Empresas Taubaté/SP 31 19,87 100,00 

Total 156 100,00   
Nível escolar    

Cursando 1º ano do ensino superior 36 23,08 23,08 
Cursando 2º ano do ensino superior 35 22,44 45,51 
Cursando 3º ano do ensino superior 34 21,79 67,31 
Cursando 4º ano do ensino superior 51 32,69 100,00 

Total 156 100,00   
Perfil do estudante    

Estudante em tempo integral 11 7,05 7,05 
Além de estudar, realiza atividade remunerada 135 86,54 93,59 
Além de estudar, realiza outras atividades não remuneradas 10 6,41 100,00 

Total 156 100,00   
Fonte: dados da pesquisa 

 

A exposição aos estímulos foi razoavelmente equilibrada, pois 83 estudantes (53,2% da 

amostra) avaliaram o objeto utilizando 3 atributos negativos + marca não reconhecida, 

enquanto outros 73 (46,8%) avaliaram utilizando 7 atributos negativos + marca não 

reconhecida. 

 

4.5.2  Resultados do Experimento 5 

 

A análise da normalidade foi realizada com os scores da avaliação agregada indicada pela 

amostra e foi aderente à curva normal (M= 2,84; dp=1,084; KS=1,47; p>0,05). A agregação 

total foi utilizada, pois os seis itens de mensuração da avaliação apresentaram consistência 

interna aceitável (Alfa de Cronbach=0,909). 

Foram criados fatores para as variáveis independentes. O fator do nível cognitivo contextual 

foi criado por meio da quantidade de respostas certas do terceiro bloco de perguntas do 

questionário. A amostra foi dividia por sua média (M=4,33, dp=1,65) classificando os 

respondentes em dois grupos (experts e não experts). Do mesmo modo, o fator da necessidade 
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cognitiva foi criado pela soma das pontuações do quarto bloco (escala de Cacioppo, Petty e 

Kao, 1984). A amostra também foi dividida por sua média (M=4,05, dp=0,959) classificando 

os respondentes em dois grupos (alta e baixa necessidade cognitiva). Passou-se, então, à 

análise da variância por meio de ANOVA. 

O Quadro 4.5 demonstra o comportamento das médias. 

 
Quadro 4.5 – Comparação das médias do Experimento 5 

3 atributos negativos + marca não reconhecida versus 7 atributos negativos + marca não reconhecida 

Nível Cognitivo Contextual 4 atributos 8 atributos Necessidade Cognitiva 4 atributos 8 atributos 
Experts 2,62 2,25 Alta 2,89 2,75 

Não Experts 3,07 3,12 Baixa 2,89 2,72 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como se esperava, a análise de variância não identificou efeitos principais para a necessidade 

cognitiva (F(1,148) = 7,86; p=n.s.) ou para o nível cognitivo contextual (F(1,148)=4,82; 

p=n.s.), fato que permitiu que se rejeite a hipótese nula que afirma que as médias são iguais 

para os diversos grupos. 

Nesta análise, também não foram identificados efeitos de interação entre a quantidade de 

atributos do objeto e a necessidade cognitiva (F(1, 148) = 0,38 ; p=n.s.) e entre a quantidade 

de atributos e o nível cognitivo contextual (F(1, 148) = 3,46; p=n.s.). O comportamento das 

médias das avaliações está demonstrado nos Gráficos 4.9 e 4.10 respectivamente. 

Os outputs da ANOVA estão disponíveis no Apêndice 4. 
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Gráfico 4.9 – Experimento 5: avaliação x necessidade cognitiva 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Indivíduos com alta e com baixa necessidade cognitiva avaliaram o objeto da mesma maneira, 

independentemente da quantidade de atributos disponíveis – alta necessidade cognitiva 

M4atributos= 2,892 e M8atributos = 2,758; (t(86)= 0,556; p=n.s.) e baixa necessidade cognitiva 

M4atributos= 2,891 e M8atributos= 2,838; (t(66)=0,208; p=n.s.).  

Além da não significância da diferença das médias dentro de cada grupo, uma análise 

intergrupos aponta para a mesma avaliação com qualquer conjunto de atributos negativos. 

Mesmo na avaliação com 8 atributos, as médias não apresentaram diferenças significativas à 

10% (t(71)=0,289; p=n.s.). 
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Gráfico 4.10 – Experimento 5: avaliação x nível cognitivo contextual 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A negligência da omissão foi identificada na avaliação dos não experts, pois não há diferença 

significativa (t(93)= 0,283; p=n.s.) entre as médias das avaliações com 4 (M=3,07) ou com 8 

atributos (M=3,12). 

Como era esperado, experts identificaram a omissão das informações e realizaram avaliações 

menos negativas quando um conjunto de 4 atributos foi disponibilizado (M= 2,62) e mais 

radicais quando um conjunto de 8 atributos foi apresentado (M=2,25).  

 

4.5.3 Discussão dos resultados 

 

Os resultados do Experimento 5 confirmam os achados anteriores sobre a relação do nível 

cognitivo contextual e a negligência da omissão, mesmo quando uma marca não reconhecida 

foi considerada num conjunto de atributos negativos. A negligência da omissão ficou evidente 

nas avaliações realizadas por não experts, enquanto o reconhecimento da omissão de 

informações ficou caracterizado nas avaliações realizadas pelos experts. 
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A marca não reconhecida não anulou a tendência negativa da avaliação realizada por experts 

que ancoraram seu julgamento nos atributos negativos disponibilizados. Por outro lado, 

indivíduos não experts foram insensíveis à polaridade negativa dos atributos disponíveis e 

realizaram avaliações menos ponderadas quando comparados aos experts, como já havia sido 

identificado em experimento anterior. 

Assim como observado no Experimento 4, a polaridade dos atributos disponíveis não 

influenciou a avaliação de não experts, que foram radicalmente positivos no julgamento 

realizado. Este efeito, não previsto anteriormente, aponta para uma ancoragem 

surpreendentemente positiva quando um não expert realiza uma avaliação e que este é 

insensível ao volume ou à polaridade da carga cognitiva disponível. 

A manipulação dos estímulos, aparentemente, não surtiu efeito nas avaliações de indivíduos 

com alta e com baixa necessidade cognitiva. Nesta aplicação não houve diferenças entre as 

avaliações realizadas. Uma possível explicação para este fenômeno pode estar ligada à 

polaridade da carga cognitiva manipulada. Como os conjuntos de 4 e 8 atributos continham 

somente informações negativas e uma marca não reconhecida, que teoricamente em nada 

contribuiria para uma avaliação positiva do objeto, os indivíduos ancoraram suas avaliações 

apenas na polaridade do conjunto de atributos disponíveis. 

Nenhum outro efeito da marca não reconhecida sobre a negligência da omissão havia sido 

previsto, tampouco foi identificado. 
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4.6  Experimento 6 

 

O objetivo do Experimento 6 foi identificar o efeito de uma extensão de marca no fenômeno 

da negligência da omissão. Para tanto, manipulou-se a quantidade de atributos do objeto a ser 

avaliado ao mesmo tempo em que se incluiu as extensões de marca – uma relacionada (3 

atributos positivos + extensão de marca reconhecida versus 7 atributos positivos + extensão 

de marca reconhecida) e outra não relacionada (3 atributos positivos + extensão de marca não 

reconhecida versus 7 atributos positivos + extensão de marca não reconhecida). Em seguida, 

mensurou-se o nível cognitivo contextual e a necessidade cognitiva dos participantes. Neste 

experimento, utilizou-se o desenho fatorial completo entre sujeitos 2 (quantidade de atributos 

positivos – 4 versus 8) por 2 (nível cognitivo contextual – experts versus não experts) por 2 

(necessidade cognitiva – alta versus baixa). 

 

4.6.1 Seleção do estímulo – marcas estendidas: relacionada e não relacionada  

 

Para definição das marcas estendidas, realizou-se um processo de brainstorming. Solicitou-se 

a um grupo de estudantes universitários que listassem marcas de fabricantes de 

eletroeletrônicos e/ou eletrodomésticos que não fabricassem equipamentos de informática. A 

lista produzida, contendo 10 marcas, foi submetida a um segundo grupo formado por 45 

universitários, para que estes analisassem  as marcas sugeridas e avaliassem o quanto estas 

marcas poderiam ser utilizadas em notebooks. A classificação foi realizada por meio de uma 

escala de 10 pontos com ancoragem de 1=Esta marca certamente não pode ser utilizada para 

um notebook e 10=Esta marca certamente pode ser utilizada para um notebook.  

A pesquisa foi realizada por meio digital utilizando-se o website Questionpro. O teste t de 

Student para amostras pareadas revelou que as diferenças entre as avaliações médias das 

marcas selecionadas foram significativamente diferentes ao nível de confiança de 5%. O 

resultado desta ponderação, descrito na Tabela 4.8, apontou a marca Motorola como sendo a 

melhor opção para identificação da influência da extensão de marcas relacionadas na 
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negligência da omissão e a marca Wallita como a melhor opção para identificação do 

impacto da extensão de marcas não relacionadas no mesmo fenômeno. 

 
 

      Tabela 4.8 – Avaliação de marcas estendidas para notebook 
Marca n Média Mediana Desvio padrão 

Motorola 45 8,889 9,000 0,885 
Brastemp 45 7,111 8,000 1,682 
Nokia 45 7,111 9,000 2,630 
Eletrolux 45 5,556 5,000 1,179 
Ericson 45 7,778 8,000 1,042 
Black&Decker 45 5,889 6,000 1,991 
Bosch 45 5,556 6,000 1,439 
Dako 45 4,778 5,000 1,770 
Arno 45 4,889 4,000 1,210 
Wallita 45 3,556 4,000 1,271 

    Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.6.2 Amostra 

 

A amostra final do Experimento 6 foi composta por 275 estudantes, sendo 131 homens 

(47,6%) e 144 mulheres (52,4%), com idade média de 25 anos (dp=6,79). Do total, 234 

respondentes (85,1%) além de estudarem também exerciam alguma atividade remunerada. 

Quanto ao nível escolar, 158 estudantes (57,5%)  estavam matriculados entre o 1º e o 3º ano 

de Administração de Empresas e outros 82 (29,8%) cursavam o 4º ano do mesmo curso. A 

caracterização detalhada da amostra está representada na Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9 – Caracterização da amostra do experimento 6 
  n % % acumulado 

Instituição de Ensino    
Administração de Empresas Londrina/PR 50 18,18 18,18 
Gestão Empresarial São Paulo/SP 35 12,73 30,91 
Administração de Empresas Maringá/PR 66 24,00 54,91 
Administração de Empresas Guarulhos/SP 45 16,36 71,27 
Administração de Empresas São Carlos/SP 39 14,18 85,45 
Administração de Empresas Taubaté/SP 40 14,55 100,00 

Total 275 100,00   
Nível escolar    

Cursando 1º ano do ensino superior 42 15,27 15,27 
Cursando 2º ano do ensino superior 57 20,73 36,00 
Cursando 3º ano do ensino superior 59 21,45 57,45 
Cursando 4º ano do ensino superior 82 29,82 87,27 
Cursando pós-graduação 35 12,73 100,00 

Total 275 100,00   
Perfil do estudante    

Estudante em tempo integral 9 3,27 3,27 
Além de estudar, realiza atividade remunerada 234 85,09 88,36 
Além de estudar, realiza outras atividades não remuneradas 32 11,64 100,00 

Total 275 100,00   
Fonte: dados da pesquisa 

 

Como demonstrado na Tabela 4.10, houve equilíbrio na exposição da amostra aos estímulos 

selecionados.  

