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RESUMO 

Dentre os vários aspectos que despertam o interesse do consumidor, a cor 

ganha destaque por estimular as terminações nervosas do olho humano e induzir o 

consumidor a ter determinadas ações e reações. As cores remetem sensações, 

positivas ou negativas, e interpretações temporais. O uso de cores vibrantes 

estimula o imediatismo enquanto as cores pretas e brancas remetem a aspectos 

temporais do passado. Essas informações são baseadas no preceito da Construal 

Level Theory que identifica que o comportamento psicológico também se define com 

a distância temporal para um evento, em que quanto mais distante este está, mais 

abstrato será e sendo classificado como uma construção de baixo nível. Com o uso 

de experimento foi possível comprovar que não existe diferenças significativas 

quando são empregados em dois tipos de panfletos de empresa de serviços, cores 

pretas e brancas e coloridas. Não havendo mudança nem na intenção de compra.  

É interessante notar que, por se tratar de um experimento exploratório, possibilitou 

inferir que em uma amostra pequena não existe diferença significante. Ressalta-se 

que só o aspecto cor foi escolhido para este trabalho o que não retira a influência 

de inúmeros outros aspectos, mas para estudo de caso a única alteração nos 

panfletos foi a cor, portanto os panfletos são totalmente iguais nos outros aspectos. 

Foram utilizados grupos de estímulos, em que o primeiro grupo representava 

clientes imediatos e o segundo grupo clientes em um futuro distante. A necessidade 

de se montar dois grupos é para verificar a influência da cor no comportamento do 

consumidor, pois assim é possível observar se existe alteração no comportamento, 

porque os grupos são comparados entre si por meio de testes estatísticos (Teste t 

student) que são capazes de apontar se uma variável tem influência isolada. 

 

Palavras-Chave: Construal Level Theory. Intenção Comportamental. 

Experimento. Teste t student. 



ALMEIDA, F.E.R. The Influence of the color on the Writing Communication 

over the Purchase Intention of Language Service. [Academic Coursework in 

Bachelor of Business Administration]. São Paulo Federal Institute. São Roque, 

2020. 

 

ABSTRACT 

Among the various aspects that arouse consumer interest, color is highlighted 

by stimulating the nerve endings of the human eye and inducing the consumer to 

have certain actions and reactions. Colors convey feelings, positive or negative, and 

temporal interpretations. The use of vibrant colors stimulates immediacy while black 

and white colors refer to temporal aspects of the past. This information is based on 

the Construal Level Theory precept that identifies that psychological behavior is also 

defined as the temporal distance to an event, the farther it is, the more abstract it will 

be and being classified as a low level construct. Experimentation has shown that 

there are no significant differences when employed in two types of service company 

flyers, black and white and color. There is no change even in the intention to 

purchase. Interestingly, because it is an exploratory experiment, it was possible to 

infer that in a small sample there is no significant difference. It is noteworthy that 

only the color aspect was chosen for this work which does not remove the influence 

of numerous other aspects, but for case study the only change in the pamphlets was 

the color, so the pamphlets are totally equal in the other aspects. Stimulus groups 

were used, in which the first group represented immediate clients and the second 

group clients in the distant future. The need to assemble two groups is to verify the 

influence of color on consumer behavior, as it is possible to observe if there is a 

change in behavior, because the groups are compared with each other through 

statistical tests (Teste t student) that are able to point out if a variable has an isolated 

influence. 

 

 

Keywords: Construal Level Theory. Behavioral Intention. Experiment. Teste t 

student. 
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1 INTRODUÇÃO 

A comunicação mercadológica envolve a transmissão de informações sobre 

produtos, serviços, distribuição, preço. São as comunicações de marketing que 

conectam a empresa com clientes atuais e potenciais, distribuidores, entre outros 

(URDAN; URDAN, 2013). A gestão da comunicação de marketing consiste na 

combinação de atividades, mensagem e mídias para a efetiva tramitação da 

informação. Das variadas ferramentas de comunicação mercadológica existente, a 

propaganda é vista como unilateral e consiste em anúncios impressos, encartes de 

embalagem, catálogos, cartazes e folhetos dentre tantos outros (BELCH; BELCH, 

2014). 