 

Tabela 4.10 – Exposição aos estímulos do experimento 6 
Estímulo n % % acumulado 

3 atributos + extensão de marca relacionada 71 25,82 25,82 
7 atributos + extensão de marca relacionada 64 23,27 49,09 
3 atributos + extensão de marca não relacionada 67 24,36 73,45 
7 atributos + extensão de marca não relacionada 73 26,55 100,00 

Total 275 100,00   
  Fonte: dados da pesquisa 

 

 

4.6.3  Resultados do Experimento 6 

 

A análise da normalidade foi realizada com os scores da avaliação agregada indicada pela 

amostra e foi aderente à curva normal (M= 3,57; dp=0,905; KS=1,435 ; p>0,05). A agregação 
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total foi utilizada, pois os seis itens de mensuração da avaliação apresentaram consistência 

interna aceitável (Alfa de Cronbach=0,871). 

Foram criados fatores para as variáveis independentes. O fator do nível cognitivo contextual 

foi criado por meio da quantidade de respostas certas do terceiro bloco de perguntas do 

questionário. A amostra foi dividia por sua média (M=4,32, dp=1,70) classificando os 

respondentes em dois grupos (experts e não experts). Do mesmo modo, o fator da necessidade 

cognitiva foi criado pela soma das pontuações do quarto bloco (escala de Cacioppo, Petty e 

Kao, 1984). A amostra também foi dividida por sua média (M=4,05, dp=0,923) classificando 

os respondentes em dois grupos (alta e baixa necessidade cognitiva). Passou-se, então, à 

análise da variância por meio de ANOVA. 

Como se esperava, a análise de variância não identificou efeitos principais para a necessidade 

cognitiva (F(1,259) = 0,116; p=n.s.) ou para o nível cognitivo contextual (F(1,259)=1,546; 

p=n.s.), o que permitiu que fosse rejeitada a hipótese nula, que afirma que as médias são 

iguais para os diversos grupos. 

Nesta análise, também não foram identificados efeitos de interação entre a quantidade de 

atributos do objeto e a necessidade cognitiva (F(3,259) = 1,25 ; p=n.s.) e entre a quantidade de 

atributos e o nível cognitivo contextual (F(3,259) = 5,71; p=n.s.). O comportamento das 

médias das avaliações está demonstrado no Quadro 4.6. 

 

Quadro 4.6 – Comparação das médias do Experimento 6 
Avaliação de extensão de marca relacionada 

Nível Cognitivo Contextual 4 atributos 8 atributos Necessidade Cognitiva 4 atributos 8 atributos 
Experts 3,00 4,06 Alta 3,35 4,06 
Não experts 3,71 3,86 Baixa 3,50 3,75 
      

Avaliação de extensão de marca não relacionada 
Nível Cognitivo Contextual 4 atributos 8 atributos Necessidade Cognitiva 4 atributos 8 atributos 
Experts 2,80 3,72 Alta 3,03 3,57 
Não experts 3,62 3,66 Baixa 3,46 3,82 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Visando proporcionar melhor entendimento do fenômeno, o comportamento das médias 

também está disposto nos gráficos 4.11 e 4.12. 
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Os outputs da ANOVA estão disponíveis no Apêndice 4. 

 

Gráfico 4.11 – Experimento 6: avaliação x necessidade cognitiva 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A negligência da omissão foi identificada na avaliação da extensão de marca relacionada, pois 

não houve diferença significativa ao nível de 10% de confiança nas avaliações feitas por 

indivíduos com baixa necessidade cognitiva quando utilizaram um conjunto de 4 atributos 

positivos (M=3,50) e quando utilizaram um conjunto de 8 atributos positivos (M=3,75; t(47)= 

1,01; p=n.s.). Por outro lado, indivíduos com alta necessidade cognitiva realizaram avaliações 

mais ponderadas quando utilizam um conjunto de 4 atributos (M=3,35) e mais positivas 

quando havia disponível um conjunto de 8 atributos (M=4,06; t(84)=4,38; p<0,05). 

O mesmo efeito pode ser observado nas avaliações que consideraram a extensão de marca não 

relacionada. Indivíduos com alta necessidade cognitiva avaliaram com maior ponderação 

quando utilizaram um conjunto de 4 atributos (M=3,03) do que quando utilizam um conjunto 

de 8 atributos positivos (M=3,57; t(72)=2,47; p<0,05). Já indivíduos com baixa necessidade 

cognitiva realizaram a mesma avaliação, a um nivel de confiança de 10%, independentemente 

do conjunto de atributos disponível (M 4atributos= 3,46 e M 8atributos=3,82; t(64)=1,62; p=n.s.). 
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Gráfico 4.12 – Experimento 6: avaliação x nível cognitivo contextual 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Experts realizaram avaliações mais ponderadas quando utilizaram 4 atributos em ambas 

situações (Mextensão relacionada= 3,00 e Mextensão não relacionada= 2,80) e mais positivas quando 

consideraram 8 atributos positivos (Mextensão relacionada= 4,06 e Mextensão não relacionada= 3,72) . As 

diferenças das médias foram significativas tanto para a avaliação da extensão de marca 

relacionada (t(58)=5,53; p<0,01), quanto para a avaliação da extensão de marca não 

relacionada (t(61)=4,01; p<0,01).  

Fazendo uma análise intergrupos, das avaliações realizadas pelos experts, pode-se identificar 

que as ancoragem mínimas, que utilizam o conjunto de 4 atributos não apresentaram 

diferenças significativas ao nível de confiança de 10% (Mextensão relacionada = 3,00 e Mextensão não 

relacionada =2,80; t(59)=0,846; p=n.s.). Porém, as ancoragens máximas, quando experts 

utilizaram o conjunto de 8 atributos, apresentam diferença significativa. A avaliação da 

extensão de marca reconhecida foi significativamente superior à avaliação da extensão de 

marca não reconhecida (Mextensão relacionada= 4,06 e Mextensão não relacionada=3,72; t(60)=1,77; 

p<0,1). 

Os resultados indicam que não experts realizaram avaliações menos ponderadas em todos os 

casos. As avaliações realizadas utilizando os conjuntos de 4 atributos (Mextensão relacionada= 3,71 

e Mextensão não relacionada= 3,62) foram muito próximas as avaliações que utilizaram os conjuntos 
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com 8 atributos positivos (Mextensão relacionada= 3,86 e Mextensão não relacionada= 3,66). As diferenças 

das médias não foram signiticativas ao nível de confiança de 10%, nem para a avaliação da 

extensão de marca relacionada (t(73)=0,862; p=n.s.),  tampouco para a avaliação da extensão 

de marca não relacionada (t(75)=0,157; p=n.s.).  

 

4.6.4 Discussão dos resultados 

 

Apesar das médias ligeiramente menores, indivíduos com baixa necessidade cognitiva 

mostraram-se insensíveis ao tipo de extensão de marca (relacionada e não relacionada) e 

avaliaram as 4 combinações (2 extensões versus 2 conjuntos de atributos) da mesma forma. 

Do mesmo modo, as avaliações das extensões de marca relacionada e não relacionada 

realizadas por não experts apresentaram o mesmo comportamento, o que evidencia a 

negligência da omissão em ambos os casos. 

Aparentemente, as extensões de marca não foram salientes o suficiente para neutralizar a 

negligência da omissão. As avaliações realizadas por não experts e por indivíduos com baixa 

necessidade cognitiva foram ancoradas somente na polaridade dos atributos, não considerando 

as extensões de marca nem a carga cognitiva disponibilizada. 

Por outro lado, experts e indivíduos com alta necessidade cognitiva foram sensíveis à carga 

cognitiva disponibilizada e reconheceram a omissão das informações faltantes, fazendo 

julgamentos mais ponderados acerca do objeto. Também, nestes casos, a avaliação da 

extensão de marca relacionada foi significativamente superior à avaliação da extensão de 

marca não relacionada.  

Identificou-se, ainda, neste experimento, que experts avaliam de forma mais positiva a 

extensão de marca relacionada quando comparados a não experts. O reconhecimento da força 

deste atributo influenciou a avaliação de experts. Este efeito não foi observado nas avaliações 

de extensão de marca não relacionada. 

Nenhum outro efeito das extensões de marca – relacionada ou não relacionada – sobre a 

negligência da omissão havia sido previsto, tampouco foi identificado. 
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4.7 Comentários finais do capítulo 

 

Finalizando este capítulo, torna-se oportuno destacar o perfil demográfico dos elementos da 

amostra total, que foi composta por 1.078 estudantes, sendo 513 homens (47,5%) e 565 

mulheres (52,4%), com idade média de 24 anos. A grande maioria, além de estudar, exercia 

alguma atividade remunerada (918 respondentes representando 85,1% da amostra). Quanto ao 

nível escolar, 694 estudantes (64,3%) estavam matriculados entre o 1º e o 3º ano do curso de 

Administração de Empresas. A caracterização detalhada da amostra está representada na 

Tabela 4.11. 

 
Tabela 4.11 – Caracterização geral da amostra 

Curso/Localidade n Frequência
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total   
Administração de Empresas Londrina/PR 33 33 27 30 32 50 205 19,02% 
Gestão Empresarial São Paulo/SP 18 10 14 12  0 35 89 8,26% 
Administração de Empresas Maringá/PR 24 21 24 27 30 66 192 17,81% 
Administração de Empresas Guarulhos/SP 25 26 36 34 37 45 203 18,83% 
Administração de Empresas São Carlos/SP 27 26 26 31 24 39 173 16,05% 
Administração de Empresas Taubaté/SP 38 33 26 32 31 40 200 18,55% 
Administração de Empresas São Paulo/SP  0 8 6  0 2  0 16 1,48% 
Total 165 157 159 166 156 275 1078 100,00% 

Nível escolar E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total   
Cursando 1º ano do ensino superior 27 27 31 34 36 42 197 18,27% 
Cursando 2º ano do ensino superior 43 30 29 33 35 57 227 21,06% 
Cursando 3º ano do ensino superior 46 53 41 37 34 59 270 25,05% 
Cursando 4º ano do ensino superior 31 36 43 50 51 82 293 27,18% 
Cursando pós-graduação 18 10 14 12  0 35 89 8,26% 
Pós-graduação completa 0  1 1  0  0  0 2 0,19% 
Total 165 157 159 166 156 275 1078 100,00% 

Perfil do estudante E1 E2 E3 E4 E5 E6 Total   
Estudante em tempo integral 9 5 10 7 11 9 51 4,73% 
Além de estudar, realiza atividade 
remunerada 135 135 133 146 135 234 918 85,16% 
Além de estudar, realiza outras atividades 
não remuneradas 21 17 16 13 10 32 109 10,11% 
Total 165 157 159 166 156 275 1078 100,00% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Feita a análise dos dados seguem as discussões no capítulo seguinte. 
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"Sucesso não é o final, fracasso não é fatal: é a coragem 
para continuar que conta.” 

Winston Churchill 
Político, historiador, jornalista e estadista britânico 

(1874-1965) 
  

 

5 DISCUSSÃO GERAL E LIMITES DO TRABALHO 

 

A proposta deste capítulo é promover a discussão geral dos experimentos realizados na etapa 

empírica deste estudo, reconhecendo os limites que o cercaram, além de indicar possíveis 

caminhos para a continuidade da pesquisa da temática abordada. 

 

5.1 Discussão geral 

 

A presente pesquisa mostrou que a marca de um produto causa efeitos mais significativos na 

avaliação de indivíduos com alto nível cognitivo contextual (versus baixo) e em indivíduos 

com alta necessidade cognitiva (versus baixa). 