Na confecção de cartazes, folhetos e outras mídias impressas, as cores 

podem ter papel fundamental na tomada de decisão de compra (PEREZ; BAIRON, 

2002). A cor chama atenção e torna a propaganda mais realista e apelativa. Isso é 

explicado pelo estímulo às células nervosas oculares conhecidas como cones e 

bastonetes que levam a reações físicas e psicológicas (ELLIOT; MAIER, 2014). Por 

outro lado, branco e preto representam extremos de saturação e ausência de cor 

respectivamente (DIVARD; URIEN, 2001).  Existem três correntes que destacam o 

uso da cor: a) relacionando cor com propaganda, b) a eficácia das cores em 

contraposição ao preto e branco, e c) o efeito de cor específica na resposta do 

consumidor (GORN et al., 1997). Mas a resposta do consumidor e a intenção de 

compra ainda sofre efeito do distanciamento. Quando a tomada de decisão é 

colocada sob a óptica da distância relativa, várias nuances podem ser observadas. 

Esse distanciamento, temporal, físico, social ou ainda hipotético, é explicado por 

meio da Construal Level Theory (TROPE; LIBERMAN, 2003). 

O distanciamento temporal desempenha importante papel na tomada de 

decisão ou na intenção de compra. Elevados níveis de abstração estão relacionados 

com decisões com baixa estruturação, que ocorrem quando existe distância 

temporal distal. Em situação proximal, o consumidor apresenta o chamado low 

construal caracterizado por baixo nível de abstração e elevada estruturação 

(HERNANDEZ; WRIGHT; RODRIGUES, 2014; TROPE; LIBERMAN, 2003) 

A intenção de compra pode ser definida como uma atitude ou esforço 

empreendido pelos consumidores propensos a adquirir produtos ou ainda 
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determinada marca (MOREIRA; FORTES; SANTIAGO, 2017; SHAH et al., 2012). A 

intenção pode ser considerada como um preditor de um comportamento planejado 

(BAGOZZI; BAUMGARTNER; YI, 1989), mas que tem viés devido ao 

distanciamento temporal (KIM; JOHN, 2008). A intenção de compra não é afetada 

somente pelo distanciamento temporal. Em se tratando de comunicação 

mercadológica escrita, as informações ofertadas ao consumidor e a fluência do texto 

têm forte predisposição a afetar a intenção de compra.   

A falta ou excesso de informação, bem como a informação devidamente 

trabalhada vai influenciar todo o processo de comunicação bem como a decisão do 

consumidor. Esse processo conhecido por negligência da omissão é observado 

quando o consumidor toma uma decisão de compra em situação em que as 

informações que possui são incompletas (PRADO; LOPES, 2016). A estrutura e a 

fluência da mensagem, mesmo em condições em que são apresentadas as 

informações em quantidade adequada para a tomada de decisão, podem influenciar 

a ação do consumidor, além da necessidade de congruência entre a comunicação 

de marketing e o produto (MCKAY-NESBITT; YOON, 2015).  

 

1.1 Problema de Pesquisa e Objetivos 

A problemática da pesquisa está relacionada com a dificuldade na venda de 

serviços de idioma. Com isso, é estabelecido o problema de pesquisa: “Como a 

percepção do cenário e as cores da propaganda influenciam o processo de tomada 

de decisão de compra de serviços de idioma? 

O objetivo geral é identificar como as cores de propaganda impressa afetam 

o processo de tomada de decisão de compra de serviços de idioma. A partir desse 

objetivo defluem os objetivos específicos: 

1) Entender como a cor em uma propaganda escrita, influencia na tomada de 

decisão de compra de serviços de idioma. 

2) Validar a aplicabilidade da técnica teste t Student como base para tratamentos 

dos dados. 