O fenômeno da negligência da omissão foi identificado logo no primeiro experimento, 

confirmando o que se havia previsto na Hipótese 1.  

Ratificou-se, no Experimento 1, resultados de pesquisas anteriores sobre a decisão 

comportamental, nos quais ficou evidenciado que os indivíduos se concentram prontamente 

nas alternativas apresentadas e ignoram possibilidades omitidas. Ratificou-se, também, que 

este efeito é moderado pelo nível cognitivo contextual do indivíduo e que quando este nível é 

elevado, a avaliação tende a ser mais moderada e assertiva.  

A busca pela informação é uma etapa presente nos principais modelos de comportamento de 

consumo, contudo, como constatado por Wakker (1988), por vezes esta fase é negligenciada, 

fazendo com que os indivíduos tomem suas decisões de consumo amparadas por avaliações 

feitas com apenas parte das informações importantes.  
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Laroche et al. (2000) entendem que a motivação é a principal característica individual para 

que o consumidor negligencie a busca por informações. Identificou-se, neste estudo, que a 

necessidade cognitiva também desempenha papel importante neste contexto. No Experimento 

1, identificou-se o fenômeno da negligência da omissão nas avaliações realizadas por 

indivíduos com baixa necessidade cognitiva. 

A negligência da omissão, encontrada no Experimento 1, também foi identificada nas 

avaliações realizadas por indivíduos com baixa necessidade cognitiva nos testes realizados no 

Experimento 3 (marca não reconhecida com atributos positivos) e no Experimento 6 

(extensão de marca relacionada e não relacionada), o que permite a aceitação da Hipótese 2. 

No segundo experimento realizado, identificou-se a influência de uma marca reconhecida 

quando esta compõe um conjunto de atributos. O processamento das informações realizado 

por experts e por não experts foi bastante diferente. O grupo de indivíduos com alto nível 

cognitivo contextual foi sensível à marca e realizou, em média, avaliações mais favoráveis 

quando um pequeno conjunto de atributos estava disponível. Aparentemente, a possibilidade 

de avaliar um conjunto maior de atributos reduz a influência da marca neste grupo. Pode-se 

entender que os experts fundamentam suas avaliações em todas as informações disponíveis e 

que, em um ambiente de maior ambiguidade, a marca é um atributo de grande importância e 

saliência. 

Como era esperado, indivíduos não experts fazem suas avaliações de maneira mais radical 

quando não reconhecem a omissão das informações faltantes. Mesmo que uma marca 

reconhecida esteja sendo avaliada por um não experts, a avaliação tende a ser insensível ao 

conjunto de atributos que está em julgamento. Estes resultados permitiram que a Hipótese 3 

fosse aceita. 

Os resultados do terceiro experimento possibilitaram a validação da Hipótese 4. Neste 

experimento, experts reconheceram a omissão das informações e realizaram avaliações mais 

positivas quando a carga cognitiva era maior. Por outro lado, não experts negligenciaram a 

omissão da informação e foram radicais nas duas avaliações realizadas, não importando a 

carga cognitiva disponibilizada. Este resultado já era esperado, pois uma marca não 

reconhecida pouco influencia um expert que ancora sua avaliação nos demais atributos 

disponíveis, fazendo suas avaliações com base nos julgamentos prévios dos atributos, não 



132 

 

importando, neste cenário, a marca do objeto analisado, ou seja, um expert faz uso da 

heurística da disponibilidade quando realiza seu julgamento.  

Comparando os achados do segundo e do terceiro experimento, pode-se afirmar que uma 

marca reconhecida influencia de maneira mais contundente a avaliação dos experts do que de 

dos não experts, em qualquer carga cognitiva disponibilizada. Mesmo que experts ancorem 

seus julgamentos na avaliação mais estrita dos atributos disponíveis, uma marca reconhecida 

desempenha forte influência na avaliação geral do objeto.  

Pesquisas sobre o processo de decisão de compra já indicaram a importância do 

reconhecimento de uma marca como fator determinante da decisão (AAKER, 1996; 

KELLER, 2003) e como caminho crítico para o sucesso de um novo produto (SOUZA; 

ALMEIDA, 2001).  Na análise dos dados dos experimentos realizados, pode-se constatar a 

importância de uma marca reconhecida no processo de avaliação de um produto, 

especialmente na avaliação realizada por experts. Como este público também pode ser 

classificado como formador de opinião, pois em diversas situações podem ser fonte de 

consulta para indivíduos de menor nível cognitivo contextual, o reconhecimento de uma 

marca torna-se fundamental para proporcionar melhores avaliações e maior prestígio ao 

produto. 

Diferentemente do previsto, a polaridade negativa da carga cognitiva não influenciou a 

polaridade da avaliação dos não experts, que além de radicais, foram extremamente positivos. 

Os resultados dos Experimentos 4 e 5 sugerem que os não experts são insensíveis à polaridade 

dos atributos e sempre realizam avaliações extremas e positivas sobre o objeto. 

Aparentemente, a falta de conhecimento contextual impede que os indivíduos processem as 

informações negativas fazendo que a avaliação seja enviesada em qualquer contexto. 

Experts são sensíveis aos atributos negativos e os consideram em suas avaliações, não 

importando o nível de reconhecimento da marca que está sendo considerada.  Nos 

experimento em que a manipulação salientou atributos negativos, a avaliação dos experts não 

apresentou variação significativa quando se disponibilizou um pequeno conjunto de atributos 

(para 3 atributos mais marca: t(76)= 0,54; p>10%), tampouco quando a avaliação considerou 

um conjunto maior de atributos (para 7 atributos mais marca: t(78)=0,06; p>10%). Apesar da 

importância de uma marca reconhecida como fator influenciador da avaliação dos experts, 

outros atributos também são considerados no processamento das informações e podem, 
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dependendo de sua relevância, conduzir este grupo de indivíduos a avaliações negativas do 

objeto. Estes resultados conduzem à validação parcial das Hipóteses 5 e 6. 

Tversky e Kahneman (1974) afirmam que  inferir a partir de informações prévias de uma 

variável é o tipo mais comum de previsão em contextos aplicados. Buscou-se, com o sexto 

experimento, verificar como o indivíduo avalia extensões de marcas reconhecidas 

relacionadas e não relacionadas à categoria de produto da marca mãe. Os resultados indicam 

que não experts negligenciam a omissão de informações e avaliam de maneira mais radical 

qualquer extensão de marca disponível, sendo insensíveis à carga cognitiva disponibilizada.   

A avaliação de uma extensão de marca relacionada foi mais positiva, quando comparada com 

a avaliação de uma extensão de marca não relacionada, nos casos em que o julgamento foi 

realizado por experts. Mesmo que nas duas situações o grupo dos experts tenha sido sensível à 

omissão das informações, a utilização de uma extensão de marca relacionada proporcionou 

melhor avaliação ao objeto. 

Como se previa, a utilização de uma extensão de marca relacionada foi mais bem avaliada 

pelos experts, quando comparada a extensão de marca não relacionada.  Isto aponta para o 

poder de moderação da marca, em uma estratégia de extensão. Essa pesquisa sugere que as 

extensões de marcas relacionadas tendem a ser superestimadas quando o julgamento é 

realizado por experts.   Em vez de se desenvolver uma nova marca, a simples e econômica 

estratégia de incentivar os consumidores a considerarem uma extensão de marca 

moderadamente favorável pode ser suficiente para gerar uma vantagem competitiva 

sustentável. Esta estratégia também parece ser eficiente quando o público consumidor é 

formado por não experts. 

Por fim, sumarizando os resultados identificados neste estudo, elaborou-se o Quadro 5.1, que 

demonstra o teste das hipóteses concebidas no Capítulo 2. 
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Quadro 5.1 – Teste das hipóteses 
Hipótese formulada Conclusão Observação 

H1a – A negligência da omissão ocorrerá em não experts que farão avaliações menos ponderadas acerca dos 
atributos positivos disponíveis. Não rejeitada  

H1b – Experts reconhecerão a omissão de informações e farão avaliações mais ponderadas acerca dos 
atributos positivos disponíveis. Não rejeitada  

H2a – A negligência da omissão ocorrerá com maior intensidade em indivíduos com baixa necessidade 
cognitiva. Não rejeitada  

H2b – A negligência da omissão ocorrerá com menor intensidade em indivíduos com alta necessidade de 
cognição, pois estes reconhecerão a omissão de informações.  

Parcialmente 
rejeitada 

O resultado do Experimento 5 não 
permite que se aceite integralmente esta 
hipótese. 

H3a – Uma marca reconhecida não alterará a negligência da omissão dos indivíduos não experts, quando 
expostos a uma seleção de atributos positivos. Não rejeitada  

H3b – Uma marca reconhecida influenciará positivamente a avaliação de experts, quando expostos a uma 
seleção de poucos atributos positivos. Não rejeitada  

H4 – Para experts, uma marca não reconhecida, quando considerada em um grupo reduzido de atributos, 
resultará em uma avaliação extrema, apontando para o reconhecimento da omissão. Não rejeitada  

H5a – Sendo uma marca reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais positiva que não experts, 
quando considerado um pequeno conjunto de atributos negativos. Rejeitada  

H5b – Sendo uma marca reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais negativa que não experts, 
quando considerado um grande conjunto de atributos negativos. Não rejeitada  

H6a – Sendo uma marca não reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais positiva que não 
experts, quando considerado um conjunto pequeno de atributos negativos. Não rejeitada  

H6b – Sendo uma marca não reconhecida um atributo, experts farão uma avaliação mais negativa que não 
experts, quando considerado um conjunto grande de atributos negativos. Rejeitada  

H6c – Sendo a marca não reconhecida um atributo, experts farão avaliações mais negativas, se comparadas às 
avaliações realizadas pelo mesmo grupo, quando a marca reconhecida foi considerada como atributo. Não rejeitada  

H7a – A negligência da omissão ocorrerá em não experts, que farão avaliações mais radicais acerca dos 
atributos positivos disponíveis, quando uma extensão de marca – relacionada ou não – estiver sendo 
considerada. 

Não rejeitada 
 

H7b – Experts reconhecerão a omissão de informações e farão avaliações mais ponderadas acerca dos 
atributos positivos disponíveis, quando uma extensão de marca – relacionada ou não – estiver sendo 
considerada. 

Não rejeitada 
 

Fonte: o autor
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5.2  Alinhamento entre os resultados e os objetivos da pesquisa 

 

Três objetivos específicos de pesquisa foram declarados no Capítulo 1. Acredita-se que a 

análise agregada dos resultados dos experimentos possibilite considerar que estes objetivos 

tenham sido atingidos. 

O primeiro objetivo propôs identificar qual o impacto das marcas na formação da negligência 

da omissão. Os resultados indicam que marcas reconhecidas são mais eficientes que outros 

atributos, quando utilizadas no processamento das informações disponíveis.  

Mesmo para indivíduos com baixa necessidade cognitiva, uma marca reconhecida salienta a 

existência de informações faltantes, reduzindo os efeitos da negligência da omissão nos 

processos avaliativos. Foi, ainda, possível constatar que a polaridade da carga cognitiva não 

altera a influência da marca neste contexto.  

Aparentemente, uma marca não reconhecida não influencia a negligência da omissão de 

informações durante o processo de avaliação de um indivíduo com baixa necessidade 

cognitiva.  

Também há indícios de que extensões de marca pouco influenciam o fenômeno da 

negligência da omissão. A extensão de marca relacionada ou não relacionada não minimiza o 

efeito da negligência da omissão no processo de avaliação, fazendo com que os julgamentos 

sejam radicalmente positivos quando existe pouco conhecimento contextual individual. 

O segundo objetivo almejou entender o papel moderador do nível de necessidade cognitiva na 

formação da negligência da omissão. 

Indivíduos com baixa necessidade cognitiva podem estar mais propensos a ignorar 

informações difíceis de processar, como informações omitidas. Com isto, a negligência da 

omissão orienta o processo de avaliação independentemente da polaridade dos atributos 

disponíveis. Este efeito somente é minimizado quando uma marca reconhecida faz parte da 

carga cognitiva avaliada.  

Em média, as pessoas com alta necessidade cognitiva utilizam os atributos omitidos como 

moderadores de sua avaliação e tendem a ser mais criteriosos em seus julgamentos. Por outro 
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lado, a avaliação destes indivíduos se apresentou bastante radical, quando uma carga 

cognitiva negativa associada a uma marca não reconhecida estava disponível. Parece que os 

indivíduos nesta situação utilizam as informações negativas dos atributos disponíveis para 

inferir uma estimativa negativa para atributos omitidos. Todavia, este é um achado que 

precisa ser examinado mais profundamente, inclusive com a realização de outros testes 

empíricos. 

Por fim, o terceiro objetivo busca investigar como o nível cognitivo contextual influencia a 

negligência da omissão. Para isto, o Quadro 5.2 sintetiza os resultados dos experimentos sob a 

ótica do reconhecimento ou da negligência omissão de atributos relevantes. Nota-se 

claramente que o nível cognitivo contextual é o fator que mais influencia a negligência da 

omissão.  

Todas as aplicações empíricas apoiam o entendimento de que indivíduos com alto nível 

contextual cognitivo são sensíveis à omissão de atributos e a reconhecem, não importando a 

polaridade da carga cognitiva ou a característica da marca que está em análise. 

Em contrapartida, indivíduos com baixo nível contextual cognitivo são insensíveis à omissão 

de atributos e a negligenciam, também não importando a polaridade da carga cognitiva ou a 

característica da marca disponível.  

Indivíduos com baixo nível cognitivo contextual, além de radicais em seus julgamentos, são 

extremamente positivos nas avaliações que efetuam, mesmo quando não há motivo aparente 

para que isto ocorra. Possivelmente, como o conhecimento prévio sobre o objeto a ser 

avaliado é baixo ou nulo, estes indivíduos ancoram suas avaliações em qualquer informação 

que lhes pareça relevante e ajustam suas avaliações neste sentido. 
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Quadro 5.2 – Negligência e reconhecimento da omissão dos atributos identificados nos experimentos 

Experimento Variáveis 
Necessidade cognitiva Nível cognitivo contextual 
Alta Baixa Alto Baixo 

1 - RO NO RO NO 

2 Atributos positivos + marca 
reconhecida RO RO RO NO 

3 Atributos positivos + marca 
não reconhecida RO NO RO NO 

4 Atributos negativos + marca 
reconhecida RO RO RO NO 

5 Atributos negativos + marca 
não reconhecida NO NO RO NO 

6 Atributos positivos + extensão 
de marca relacionada RO NO RO NO 

6 Atributos positivos + extensão 
de marca não relacionada RO NO RO NO 

RO = Reconhecimento da omissão 
NO = Negligência da omissão 
Fonte: o autor 

 

5.3 Implicações acadêmicas 

 

Embora o estudo da negligência da omissão já tenha sua relevância identificada, as primeiras 

pesquisas empíricas sobre o tema, categoria na qual se enquadra esta tese, são bastante 

recentes, datando do final da década de 80 (KARDES, 1988). Isto possibilitou ao presente 

trabalho proporcionar algumas contribuições teóricas que visam enriquecer o debate sobre o 

fenômeno. 

Por exemplo, estudos anteriores mostraram que indivíduos tentem a adotar avaliações radicais 

quando poucas informações são disponibilizadas (SANBONMATSU; KARDES; SANSONE, 

1991; SANBONMATSU; KARDES; HERR, 1992; SANBONMATSU, et al., 1997). Nesta 

aplicação, identificou-se o poder moderador da marca, que evitou a adoção de posicionamento 

extremo por parte dos indivíduos de baixa necessidade cognitiva em suas avaliações. 

Outra contribuição teórica se deu com a utilização da mensuração da necessidade cognitiva 

(CACIOPOO; PETTY, 1982) em substituição à necessidade de fechamento cognitivo 

(KRUGLANSKI; WEBSTER, 1996). A necessidade cognitiva mostrou-se adequada para ser 

utilizada no estudo da negligência da omissão, conferindo maior parcimônia à coleta de dados 
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e também possibilitando uma análise mais estrita da influência do fenômeno em uma 

característica genuinamente individual. 

Além disso, a identificação da natureza sempre positiva da avaliação de indivíduos com baixo 

nível cognitivo contextual, mesmo em situações nas quais se manipulou cargas cognitivas 

negativas, constitui um avanço no estudo da negligência da omissão. Esta manipulação já 

havia sido realizada em uma pesquisa anterior (MUTHUKRISHNAN; RAMASWAMI, 

1999), contudo, como o teste foi realizado em formato comparativo, este fenômeno não foi 

identificado. 

Ainda no nível teórico, vale ressaltar que, embora outros estudos já tenham analisado o 

fenômeno da negligência da omissão, este é o primeiro a analisar seus efeitos conjuntamente a 

uma marca.  

Finalmente, do ponto de vista metodológico, a utilização de experimentos pode ser 

reconhecida como uma contribuição desta tese. Mesmo sendo consagrada em outras áreas do 

conhecimento, poucos estudos nacionais na área de marketing têm utilizado esta técnica 

(HERNANDEZ, 2003).  

 

5.4 Implicações mercadológicas 

 

As implicações gerenciais seminais, existentes na literatura acadêmica sobre a negligência da 

omissão, resultam da insensibilidade geral dos consumidores a informações ausentes. 

Considerando que a identificação da omissão varia em função da motivação e do contexto, os 

gestores de marketing podem tirar proveito dessa insensibilidade elaborando estratégias para 

apresentar informações seletivamente em diversas situações.  

No sentido inverso, a utilização de uma marca reconhecida mostrou-se eficaz na redução dos 

efeitos da negligência da omissão, o que pode induzir os consumidores a tomarem melhores 

decisões. Com isto, em momentos de escassez de recursos - em que o custo de veiculações na 

mídia especializada precise ser reduzido - ou de espaço (veja o Apêndice 5), gestores de 

marketing podem aumentar o destaque dado à marca em detrimento a outro atributo do bem. 

Do mesmo modo, os experimentos mostraram que, apesar de importante, a quantidade de 
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atributos não é um fator decisivo no processo de avaliação de um produto, para grande parte 

do público e que, nestas situações, a boa “imagem” da marca assume papel crucial. 

Os resultados desta pesquisa sugerem, também, que a maneira como os consumidores 

processam as informações disponíveis está associada tanto a características individuais quanto 

a fatores situacionais. Partindo deste ponto, gestores de marketing podem envidar esforços no 

sentido de aumentar o nível cognitivo contextual de prospects, por meio de cursos, palestras e 

demonstrações, visando reduzir o efeito da negligência da omissão, quando esta atitude 

estiver alinhada com suas estratégias de vendas.  

Por outro lado, os resultados apontam para a necessidade de formulação de políticas públicas 

no sentido de proteger o consumidor “menos esclarecido” (baixo nível cognitivo contextual) 

e/ou menos curioso (menor necessidade cognitiva) dos riscos de consumo oriundos de uma 

avaliação superficial dos atributos de produtos e serviços. Estes consumidores, que tendem a 

posturas mais radicais e extremas diante de informações ambíguas, podem facilmente tomar 

decisões de consumo inapropriadas. A regulamentação governamental da propaganda aliada a 

uma política educacional que tornasse consciente a necessidade da avaliação das informações 

omitidas poderia resguardar os interesses dos consumidores tipificados neste estudo como não 

experts e com baixa necessidade cognitiva.  

A extensão de marca relacionada obteve avaliação bastante positiva quando comparada aos 

outros resultados das manipulações realizadas, o que ratifica estudos anteriores sobre esta 

estratégia de branding. Contudo, houve também a indicação de que a extensão de marca não 

relacionada é mais bem avaliada quando existe grande repertório de atributos positivos 

disponível ao consumidor.  Esta indicação pode direcionar as ações dos gestores na 

elaboração de peças publicitárias, websites e displays para os pontos de vendas.  

Pesquisas anteriores indicaram diferentes etapas do processo de decisão de compra 

influenciadas pela omissão, bem como várias maneiras de amenizar sua negligência. Ao 

compreender melhor os processos latentes associados à negligência da omissão, os praticantes 

de marketing podem tomar decisões estratégicas melhores. Este trabalho se junta ao crescente 

corpo de pesquisas sobre a negligência da omissão, ajudando a compreender os mecanismos 

latentes da formação de julgamento de atributos declarados e omitidos.  
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5.5 Limites e possíveis extensões para a temática 

 

Os limites desta tese devem ficar evidentes, possibilitando que estudos futuros carreguem 

menor probabilidade de vieses.  

Em primeiro lugar, cita-se a característica da amostra utilizada nos diversos experimentos. 

Mesmo que vários cuidados tenham sido adotados para a mitigação de vieses, incluindo a 

randomização completa, a utilização de estudantes, comum em pesquisas acadêmicas, por 

constituem uma “amostra cativa” (GILLHAM, 2000), traz algumas limitações que impedem a 

generalização dos resultados. Peterson (2001), alertando para a maior homogeneidade das 

respostas deste grupo, orienta sobre a importância da replicação de estudos baseados em 

amostras de estudantes universitários com outras escolhidas aleatoriamente. Partindo deste 

alerta, faz-se a primeira sugestão para prosseguimento desta linha de pesquisas: que, em 

estudos futuros, sejam envidados esforços que culminem na utilização de amostras aleatórias.  

Diversos estímulos foram utilizados no desenvolvimento dos experimentos: marca 

reconhecida, marca não reconhecida, extensão de marca relacionada e extensão de marca não 

relacionada, sendo todas aplicadas a um mesmo objeto. Recomenda-se que, no futuro, sejam 

utilizados outros objetos para verificar se o efeito da marca na negligência da omissão se 

confirma. 

Outra limitação de ordem metodológica, que pode ser remediada em aplicações futuras, seria 

a realização de experimentos com a utilização de “cenários” como, na taxionomia de 

Malhotra (2006), é classificado o design dos experimentos realizados. A artificialidade que 

este método confere aos instrumentos de coleta de dados pode ser minimizada com a 

utilização de plataformas de pesquisas mais modernas que utilizem, por exemplo, um website 

simulado. 

A manipulação de atributos utilizou apenas características de relevância para auxiliar no 

processo decisório da aquisição do objeto. Contudo, como a prática de mercado nem sempre é 

esta (vide o Apêndice 5), a realização de estudos que associassem atributos irrelevantes e 

marca poderia contribuir com novas perspectivas teóricas. 
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Finalmente, entende-se que novos testes que relacionem a avaliação de cargas cognitivas 

negativas com marcas não reconhecidas são caminhos obrigatórios para possibilitar o 

aprofundamento do estudo de marcas e negligência da omissão. 

 

5.6 Considerações finais 

 

Buscou-se, nesta tese, identificar e compreender o efeito da marca na negligência da omissão 

nos diferentes níveis de necessidade cognitiva. Por meio da realização de seis experimentos, 

foram testadas 7 hipóteses concebidas a partir da elaboração de um referencial teórico-

empírico que aspira ser o “estado da arte” desta temática. 