3) Avaliar as informações obtidas a fim de utilizá-las para identificar o melhor cenário 

para oferta de curso de idiomas. 
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1.2 Justificativa 

A proposta do TCC é avaliar como o uso de propaganda colorida ou preta e 

branca, especificamente na forma de panfletos, pode interferir na intenção de 

compra de um serviço, levando em consideração o distanciamento temporal, em 

perspectiva distal e perspectiva proximal. 

Esta pesquisa apresenta um estudo demonstrando o uso de cores como uma 

função da Construal Level Theory. O estudo busca entender a relação da tomada 

de decisão em situações temporais distal e proximal, quando o consumidor é 

exposto a anúncios publicitários coloridos e preto e branco.  

 

1.3 Estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O TCC está estruturado em cinco partes, esquematizados na figura 1. Esta 

primeira, abordou de forma ampla o trabalho, com o contexto, problema, os 

objetivos e a justificativa da pesquisa.  A segunda parte aborda o embasamento 

teórico para o desenvolvimento das hipóteses e dos estudos. A terceira parte 

contém o método de trabalho que abrange além da pesquisa bibliográfica, a criação 

de experimento e os procedimentos estatísticos. A parte subsequente consiste na 

análise e discussão dos resultados obtidos por meio de experimento. A última parte 

traz resposta à pesquisa, bem como as implicações acadêmicas, gerenciais e 

sugestões para estudos futuros. 

Figura 1: Estrutura do TCC 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Construal Level Theory 

A Construal Level Theory (CLT) é considerada como um arcabouço capaz 

de realizar uma ligação entre as dimensões distância e abstração. A distância é um 

fator psicológico determinante no processo de avaliação do consumidor, que pode 

ser classificada em temporal, espacial, hipotética ou social. É prioritariamente 

baseada na experiência de uma pessoa no contexto atual, portanto, tem fortes 

traços de subjetividade (AMIT; ALGOM; TROPE, 2009; TROPE; LIBERMAN; 

WAKSLAK, 2007). A CLT tem influência direta na previsão e explicação do 

comportamento do consumidor (FIEDLER, 2007; TROPE; LIBERMAN; WAKSLAK, 

2007).  

O distanciamento temporal abrange duas perspectivas. A primeira está 

relacionada com o futuro próximo da realidade situacional do consumidor. Traduz-

se em avaliação de objetos ou eventos que ocorrerão a qualquer momento, no 

próximo dia, semana ou mês. A outra perspectiva, é relacionada a algo que 

acontecerá em um momento distante da situação presente que pode ser 

representada como algo ocorrendo no próximo semestre ou ano, situação essa 

conhecida como futuro distal (TROPE; LIBERMAN, 2000). 

Essa dimensionalidade do tempo implica que as pessoas desenvolvem 

construções mentais, classificadas em dois níveis. As construções de baixo nível 

(low construal) são estruturadas e representam eventos proximais, enquanto as 

construções de alto nível (high construal) relacionadas com eventos futuros distais 

apresentam elevado nível de desestruturação (TROPE; LIBERMAN, 2000; TROPE; 

LIBERMAN; WAKSLAK, 2007). O grau de abstração está diretamente relacionado 

com o distanciamento do evento, ou seja, quanto maior for a distância maior será a 

representação com altos níveis de abstração. Com isso é possível afirmar que um 

mesmo objeto pode apresentar diversos níveis de abstração, dependendo, portanto, 

da distância psicológica entre o observador e o objeto alvo(BAR-ANAN; LIBERMAN; 

TROPE, 2006). Ao admitir essa lógica, representações de eventos futuros proximais 

são mais detalhadas e mais concretas enquanto os eventos distais atingem a 

abstração devido percepção reduzida do consumidor em relação a características 

secundárias e incidentais. É de se supor que pessoas, ao adotar modelos mentais 

abstratos, constroem estímulos relativamente simples, com baixo nível de 



11 
 

detalhamento e descontextualizados (KIM; JOHN, 2008). Por outro lado, quando é 

relacionado ao futuro próximo, a estrutura é rica em detalhes, alinhado com o 

contexto situacional (EYAL et al., 2009). 