Em momento algum a proposta deste estudo foi encerrar ou buscar uma resposta conclusiva 

final sobre a negligência da omissão, mesmo porque, trata-se de um fenômeno heurístico 

pouco estudado até então. 

A intenção do autor, desde a concepção deste trabalho, foi contribuir, mesmo que 

minimamente, para o avanço do entendimento deste processo cognitivo que influencia o 

comportamento do consumidor em suas decisões de consumo. Chegado o atual estágio, 

acredita-se que esta “empreitada” foi realizada. 

Parafraseando novamente Thomas Kuhn, entende-se que as áreas investigadas pela ciência 

normal são minúsculas, pois a visão do cientista fica muito restrita. Contudo, esta limitação, 

que floresce da confiança no paradigma vigente, revela-se essencial para o desenvolvimento 

da própria ciência (KUHN, 2006, p.45). Espera-se que esta tese, mesmo com seus limites, 

tenha contribuído para tal desenvolvimento. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO PARA DEFINIÇÃO DAS QUESTÕES DE MENSURAÇÃO DO NÍVEL COGNITIVO CONTEXTUAL 
 
Precisamos do seu auxílio para classificar o nível de dificuldade de algumas perguntas sobre informática, pensando que elas serão aplicadas a 
usuários de informática não profissionais. Pedimos para que você leia atentamente cada uma das questões abaixo e marque a alternativa, no 
campo “avaliação de dificuldade”, que melhor represente sua opinião.  
Pedimos que marque um “X” de modo a classificar a pergunta em: 
 
Baixo nível de dificuldade – para as questões que possam ser respondidas por pessoas que tenham conhecimento mínimo de informática. 
Nível de dificuldade médio – para as questões que possam ser respondidas por pessoas que tenham conhecimento mediano de informática.  
Alto nível de dificuldade – para as questões que exijam dos respondentes grande conhecimento sobre informática. 
Assinalar “Não dever ser aplicada” quando a pergunta exigir conhecimento de informática acima do que um usuário não profissional teria. 
 

Variável Questão / Resposta Avaliação de dificuldade 

K1 

Qual o nome do periférico capaz de gravar Cds ou Dvds em um computador ou notebook?  
R. Unidade de CD-RW ou DVD-RW 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K2 
 

Em seu computador, qual a utilidade do disco rígido, também conhecido como HD? 
R. Gravar arquivos e documentos. 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K3 

Em qual porta você pode conectar uma impressora ao seu computador (ou notebook)?  
R. Em portas LPT1  ou USB. 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K4 

Em qual porta você pode conectar um mouse ao seu computador (ou notebook)?  
R. Entradas PS2 ou USB 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 
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K5 

Qual a grande  vantagem de um HD SATA2 em relação à um HD IDE? 
R. O SATA 2 tem uma melhor transferência de dados que o IDE proporcionando maior velocidade na 
leitura de dados e armazenamento de arquivos. 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K6 

O que é o Sistema Operacional em um computador ou notebook? 
R: É o programa utilizado para permitir que o usuário tenha acesso aos dispositivos de hardware do 
computador. 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K7 

Qual  tipo de mídia pode armazenar mais dados? Disquete, CDROM ou DVD?                
R: DVD 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K8 

As placas Multi I/O normalmente fornecem quantas saídas seriais?  
R: Duas 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K9 

Cite uma diferença entre o layout de teclado padrão americano e o padrão ABNT            
R: A tecla do ç. 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K10 

O que é o touch-pad?                                                                                                            
R:  É uma área presente na maioria dos notebooks que permite manipular o ponteiro do mouse através do 
toque dos dedos. 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K11 

Qual sistema operacional é capaz de gerenciar 4 GB de memória RAM?                           
R: Qualquer sistema operacional que seja de 64 bits. 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K12 Quantos canais de interface IDE são necessários para conectar 4 discos? 
R: 2. Em cada canal temos 2 saídas: master e slave. 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 



158 
 

 

[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K13 

A placa Sound-Blaster utiliza qual tipo de slot?  
R: ISA 16 bits. 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K14 

Qual é a unidade de medida de velocidade das memórias de microcomputadores e notebooks? 
R. A velocidade de funcionamento de uma memória é medida em Hz ou MHz 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K15 

Qual é a unidade de medida da capacidade de armazenamento das memórias de microcomputadores e 
notebooks? 
R.A capacidade de uma memória é medida em bytes e seus múltiplos (kilobytes – KB,  megabytes - MB 
ou gigabytes – GB. 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

K16 

O que é uma webcam? 
R.Webcam é uma câmera de vídeo de baixo custo que capta imagens, transferindo-as de modo quase 
instantâneo para o microcomputador ou notebook. 

[   ]Baixo nível de dificuldade 
[   ]Nível de dificuldade médio 
[   ]Alto nível de dificuldade 
[   ]Não deve ser aplicada 

 
Apenas para conhecê-lo(a)  melhor pedimos que você responda as seguintes questões: 
 
Sexo: (     )1. Masculino     (     )2. Feminino   Qual sua idade: _________anos  
 
Você é profissional da área de informática? (      )1. Sim       (       )2. Não 
Se sim, há quanto tempo trabalha na área? __________anos 
 
Você tem formação acadêmica na área de informática? (     )1. Sim    (     )2. Não 
Se sim, em qual nível: (     )1. Técnico       (     )2. Tecnólogo      (     )3. Superior        (       )4. Pós-graduação 
Agradecemos por sua atenção. 
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APÊNDICE 2 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DOS EXPERIMENTOS 
Prezado(a) estudante, boa noite. 
 
Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a aceitação de um novo notebook que será lançado em breve.  
Pedimos que você  leia com muita atenção a configuração deste novo equipamento no quadro abaixo: 
 

 
 
 

Atributos do notebook diferenciados para cada formulário 
 
 
 
 
  

2º Bloco – Avaliação do objeto 
 
Queremos saber sua opinião sobre este novo notebook. Para isto, listamos abaixo algumas afirmativas e pedimos que você assinale a alternativa 
que melhor representa sua avaliação deste produto, marcando um “X” em uma das colunas abaixo. 
 

Afirmativa Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

Este novo notebook é ótimo. [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 
Certamente compraria este notebook. [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 
Este novo notebook é melhor do que os notebooks que conheço. [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 
Eu recomendaria este notebook para um amigo. [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 
Este notebook atende as minhas necessidades. [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 
Eu confio neste novo notebook. [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 
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3º Bloco – Avaliação do nível cognitivo contextual 

Pedimos agora que você  responda as seguintes perguntas, assinalando um  (X) na alternativa que, em sua opinião, for a correta. 
 
1- Em qual porta você pode conectar uma impressora ao seu computador (ou notebook)?  
(    )a. Em uma porta USB 
(    )b. Em uma porta LPT1 
(    )c. Em portas LPT1  ou USB. 
(    )d. Em uma porta PS2 ou USB 
(    )e. Nenhuma das anteriores 
 
2- Em qual porta você pode conectar um mouse ao seu computador (ou notebook)?  
(    )a. Em uma porta USB 
(    )b. Em uma porta LPT1 
(    )c. Em portas LPT1  ou USB. 
(    )d. Em uma porta PS2 ou USB 
(    )e. Nenhuma das anteriores 
 
3- Qual  tipo de mídia pode armazenar mais dados? Disquete, CD ou DVD?                
(    )a. Um DVD 
(    )b. Um CD 
(    )c. Um Disquete 
(    )d. A capacidade de armazenamento dos três é muito parecida. 
(    )e. A capacidade de armazenamento de um CD e de um DVD é muito parecida. 
 
4- Aponte uma diferença entre o layout de teclado padrão americano e o padrão ABNT.            
(    )a. O símbolo da libra 
(    )b. O símbolo do dóllar 
(    )c. A quantidade de teclas de função 
(    )d. No teclado de padrão americano existe a tecla para o símbolo de arroba “@” 
(    )e. A tecla do ç. 
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Responda também as próximas questões, assinalando um  (X) na alternativa que, em sua opinião, for a correta. 
 
5- O que é o touch-pad?                                                                                                            
(    )a. É um sistema que deixa a tela do notebook, quando esta é de cristal líquido, sensível ao toque. 
(    )b. É o processador central de um notebook. 
(    )c. É a área do notebook onde se conecta a bateria. 
(    )d. É a área da memória do notebook responsável pelo processamento matemático. 
(    )e. É uma área presente na maioria dos notebooks que permite manipular o ponteiro do mouse através do toque dos dedos. 
 
6- Qual é a unidade de medida de velocidade das memórias de microcomputadores e notebooks? 
(    )a. A velocidade de funcionamento de uma memória é medida em Bytes ou Gygabytes. 
(    )b. A velocidade de funcionamento de uma memória é medida em Hertz ou Megahertz.  
(    )c. A velocidade de funcionamento de uma memória é medida em pixels 
(    )d. A velocidade de funcionamento de uma memória é medida em bytes por segundo. 
(    )e. A velocidade de funcionamento de uma memória é medida em mega pixels. 
 
7- Qual é a unidade de medida da capacidade de armazenamento das memórias de microcomputadores e notebooks? 
(    )a. A capacidade de uma memória é medida em Bytes e seus múltiplos (Kilobytes – KB,  Megabytes - MB ou Gigabytes – GB) 
(    )b. A capacidade de uma memória é medida em Hertz e seus múltiplos (Kilohertz – KHz,  Megahertz - MHz ou Gigahertz – GHz) 
(    )c. A capacidade de uma memória é medida em bps (Bytes por segundo) 
(    )d. Dependendo do modelo do micro ou notebook tanto a opção “a” como a opção “b” podem estar corretas. 
(    )e. Nenhuma das opções anteriores está correta. 
 
8- O que é o Sistema Operacional em um computador ou notebook? 
(    )a. É o programa utilizado para permitir que o usuário tenha acesso à Internet. 
(    )b. É o programa utilizado para permitir que o usuário tenha acesso aos seus e-mails. 
(    )c. É o programa utilizado para permitir que o usuário tenha acesso aos dispositivos de hardware do computador. 
(    )d. É o programa utilizado para permitir que o usuário consiga fazer uma vídeo-conferência. 
(    )e. É o programa utilizado para permitir que o usuário possa fazer cópias de segurança (backups) de seus arquivos. 
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Queremos conhecer-lhe um pouco mais. Por isto, pedimos que você indique o quanto concorda ou discorda com cada uma das seguintes 
afirmações:  
 

1 Prefiro problemas complexos aos simples. 
[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
2 Gosto de ter a responsabilidade de lidar com situação que requer muito pensar. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
3 Pensar não é meu passatempo preferido*. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
4 Antes faria alguma coisa que requer pouco pensar que alguma coisa que certamente desafiaria minhas habilidades 
em relação ao pensar*. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

4º Bloco – Mensuração da necessidade cognitiva 
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5 Tento antecipar e evitar situações onde exista a provável chance de ter que pensar profundamente sobre alguma 
coisa*. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
6 Sinto satisfação em ter que ponderar arduamente por muito tempo. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
7 Envolvo-me intensamente com um problema somente quando isto é totalmente necessário*. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
8 Prefiro pensar nos problemas pequenos do dia-a-dia que nos problemas a longo prazo*. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 
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9 Prefiro tarefas rotineiras do que aquelas que exijam reflexão*. 
[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
10 Gosto muito de pensar em soluções diferentes. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
11 Eu realmente gosto de uma tarefa que envolva pensar em novas soluções para os problemas. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
12 Aprender novas maneiras de pensar não me agrada*. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 
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13 Prefiro minha vida repleta de enigmas para resolver. 
[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
14 Pensar abstratamente me atrai. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
15 Prefiro uma tarefa intelectual, difícil e importante a uma outra que seja importante, mas que não me obrigue a 
refletir muito. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
16 Sinto alívio ao invés de satisfação depois de completar uma tarefa que requereu grande esforço mental*. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 
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17 É suficiente para mim que o trabalho tenha sido feito, não me importa como e porquê foi feito*. 
[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