O distanciamento temporal, o grau de abstração e o nível de detalhamento 

influenciam diretamente no comportamento do consumidor, tanto no aspecto afetivo 

quanto cognitivo. Embora exista a possibilidade de predizer o comportamento futuro 

do consumidor, seja em situação proximal ou distal, também implica em assumir 

determinado grau de erro de previsão (LIBERMAN; TROPE, 1998), já que a 

previsão de eventos futuros não possui exatidão nem são completamente 

confiáveis. Mas é correto afirmar que um objeto ou evento avaliados em diferentes 

momentos tem construções mentais diferentes (FUJITA et al., 2008). 

De modo semelhante a eventos, palavras e figuras, na perspectiva da CLT, 

apresentam representações abstratas e concretas respectivamente. Isso porque 

objetos podem ser representados tanto por palavras quanto por figuras. Em se 

tratando do objeto com palavras, o consumidor deve criar uma imagem mental e 

fazer abstrações a respeito do significado, enquanto que uma figura a 

representação já está criada e é concreta. Um bom exemplo é quando pede para 

uma pessoa olhar a palavra cachorro e a imagem de um cachorro, sendo que o 

esforço mental é maior no primeiro caso pois é necessário criar uma tela mental 

enquanto no segundo caso o cérebro reconhece mais rapidamente. Com isso, o 

processamento de imagens é facilitado quando o distanciamento é proximal ao 

passo que em situação distal figuras têm processamento mais truncado quando 

comparado com palavras (AMIT; ALGOM; TROPE, 2009). Ao considerar que 

objetos em situação distal do tipo high construal e proximal como low construal 

(TROPE; LIBERMAN, 2003), é possível enquadrar palavras como o primeiro tipo e 

figuras como low construal (AMIT; ALGOM; TROPE, 2009). 

Quando existe o processamento de imagens, além das dimensões como 

nível e foco de atenção, ativação neural e outros (RAGHUBIR, 2010), a cor se 

mostra com elevada influência no julgamento dos consumidores, sendo o colorido 

mais interessante e atrativo quando comparado figuras em preto e branco 

(SCHINDLER, 1986). Cabe ressaltar que o olho humano é composto de várias 

células responsáveis pela percepção visual. Os cones e bastonetes são células 

responsáveis pela captura da luz, sendo sensíveis às variações coloridas do 
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espectro luminoso (KAPLAN; LEE; SHAPLEY, 1990). Ao considerar que a cor preta 

é na verdade ausência de cor e o branco é a saturação máxima, a percepção visual 

dessas duas tonalidades fica prejudicada. A percepção visual é composta por três 

fatores distintos: a) atenção, b) processamento de imagem e c) ativação neural. 

Enquanto a atenção é relacionada com o foco visual, o processamento refere-se 

como a imagem é capturada e transformada em informações, que também depende 

da estimulação neural em locais específicos do cérebro (RAGHUBIR, 2010). Isso 

explica porque as comunicações mercadológicas são em sua maioria coloridas, 

porém o processamento de imagens coloridas e pretas e brancas são distintas (LEE 

et al., 2014), bem como as reações no consumidor. As imagens pretas e brancas 

carregam em si noção de nostalgia, além de apresentar características como a 

facilidade e a profundidade de processamento (GREENLEAF, 2010). 

Ao relacionar o estudo de cores com CLT, é crível que propaganda P&B 

envolve construções high construal, enquanto as propagandas Coloridas envolvem 

construções low construal (LEE et al., 2014). Com isso, torna-se necessário 

entender o uso da cor como forma de instigar o consumidor no momento antes e 

durante a compra.  O Quadro 1 estabelece as características para imagens 

coloridas e em preto e branco. 

 

Quadro 1: O uso de propaganda de P&B e Colorido 

Preto e Branco Colorido 

Construções de Alto Nível Construções de Baixo Nível 

Tempo Distal Tempo Proximal 

Preto e Branco remete a experiências 
não vividas no presente. 

Experiência com o Ambiente 

Enfoca mais o contorno das imagens e 
na forma.   