 
18 Usualmente costumo opinar sobre questões mesmo quando estas não me afetam pessoalmente. 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

Concordância 
muito intensa 

Concordância 
intensa 

Concordância 
moderada 

Concordância 
leve 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Discordância 
leve 

Discordância 
moderada 

Discordância 
intensa 

Discordância 
muito 
intensa 

(*) Escalas invertidas 
Finalmente, pedimos que você assinale as alternativas abaixo que melhor o(a) caracterizam: 

 

Sexo:   
(     )1. Masculino        (     )2. Feminino    
 
Idade: ________ anos 
 
Maior grau de formação acadêmica: 
(      ) 1. Ensino médio completo 
(      ) 2. Cursando 1º. Ano do ensino superior 
(      ) 3. Cursando 2º. Ano do ensino superior 
(      ) 4. Cursando 3º. Ano do ensino superior 
(      ) 5. Cursando 4º. Ano do ensino superior 
(      ) 6. Cursando 5º. Ano do ensino superior 
(      ) 7. Superior completo 
(      ) 8. Cursando pós-graduação 
(      ) 9. Pós-graduação completa 

Se estiver estudando atualmente indicar o curso: 
______________________________________________ 
 
Caso esteja estudando, favor indicar: 
(      )1. Estudo em uma faculdade/universidade particular 
(      )2. Estudo em uma faculdade/universidade pública 
 
Outras informações: 
(    )1. Sou estudante em tempo integral 
(    )2. Além de estudar, realizo atividade remunerada 
(    )3. Além de estudar, realizo outras atividades não remuneradas 
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Estímulos utilizados no Experimento 1 – 4 versus 8 atributos 
 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    500 GB (500 Gigabytes) 
 

Quantidade de portas USB:    8 Portas USB 
 

Pacote de softwares:     Office completo (Word, Excel, Power Point, Acess) Sistema operacional Windows 7 
 

Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD e DVD (CD/DVD R+RW) 
 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    500 GB (500 Gigabytes) 
Quantidade de portas USB:    8 Portas USB 
Pacote de softwares:     Office completo (Word, Excel, Power Point, Acess) Sistema operacional Windows 7 
Memória      4 GB DDR2 
Processador      IntelCore 2Duo T6500  2,4 GHz 
Wireless      Wi-Fi Wireless Lan 802.11 b/g + Bluetooth H680 
Alimentação      Bateria de Lithion com 6 células. Autonomia de 10 horas. 
Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD e DVD (CD/DVD R+RW) 
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Estímulos utilizados no Experimento 2 – 3 atributos positivos + marca reconhecida versus 7 atributos positivos + marca reconhecida 
 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    500 GB (500 Gigabytes) 
 

Marca:       HP 
 

Pacote de softwares:     Office completo (Word, Excel, Power Point, Acess) Sistema operacional Windows 7 
 

Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD e DVD (CD/DVD R+RW) 
 
 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    500 GB (500 Gigabytes) 
Marca:       HP 
Pacote de softwares:     Office completo (Word, Excel, Power Point, Acess) Sistema operacional Windows 7 
Memória      4 GB DDR2 
Processador      IntelCore 2Duo T6500  2,4 GHz 
Wireless      Wi-Fi Wireless Lan 802.11 b/g + Bluetooth H680 
Alimentação      Bateria de Lithion com 6 células. Autonomia de 10 horas. 
Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD e DVD (CD/DVD R+RW) 
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Estímulos utilizados no Experimento 3 – 3 atributos positivos + marca não reconhecida versus 7 atributos positivos + não marca 
reconhecida 

 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    500 GB (500 Gigabytes) 
 

Marca:       Neosys 
 

Pacote de softwares:     Office completo (Word, Excel, Power Point, Acess) Sistema operacional Windows 7 
 

Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD e DVD (CD/DVD R+RW) 
 
 
 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    500 GB (500 Gigabytes) 
Marca:       Neosys 
Pacote de softwares:     Office completo (Word, Excel, Power Point, Acess) Sistema operacional Windows 7 
Memória      4 GB DDR2 
Processador      IntelCore 2Duo T6500  2,4 GHz 
Wireless      Wi-Fi Wireless Lan 802.11 b/g + Bluetooth H680 
Alimentação      Bateria de Lithion com 6 células. Autonomia de 10 horas. 
Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD e DVD (CD/DVD R+RW) 
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Estímulos utilizados no Experimento 4 – 3 atributos negativos + marca reconhecida versus 7 atributos negativos + marca reconhecida 
 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    120 GB (120 Gigabytes) 
 

Marca:       HP 
 

Pacote de softwares:     Windows XP  
 

Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD (CD R+RW) 
 
 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    120 GB (120 Gigabytes) 
Marca:       HP 
Pacote de softwares:     Windows XP 
Memória      512 MB 
Processador      AMD 
Wireless      Não fornecido 
Alimentação      Bateria de 4 células. Autonomia de 90 minutos 
Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD (CD R+RW) 
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Estímulos utilizados no Experimento 5 – 3 atributos negativos + marca não reconhecida versus 7 atributos negativos + marca não 
reconhecida 

 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    120 GB (120 Gigabytes) 
 

Marca:       Neosys 
 

Pacote de softwares:     Windows XP  
 

Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD (CD R+RW) 
 
 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    120 GB (120 Gigabytes) 
Marca:       Neosys 
Pacote de softwares:     Windows XP 
Memória      512 MB 
Processador      AMD 
Wireless      Não fornecido 
Alimentação      Bateria de 4 células. Autonomia de 90 minutos 
Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD (CD R+RW) 
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Estímulos utilizados no Experimento 6 – 3 atributos positivos + extensão de marca relacionada versus 7 atributos positivos + extensão de 
marca relacionada 

 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    500 GB (500 Gigabytes) 
 

Marca:       Motorola 
 

Pacote de softwares:     Office completo (Word, Excel, Power Point, Acess) Sistema operacional Windows 7 
 

Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD e DVD (CD/DVD R+RW) 
 
 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    500 GB (500 Gigabytes) 
Marca:       Motorola 
Pacote de softwares:     Office completo (Word, Excel, Power Point, Acess) Sistema operacional Windows 7 
Memória      4 GB DDR2 
Processador      IntelCore 2Duo T6500  2,4 GHz 
Wireless      Wi-Fi Wireless Lan 802.11 b/g + Bluetooth H680 
Alimentação      Bateria de Lithion com 6 células. Autonomia de 10 horas. 
Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD e DVD (CD/DVD R+RW) 
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Estímulos utilizados no Experimento 6 – 3 atributos positivos + extensão de marca não relacionada versus 7 atributos positivos + 
extensão de marca não relacionada 

 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    500 GB (500 Gigabytes) 
 

Marca:       Wallita 
 

Pacote de softwares:     Office completo (Word, Excel, Power Point, Acess) Sistema operacional Windows 7 
 

Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD e DVD (CD/DVD R+RW) 
 
 
 

CONFIGURAÇÃO DO NOVO NOTEBOOK 
 

Capacidade de armazenamento:    500 GB (500 Gigabytes) 
Marca:       Wallita 
Pacote de softwares:     Office completo (Word, Excel, Power Point, Acess) Sistema operacional Windows 7 
Memória      4 GB DDR2 
Processador      IntelCore 2Duo T6500  2,4 GHz 
Wireless      Wi-Fi Wireless Lan 802.11 b/g + Bluetooth H680 
Alimentação      Bateria de Lithion com 6 células. Autonomia de 10 horas. 
Gravação em mídias     Leitor e gravador de CD e DVD (CD/DVD R+RW) 
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APÊNDICE 3 – SELEÇÃO DA MARCA RECONHECIDA 
 

Gostaríamos de saber sua opinião sobre notebooks. Para isto, pedimos que você assinale na 
tabela abaixo a opção que melhor representa sua avaliação. Assinale um “X”  no [1] quando 
você discordar totalmente ou no [10] quando sua concordância for total. Assinale as outras 
posições (de 2 até 9) quando sua opinião for intermediária. Mesmo que você não conheça 
profundamente o notebook que estará sendo avaliado, assinale a alternativa que melhor 
representa sua impressão. Não existem alternativas certas ou erradas e, geralmente, sua 
primeira impressão é a melhor resposta. 
Na minha opinião, atualmente, os melhores notebooks são da marca... 
 
 Discordo Totalmente                                      Concordo Totalmente 

…Acer [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
…Amazon [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
…Asus [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
…CCE [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
…Dell [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
...HP [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
...Itautec [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
...LG [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
...Lenovo [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
...Panasonic [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
...Philco [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
…Philips [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
…Positivo [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
…Samsung [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
…Semp Toschiba [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
…Sony [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

Sexo:   
(     )1. Masculino        (     )2. Feminino 
   
 
Idade: ________ anos 
 
Maior grau de formação acadêmica: 
(      ) 1. Ensino médio completo 
(      ) 2. Cursando 1º. Ano do ensino superior 
(      ) 3. Cursando 2º. Ano do ensino superior 
(      ) 4. Cursando 3º. Ano do ensino superior 
(      ) 5. Cursando 4º. Ano do ensino superior 
(      ) 6. Cursando 5º. Ano do ensino superior 
(      ) 7.  Superior completo 
(      ) 8. Cursando pós-graduação 
(      ) 9. Pós-graduação completa 

Se estiver estudando atualmente indicar o curso: 
____________________________________________ 
 
 
Caso esteja estudando, favor indicar: 
(  )1. Estudo em uma faculdade/universidade particular 
(  )2. Estudo em uma faculdade/universidade pública 
 
 
Outras informações: 
(    )1. Sou estudante em tempo integral 
(    )2. Além de estudar, realizo atividade remunerada 
(   )3. Além de estudar, realizo outras atividades não 
remuneradas 
 

Agradecemos sua cooperação. 
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APÊNDICE 4 – OUTPUTS DO SPSS 
 

Anova Experimento 1 
 
 
Between-Subjects Factors 
 
  Value Label N 
INCC2 1,00 não experts 74

2,00 experts 91
Necessidade 
Cognitiva 

1,00 Alta 82
2,00 Baixa 83

Grupo 11,00 4 Atributos 
Positivos 87

12,00 8 Atributos 
Positivos 78

 
 Descriptive Statistics 
 
Dependent Variable: Avaliação  

INCC2 Necessidade Cognitiva Grupo Mean Std. Deviation N 
não experts Alta 4 Atributos Positivos 4,0667 ,62952 10

8 Atributos Positivos 4,2719 ,36519 19
Total 4,2011 ,47220 29

Baixa 4 Atributos Positivos 4,1583 ,48206 20
8 Atributos Positivos 3,9800 ,60346 25
Total 4,0593 ,55409 45

Total 4 Atributos Positivos 4,1278 ,52647 30
8 Atributos Positivos 4,1061 ,52960 44
Total 4,1149 ,52482 74

experts Alta 4 Atributos Positivos 3,8101 ,78888 33
8 Atributos Positivos 4,2500 ,46985 20
Total 3,9761 ,71412 53

Baixa 4 Atributos Positivos 3,9167 ,64643 24
8 Atributos Positivos 4,0357 ,46767 14
Total 3,9605 ,58309 38

Total 4 Atributos Positivos 3,8550 ,72805 57
8 Atributos Positivos 4,1618 ,47405 34
Total 3,9696 ,65915 91