Enfoca para detalhes de constituição 

Fonte: baseado em Lee et al. (2014). 
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2.2 Intenção de compra 

O conceito de intenção de compra está sendo aprofundado através de estudos 

psicológicos e comportamentais, ou seja, a intenção de compra só pode ser 

observada se tivermos como base essas áreas de estudo (DODD; SUPA, 2011). 

Existe ainda uma combinação entre atitude e comportamento, sendo eles o caminho 

para formação de uma intenção comportamental (AJZEN, 1991). 

A intenção registra fatores motivacionais que podem influenciar o 

comportamento, onde quanto maior for o controle comportamental percebido, mais 

forte será a intenção da pessoa em realizar o comportamento em questão (AJZEN, 

1991). Em outras palavras, quanto mais o cliente perceber os valores e benefícios 

de determinado produto ou serviço, existindo um alinhamento em seu sentimento 

de controle, maior será a chance da formação de uma intenção de compra sobre 

este produto ou serviço. Por outro ponto de vista, a intenção de compra também 

pode ser definida como a probabilidade de um potencial cliente pretender comprar 

determinado produto ou serviço (DODD; SUPA, 2011).  

É importante observar que o potencial cliente ao se deparar com alteração de 

níveis de motivação, necessidades, surgimento de novas oportunidades de compra 

ou ainda a conquista de novas informações que influenciam em seu processo de 

decisão, ele pode ter um comportamento diferente de sua intenção (VICENTE; 

MELO; DAMASCENA, 2012). A intenção de compra também é visualizada como 

uma ação planejada, quando um consumidor define a forma que irá agir no futuro 

(TANGARI et al., 2010). 

Ao analisar pontos como preço, nome da marca e nome da loja, identificamos 

notável influência desses fatores na percepção de qualidade e valor do produto, 

portanto, são também responsáveis pela intenção de compra ou, sua disposição 

para comprar (DODDS; MONROE; GREWAL, 1991). 

Quando um potencial cliente se depara com um panfleto ou cartaz que está 

sendo utilizado como meio de comunicação, ele está sendo exposto a estímulos 

relacionados a marca daquele produto ou serviço, como exemplo, desenhos, 

formas, tipos de letras e cores (BRAKUS; SCHMITT; ZARANTONELLO, 2009).  

Os estímulos relacionados a marca (desenhos, formas, tipos de letras e cores) 

geralmente são sensoriais, no entanto, também podem impactar de forma 

emocional, favorecendo a lembrança de determinada marca através desses 
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estímulos, que com base no histórico registrado, influência na tomada de decisão 

do consumidor (BRAKUS; SCHMITT; ZARANTONELLO, 2009).  

Os consumidores em geral buscam na marca os atributos que se adequam a 

sua necessidade, então quando encontram uma marca que oferece qualidade ou 

os recursos certos do produto ou serviço, eles adquirem. Partindo deste ponto, a 

intenção de compra é uma combinação do desejo de um potencial cliente adquirir 

um produto ou serviço e a possibilidade de comprar (DE TONI et al., 2014). 

A qualidade de um produto impacta diretamente no processo de intenção de 

compra e demonstra correlação com o preço de venda, onde o preço mais elevado, 

pelos olhos do cliente, demonstra maior qualidade do produto, além, de despertar a 

disposição de recomendação do produto a amigos, desenvolvendo uma chance da 

compra ser efetuada (DODDS; MONROE; GREWAL, 1991). 

 

2.3 Desenvolvimento de hipóteses 

Se a propaganda colorida não tem o mesmo efeito sobre as intenções dos 

consumidores de serviços em um futuro distal, quando comparada as intenções de 

compras de um futuro proximal, acredita-se que as empresas deveriam investir mais 

em propagandas coloridas quando buscam influenciar as intenções de compra que 

ocorrerão em um futuro proximal. E assim sendo, o foco em formatações de 

comunicações preto e branco deve ocorrer quando as intenções estiverem 

relacionadas a um futuro distal. Com isso, são estabelecidas as hipóteses: 

H1:) Panfletos COLORIDOS têm maior influência na intenção de compra 

quando a situação apresentada tem conotação PROXIMAL; 

H2:) Panfletos PRETOS E BRANCOS têm maior influência na intenção de 

compra quando a situação apresentada tem conotação DISTAL. 