Total Alta 4 Atributos Positivos 3,8698 ,75571 43
8 Atributos Positivos 4,2607 ,41675 39
Total 4,0557 ,64513 82

Baixa 4 Atributos Positivos 4,0265 ,58396 44
8 Atributos Positivos 4,0000 ,55277 39
Total 4,0141 ,56622 83

Total 4 Atributos Positivos 3,9490 ,67500 87
8 Atributos Positivos 4,1303 ,50370 78
Total 4,0347 ,60522 165
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 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: Avaliação  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept Hypothesis 2420,848 1 2420,848 3075,188 ,011 
Error ,787 1 ,787(a)    

INCC2 Hypothesis ,495 1 ,495 ,762 ,543 
Error ,649 1 ,649(b)    

INC Hypothesis ,218 1 ,218 ,191 ,738 
Error 1,138 1 1,138(c)    

Grupo Hypothesis ,787 1 ,787 ,443 ,579 
Error 3,275 1,842 1,778(d)    

INCC2 * INC Hypothesis ,020 1 ,020 2,175 ,379 
Error ,009 1 ,009(e)    

INCC2 * 
Grupo 

Hypothesis ,649 1 ,649 71,894 ,075 
Error ,009 1 ,009(e)    

INC * Grupo Hypothesis 1,138 1 1,138 126,049 ,057 
Error ,009 1 ,009(e)    

INCC2 * INC * 
Grupo 

Hypothesis ,009 1 ,009 ,025 ,873 
Error 55,686 157 ,355(f)    

a   MS(Grupo) 
b   MS(INCC2 * Grupo) 
c   MS(INC * Grupo) 
d   MS(INCC2 * Grupo) +  MS(INC * Grupo) -  MS(INCC2 * INC * Grupo) 
e   MS(INCC2 * INC * Grupo) 
f   MS(Error) 
 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 
Avaliação  * INCC2 78 100,0% 0 ,0% 78 100,0% 

 
 Report 
 
Avaliação  

INCC2 Mean N Std. Deviation 
não experts 4,1061 44 ,52960
experts 4,1618 34 ,47405
Total 4,1303 78 ,50370
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ANOVA Tablea

,060 1 ,060 ,232 ,631
19,476 76 ,256
19,536 77

(Combined)Between Groups
Within Groups
Total

Avaliação * INCC2

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

With fewer than three groups, linearity measures for Avaliação * INCC2 cannot be computed.a. 
 

 
 

Anova Experimento 2 
 Between-Subjects Factors 
 
  Value Label N 
Nivel cognitivo 
contextual 

1,00 Não Experts 70 
2,00 Experts 87 

Indice necessidade 
cognitiva 

1,00 Alta 78 
2,00 Baixa 79 

Grupo 21,00 3 atributos positivos + marca 
reconhecida 79 

22,00 7 atributos positivos + marca 
reconhecida 78 

 
 Descriptive Statistics 
 
Dependent Variable: Avaliação  

Nivel cognitivo contextual 
Indice necessidade 
cognitiva Grupo Mean Std. Deviation N 

Não Experts Alta 3 atributos positivos + 
marca reconhecida 4,0972 ,73326 12

7 atributos positivos + 
marca reconhecida 3,9896 ,84211 16

Total 4,0357 ,78483 28
Baixa 3 atributos positivos + 

marca reconhecida 4,1739 ,65996 23

7 atributos positivos + 
marca reconhecida 4,2982 ,48298 19

Total 4,2302 ,58313 42
Total 3 atributos positivos + 

marca reconhecida 4,1476 ,67612 35

7 atributos positivos + 
marca reconhecida 4,1571 ,67874 35

Total 4,1524 ,67252 70
Experts Alta 3 atributos positivos + 

marca reconhecida 3,8631 ,89587 28

7 atributos positivos + 
marca reconhecida 4,0833 ,75549 22

Total 3,9600 ,83609 50
Baixa 3 atributos positivos + 

marca reconhecida 4,0833 ,68313 16
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7 atributos positivos + 
marca reconhecida 4,1667 ,61689 21

Total 4,1306 ,63845 37
Total 3 atributos positivos + 

marca reconhecida 3,9432 ,82354 44

7 atributos positivos + 
marca reconhecida 4,1240 ,68438 43

Total 4,0326 ,75903 87
Total Alta 3 atributos positivos + 

marca reconhecida 3,9333 ,84799 40

7 atributos positivos + 
marca reconhecida 4,0439 ,78335 38

Total 3,9872 ,81374 78
Baixa 3 atributos positivos + 

marca reconhecida 4,1368 ,66212 39

7 atributos positivos + 
marca reconhecida 4,2292 ,55430 40

Total 4,1835 ,60776 79
Total 3 atributos positivos + 

marca reconhecida 4,0338 ,76394 79

7 atributos positivos + 
marca reconhecida 4,1389 ,67762 78

Total 4,0860 ,72196 157
 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: Avaliação  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept Hypothesis 2476,544 1 2476,544 10460,354 ,006 
Error ,237 1 ,237(a)    

INCC Hypothesis ,303 1 ,303 1,597 ,426 
Error ,190 1 ,190(b)    

INC2 Hypothesis 1,096 1 1,096 52,515 ,087 
Error ,021 1 ,021(c)    

Grupo Hypothesis ,237 1 . . . 
Error . .(d) .    

INCC * INC2 Hypothesis ,015 1 ,015 ,049 ,861 
Error ,314 1 ,314(e)    

INCC * Grupo Hypothesis ,190 1 ,190 ,605 ,579 
Error ,314 1 ,314(e)    

INC2 * Grupo Hypothesis ,021 1 ,021 ,066 ,839 
Error ,314 1 ,314(e)    

INCC * INC2 * 
Grupo 

Hypothesis ,314 1 ,314 ,595 ,442 
Error 78,599 149 ,528(f)    

a   MS(Grupo) 
b   MS(INCC * Grupo) 
c   MS(INC2 * Grupo) 
d  Cannot compute the error degrees of freedom using Satterthwaite's method. 
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e   MS(INCC * INC2 * Grupo) 
f   MS(Error) 
 
 

 

 

 

 

Anova Experimento 3 
 

 Between-Subjects Factors 
 
  Value Label N 
Nível cognitivo 
contextual 

1,00 Não Experts 83
2,00 Experts 76

Necessidade 
Cognitiva 

1,00 Alta 90
2,00 Baixa 69

Grupo 31,00 3 atributos + marca não reconhecida 79
32,00 7 atributos + marca não reconhecida 80

 
 Descriptive Statistics 
 
Dependent Variable: Avaliação  

Nível cognitivo contextual Necessidade Cognitiva Grupo Mean Std. Deviation N 
Não Experts Alta 3 atributos + marca 

não reconhecida 3,8947 ,65784 19

7 atributos + marca 
não reconhecida 4,3742 ,41861 22

Total 4,1520 ,58765 41
Baixa 3 atributos + marca 

não reconhecida 3,8733 ,86773 25

7 atributos + marca 
não reconhecida 3,7843 ,50951 17

Total 3,8373 ,73758 42
Total 3 atributos + marca 

não reconhecida 3,8826 ,77558 44

7 atributos + marca 
não reconhecida 4,1171 ,54219 39

Total 3,9928 ,68230 83
Experts Alta 3 atributos + marca 

não reconhecida 3,0347 1,19982 24

7 atributos + marca 
não reconhecida 3,6400 ,92631 25

Total 3,3435 1,10103 49
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Baixa 3 atributos + marca 
não reconhecida 3,0879 ,94953 11

7 atributos + marca 
não reconhecida 4,0729 ,93089 16

Total 3,6716 1,04402 27
Total 3 atributos + marca 

não reconhecida 3,0514 1,11339 35

7 atributos + marca 
não reconhecida 3,8089 ,94101 41

Total 3,4601 1,08568 76
Total Alta 3 atributos + marca 

não reconhecida 3,4147 1,07729 43

7 atributos + marca 
não reconhecida 3,9837 ,81537 47

Total 3,7119 ,98639 90
Baixa 3 atributos + marca 

não reconhecida 3,6333 ,95319 36

7 atributos + marca 
não reconhecida 3,9242 ,74663 33

Total 3,7725 ,86684 69
Total 3 atributos + marca 

não reconhecida 3,5143 1,02206 79

7 atributos + marca 
não reconhecida 3,9592 ,78344 80

Total 3,7382 ,93400 159
 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: Avaliação  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept Hypothesis 2050,498 1 2050,498 225,760 ,042 
Error 9,083 1 9,083(a)     

INCC Hypothesis 10,122 1 10,122 3,037 ,332 
Error 3,332 1 3,332(b)     

INC Hypothesis ,036 1 ,036 ,440 ,627 
Error ,082 1 ,082(c)     

Grupo Hypothesis 9,083 1 9,083 6,812 ,733 
Error ,153 ,115 1,333(d)     

INCC * INC Hypothesis 2,788 1 2,788 1,339 ,454 
Error 2,082 1 2,082(e)     

INCC * 
Grupo 

Hypothesis 3,332 1 3,332 1,601 ,426 
Error 2,082 1 2,082(e)     

INC * Grupo Hypothesis ,082 1 ,082 ,040 ,875 
Error 2,082 1 2,082(e)     

INCC * INC * 
Grupo 

Hypothesis 2,082 1 2,082 2,873 ,092 
Error 109,412 151 ,725(f)     

a   MS(Grupo) 
b   MS(INCC * Grupo) 
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c   MS(INC * Grupo) 
d  1,000 MS(INCC * Grupo) +  MS(INC * Grupo) - 1,000 MS(INCC * INC * Grupo) 
e   MS(INCC * INC * Grupo) 
f   MS(Error) 
 
  
 

 

 

 

Anova Experimento 4 
 Between-Subjects Factors 
 
  Value Label N 
Nível cognitivo 
contextual 

1,00 Não Experts 69 
2,00 Experts 97 

Necessidade 
cognitiva 

1,00 Alta 138 
2,00 Baixa 28 

Grupo 41,00 3 atributos negativos + marca reconhecida 79 
42,00 7 atributos negativos + marca reconhecida 87 

 
 Descriptive Statistics 
 
Dependent Variable: Avaliação  

Nível cognitivo contextual Necessidade cognitiva Grupo Mean Std. Deviation N 
Não Experts Alta 3 atributos negativos + 

marca reconhecida 3,0000 1,15899 29

7 atributos negativos + 
marca reconhecida 3,4506 1,24019 27

Total 3,2173 1,20936 56
Baixa 3 atributos negativos + 

marca reconhecida 3,9667 ,76739 5

7 atributos negativos + 
marca reconhecida 3,7500 ,97183 8

Total 3,8333 ,87135 13
Total 3 atributos negativos + 

marca reconhecida 3,1422 1,15407 34

7 atributos negativos + 
marca reconhecida 3,5190 1,17766 35

Total 3,3333 1,17295 69
Experts Alta 3 atributos negativos + 

marca reconhecida 2,6923 1,47768 39

7 atributos negativos + 
marca reconhecida 2,1163 1,11302 43

Total 2,3902 1,32306 82
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Baixa 3 atributos negativos + 
marca reconhecida 3,3611 1,17576 6