Mas além da cor usada em comunicação mercadológica, a mensagem deve 

ser legível e de fácil entendimento. A mensagem deve ser criada de tal maneira a 

criar comportamento desejável no consumidor. Em outras palavras, a mensagem 

deve ser capaz de despertar o interesse e gerar a intenção de compra (WHITE; 

MACDONNELL; DAHL, 2011). A fluência da mensagem interfere na compreensão 

pelo consumidor e por conseguinte afeta a percepção e o comportamento 

(HERNANDEZ; WRIGHT; RODRIGUES, 2014). 
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3 MÉTODO 

A presente pesquisa busca entender o papel da cor usada em anúncios 

publicitários e sua relação com o CLT. A coleta de dados foi realizada em salas de 

aula do curso bacharelado em administração da Universidade Nove de Julho – 

Uninove, Campus São Paulo. Os participantes foram expostos a diferentes modelos 

de formulários de pesquisa (Anexo I e II). 

Cada participante recebeu um formulário aleatório, sendo um panfleto 

colorido ou preto e branco, com estímulo distal ou proximal. Com estes dados, os 

grupos estudados dividem-se entre: estímulo distal (colorido e preto e branco) e 

estímulo proximal (colorido e preto branco) estes dados são considerados amostras 

independentes, ou seja, amostras cujos dados não se associam de maneira alguma, 

não havendo justificativa para qualquer tipo de pareamento. Nesse contexto, a 

distribuição t também pode ser usada para testar a existência de diferença entre as 

médias das duas amostras (HAIR; BLACK; BABIN,; ANDERSON; TATHAM, 2009) 

sabendo que a distribuição t de Student é importante no que se refere a inferências 

sobre médias populacionais (BUSSAB; MORETTIN, 2013).  

O uso do teste t Student tem sido a técnica estatística de preferência para o 

tratamento dos dados deste trabalho que, em parceria com o teste de Levene, valida 

a confiabilidade dos grupos em estudo. A qualidade da amostra é avaliada através 

do nível de significância que, por sua vez, diz respeito a uma margem de erro 

tolerável e que sustenta a rejeição da hipótese de nulidade (FIELD, 2013), que, no 

caso deste trabalho, iguala-se a 0,05. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Com a coleta de dados realizadas pessoalmente, onde foram mostrados dois 

tipos de panfletos com dois cenários distintos, resultou em uma amostra de 267 

respondentes. Desse total, 66,7% é do sexo feminino, 152 respondentes possuem 

idade entre 18 e 24 anos, com 75,7% de pessoas casadas. No quesito renda, 32,6% 

apresentam rendimento mensal entre R$ 2.701,00 e R$ 4.700,00. As Tabelas de 

Frequências das informações gerais dos respondentes são apresentadas no 

Apêndice 4. 

Das 132 pessoas que participaram da pesquisa com panfleto colorido, 63 

foram expostas ao estímulo distal e 69 ao estímulo proximal e não houve 

abstenções. Analisando a tabela 01 e sabendo que o índice de intenção de compra 

varia de 1 a 7, obteve-se os seguintes valores: 

 

Tabela 1: Intenção de compra x amostra colorido. 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

O resultado de intenção de compra do estímulo proximal colorido teve maior 

média e igual a 4,7391, ao passo que, a intenção de compra de estímulo distal 

colorido apresentou média igual a 2,4127. Essa diferença pode ser observada na 

figura 02.  
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Figura 2: Intenção de compra x amostra colorido. 

 
  Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Referente ao grupo que participou da pesquisa com panfleto preto e branco, 

que compõe um total de 135 pessoas, 68 responderam ao estímulo distal e 67 ao 

estímulo proximal, não havendo também quaisquer abstenções. Lembrando que a 

intenção de compra varia de 1 a 7, obteve-se os seguintes resultados: 

Tabela 2: Intenção de compra x amostra preto e branco. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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O resultado de intenção de compra do estímulo distal preto e branco teve 

maior destaque, uma vez que sua média fora igual a 4,6029, ao mesmo tempo que, 

na intenção de compra de estímulo proximal preto e branco, visualiza-se uma média 

de apenas 2,5075, conforme figura 03. 