7 atributos negativos + 
marca reconhecida 3,0185 1,38806 9

Total 3,1556 1,27470 15
Total 3 atributos negativos + 

marca reconhecida 2,7815 1,44767 45

7 atributos negativos + 
marca reconhecida 2,2724 1,20050 52

Total 2,5086 1,33840 97
Total Alta 3 atributos negativos + 

marca reconhecida 2,8235 1,35029 68

7 atributos negativos + 
marca reconhecida 2,6310 1,32725 70

Total 2,7258 1,33725 138
Baixa 3 atributos negativos + 

marca reconhecida 3,6364 1,01330 11

7 atributos negativos + 
marca reconhecida 3,3627 1,23214 17

Total 3,4702 1,13950 28
Total 3 atributos negativos + 

marca reconhecida 2,9367 1,33341 79

7 atributos negativos + 
marca reconhecida 2,7739 1,33454 87

Total 2,8514 1,33245 166
 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: Avaliação  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept Hypothesis 888,975 1 888,975 1371,453 ,017 
Error ,648 1 ,648(a)     

INCC Hypothesis 12,272 1 12,272 6,681 ,235 
Error 1,837 1 1,837(b)     

INC Hypothesis 11,130 1 11,130 42,763 ,097 
Error ,260 1 ,260(c)     

Grupo Hypothesis ,648 1 ,648 ,665 ,770 
Error ,197 ,202 ,975(d)     

INCC * INC Hypothesis ,129 1 ,129 ,115 ,792 
Error 1,122 1 1,122(e)     

INCC * 
Grupo 

Hypothesis 1,837 1 1,837 1,637 ,422 
Error 1,122 1 1,122(e)     

INC * Grupo Hypothesis ,260 1 ,260 ,232 ,714 
Error 1,122 1 1,122(e)     

INCC * INC * 
Grupo 

Hypothesis 1,122 1 1,122 ,727 ,395 
Error 243,897 158 1,544(f)     

a   MS(Grupo) 
b   MS(INCC * Grupo) 
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c   MS(INC * Grupo) 
d  1,000 MS(INCC * Grupo) + 1,000 MS(INC * Grupo) - 1,000 MS(INCC * INC * Grupo) 
e   MS(INCC * INC * Grupo) 
f   MS(Error) 
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Anova Experimento 5 
 Between-Subjects Factors 
 
  Value Label N 
Nível cognitivo 
contextual 

1,00 Não Experts 95 
2,00 Experts 61 

Necessidade 
cognitiva 

1,00 Alta 88 
2,00 Baixa 68 

Grupo 51,00 3 atributos negativos + marca não reconhecida 83 
52,00 7 atributos negativos + marca não reconhecida 73 

 
 Descriptive Statistics 
 
Dependent Variable: Avaliação  

Nível cognitivo contextual Necessidade cognitiva Grupo Mean Std. Deviation N 
Não Experts Alta 3 atributos negativos + 

marca não reconhecida 3,1538 ,99818 26

7 atributos negativos + 
marca não reconhecida 3,1136 1,20007 22

Total 3,1354 1,08345 48
Baixa 3 atributos negativos + 

marca não reconhecida 2,9806 ,88405 24

7 atributos negativos + 
marca não reconhecida 3,1449 1,00542 23

Total 3,0610 ,93868 47
Total 3 atributos negativos + 

marca não reconhecida 3,0707 ,93960 50

7 atributos negativos + 
marca não reconhecida 3,1296 1,09226 45

Total 3,0986 1,00972 95
Experts Alta 3 atributos negativos + 

marca não reconhecida 2,5833 1,04748 22

7 atributos negativos + 
marca não reconhecida 2,3241 1,10328 18

Total 2,4667 1,06699 40
Baixa 3 atributos negativos + 

marca não reconhecida 2,6970 1,14460 11

7 atributos negativos + 
marca não reconhecida 2,1333 1,14612 10

Total 2,4286 1,15298 21
Total 3 atributos negativos + 

marca não reconhecida 2,6212 1,06415 33

7 atributos negativos + 
marca não reconhecida 2,2560 1,10133 28

Total 2,4536 1,08787 61
Total Alta 3 atributos negativos + 

marca não reconhecida 2,8924 1,05012 48

7 atributos negativos + 
marca não reconhecida 2,7583 1,21009 40
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Total 2,8314 1,12101 88
Baixa 3 atributos negativos + 

marca não reconhecida 2,8914 ,96533 35

7 atributos negativos + 
marca não reconhecida 2,8384 1,13459 33

Total 2,8657 1,04328 68
Total 3 atributos negativos + 

marca não reconhecida 2,8920 1,00918 83

7 atributos negativos + 
marca não reconhecida 2,7945 1,16915 73

Total 2,8464 1,08449 156
 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: Avaliação  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Intercept Hypothesis 1062,447 1 1062,447 1003,151 ,020 
Error 1,059 1 1,059(a)     

INCC Hypothesis 15,294 1 15,294 7,861 ,218 
Error 1,946 1 1,946(b)     

INC Hypothesis ,104 1 ,104 4,820 ,272 
Error ,022 1 ,022(c)     

Grupo Hypothesis 1,059 1 1,059 ,754 ,641 
Error ,677 ,481 1,405(d)     

INCC * INC Hypothesis ,009 1 ,009 ,016 ,919 
Error ,562 1 ,562(e)     

INCC * 
Grupo 

Hypothesis 1,946 1 1,946 3,462 ,314 
Error ,562 1 ,562(e)     

INC * Grupo Hypothesis ,022 1 ,022 ,038 ,877 
Error ,562 1 ,562(e)     

INCC * INC * 
Grupo 

Hypothesis ,562 1 ,562 ,507 ,478 
Error 164,025 148 1,108(f)     

a   MS(Grupo) 
b   MS(INCC * Grupo) 
c   MS(INC * Grupo) 
d  1,000 MS(INCC * Grupo) +  MS(INC * Grupo) - 1,000 MS(INCC * INC * Grupo) 
e   MS(INCC * INC * Grupo) 
f   MS(Error) 
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Anova Experimento 6 
 Between-Subjects Factors 
 
  Value Label N 
Nível cognitivo 
contextual 

1,00 Não Experts 152 
2,00 Experts 123 

Necessidade 
cognitiva 

1,00 Alta 160 
2,00 Baixa 115 

Grupo 61,00 3 atributos + extensão de marca relacionada 71 
62,00 7 atributos + extensão de marca relacionada 64 
63,00 3 atributos + extensão de marca não relacionada 67 
64,00 7 atributos + extensão de marca não relacionada 73 

 
 Descriptive Statistics 
 
Dependent Variable: Avaliação  

Nível cognitivo contextual 
Necessidade 
cognitiva Grupo Mean 

Std. 
Deviation N 

Não Experts Alta 3 atributos + extensão de 
marca relacionada 3,7857 ,63277 21

    7 atributos + extensão de 
marca relacionada 4,0351 ,78877 19

    3 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,3333 ,78718 14

    7 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,4667 1,07919 22

    Total 3,6724 ,87201 76
  Baixa 3 atributos + extensão de 

marca relacionada 3,6333 ,78472 20

    7 atributos + extensão de 
marca relacionada 3,6533 ,91433 15

    3 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,8182 ,55375 22

    7 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,8860 ,90447 19

    Total 3,7539 ,77832 76
  Total 3 atributos + extensão de 

marca relacionada 3,7114 ,70615 41

    7 atributos + extensão de 
marca relacionada 3,8667 ,85501 34

    3 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,6296 ,68673 36

    7 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,6610 1,01212 41

    Total 3,7132 ,82477 152
Experts Alta 3 atributos + extensão de 

marca relacionada 2,9792 ,62807 24

    7 atributos + extensão de 
marca relacionada 4,0985 ,75883 22
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    3 atributos + extensão de 
marca não relacionada 2,8250 1,05475 20

    7 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,7037 ,60649 18

    Total 3,3909 ,93012 84
  Baixa 3 atributos + extensão de 

marca relacionada 3,0833 ,89287 6

    7 atributos + extensão de 
marca relacionada 3,9583 ,97488 8

    3 atributos + extensão de 
marca não relacionada 2,7606 1,22173 11

    7 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,7500 ,79997 14

    Total 3,4111 1,06607 39
  Total 3 atributos + extensão de 

marca relacionada 3,0000 ,67239 30

    7 atributos + extensão de 
marca relacionada 4,0611 ,80644 30

    3 atributos + extensão de 
marca não relacionada 2,8022 1,09686 31

    7 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,7240 ,68602 32

    Total 3,3973 ,97090 123
Total Alta 3 atributos + extensão de 

marca relacionada 3,3556 ,74417 45

    7 atributos + extensão de 
marca relacionada 4,0691 ,76374 41

    3 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,0343 ,97423 34

    7 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,5733 ,89539 40

    Total 3,5246 ,91114 160
  Baixa 3 atributos + extensão de 

marca relacionada 3,5064 ,82661 26

    7 atributos + extensão de 
marca relacionada 3,7594 ,92545 23

    3 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,4657 ,96125 33

    7 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,8283 ,85135 33

    Total 3,6377 ,89663 115
  Total 3 atributos + extensão de 

marca relacionada 3,4108 ,77297 71

    7 atributos + extensão de 
marca relacionada 3,9578 ,83178 64

    3 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,2468 ,98477 67

    7 atributos + extensão de 
marca não relacionada 3,6886 ,87905 73
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    Total 3,5719 ,90518 275
 
  
 
Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: Avaliação  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 
Squared 

Intercept Hypothesis 2988,093 1 2988,093 454,988 ,000 ,993
Error 19,740 3,006 6,567(a)      

INCC Hypothesis 5,579 1 5,579 1,546 ,302 ,339
Error 10,864 3,010 3,609(b)      

INC Hypothesis ,093 1 ,093 ,116 ,755 ,037
Error 2,430 3,047 ,797(c)      

Grupo Hypothesis 19,863 3 6,621 1,743 ,328 ,633
Error 11,527 3,035 3,798(d)      

INCC * INC Hypothesis ,167 1 ,167 ,262 ,643 ,079
Error 1,947 3,059 ,636(e)      

INCC * 
Grupo 

Hypothesis 10,906 3 3,635 5,718 ,093 ,851
Error 1,907 3 ,636(f)      

INC * Grupo Hypothesis 2,395 3 ,798 1,256 ,428 ,557
Error 1,907 3 ,636(f)      

INCC * INC * 
Grupo 

Hypothesis 1,907 3 ,636 ,921 ,431 ,011
Error 178,729 259 ,690(g)      

a  ,991 MS(Grupo) + ,009 MS(Error) 
b  ,991 MS(INCC * Grupo) + ,009 MS(Error) 
c  ,991 MS(INC * Grupo) + ,009 MS(Error) 
d   MS(INCC * Grupo) +  MS(INC * Grupo) - 1,000 MS(INCC * INC * Grupo) 
e  ,991 MS(INCC * INC * Grupo) + ,009 MS(Error) 
f   MS(INCC * INC * Grupo) 
g   MS(Error) 
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APÊNDICE 5 – COMPARAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE ATRIBUTOS DE UM 
NOTEBOOK NA INTERNET 

 

 

           

Fonte: www.buscape.com.br – acessado em 15.09.2010 

 

1- Carga cognitiva: processador, memória, capacidade de armazenamento, sistema 
operacional, tela, marca. (6 atributos com marca em segundo plano) 

2- Carga cognitiva: marca, modelo, processador, velocidade da memória, capacidade 
de armazenamento, gravador e leitor de mídias, tamanho da tela, tipo de tela, 
sistema operacional, marca* (8 atributos com marca em destaque) 

3- Carga cognitiva: marca, modelo, cor, tamanho da tela, processador, memória, 
capacidade de armazenamento, gravador e leitor de mídia, tamanho da tela*, 
expressão “Processador I”, código interno (11 atributos, sendo 2 irrelevantes, com 
marca em destaque). 
(*) atributos repetidos  

1 

2 

3 
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