 

Figura 3: Intenção de compra x amostra preto e branco. 

   

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Para o teste de Levene, que afere a homogeneidade de variâncias, observa-

se em ambas tabelas (tabela 03 e 04), que a significância foi inferior a 0.05. Isso 

permite afirmar a existência de homogeneidade dos dados, que por sua vez 

demostra a existência de comportamentos distintos. Assumindo que as variâncias 

são iguais, o teste t apresenta o valor de – 8,398 e significância menor que 0,001 

conforme ilustrado na tabela 3. O Valor do teste t apresenta-se negativo devido a 

própria característica do experimento onde os valores proximais para panfleto 

colorido são maiores do que os valores distais para esse tipo de panfleto. 
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Tabela 3: Teste de amostras independentes colorido 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 Na tabela 4, o teste de Levene é significativo, assumindo-se que as variâncias são iguais. 

Com isso o valor do teste t é de 7,835 e significância menor que 0,001. 

Tabela 4: Teste de amostras independentes preto e branco 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Com os resultados dos testes t na tabela 03 e na tabela 04, é possível 

identificar alta significância em ambos estudos, além de um comportamento com 

diferença considerável nos estímulos, onde as retas dos gráficos demonstram que 

houve mudanças significativas no comportamento do consumidor. Esses valores de 

médias estão dentro do intervalo de confiança que foi estabelecido em 95%. Sendo 

assim, as duas hipóteses são suportadas.   

Na figura 04, representamos de forma comparativa os resultados de ambos 

estudos descritos anteriormente: 
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Figura 4: Intenção de compra x amostras independentes preto e branco e colorido. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Observando os resultados, é possível constatar que a amostra de dados em 

questão, possui significância para comprovação de correlação entre intenção de 

compra e estímulos apresentados (Estímulos 1 e 2 - PB e colorido), em virtude dos 

valores no teste T student. 

A primeira hipótese foi construída baseada na Construal Level Theory em 

que o conceito de dimensionalidade do tempo estabelece que o psicológico do 

consumidor faz construções abstratas com diferentes tipos de graus diretamente 

relacionados a proximidade dos fatos, proximal sendo eventos de um futuro próximo 

e distal um futuro distante.  

Como esperado, os panfletos coloridos representaram um grau de abstração 

baixa (low construal) condizente com a situação proximal do estímulo, e os panfletos 

pretos e brancos, uma alta abstração (high construal) testada com o estímulo distal, 
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desta forma, as hipóteses H1 e H2 foram construídas. Esse resultado comprova a 

eficácia das cores em contraposição ao preto e branco, demonstrando que em 

conjunto ao período temporal, tem total relevância na intenção de compra do 

consumidor. Embora a possibilidade de predizer o comportamento futuro do 

consumidor, seja em situação proximal ou distal também implique em assumir 

determinado grau de erro de previsão (LIBERMAN; TROPE, 1998), no presente 

estudo, observou-se um baixo índice de erro padrão de diferença. 
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5 CONCLUSÃO 

O estudo procurou demonstrar a influência da cor na contratação de serviços 

de idiomas a partir de hipóteses, baseadas na bibliografia específica e no conceito 

da Construal Level Theory. Essas hipóteses tinham como objetivo facilitar a 

verificação prática dessa influência, pelo fato de utilizar conceitos relacionados ao 

período temporal (proximal e distal), o que era compatível com a proposta pelo fato 

dos grupos de consumidores analisados, no caso dois, serem de possíveis 

consumidores imediatos e consumidores futuros. 

Através dos resultados, foi possível comprovar a influência da cor na tomada 

de decisão, apresentando-nos possibilidades de elevar a eficácia de um anúncio 

realizado através de panfleto, apenas atribuindo a cor e o tempo (distal ou proximal) 

correto. É necessário fixar que o trabalho se preocupa apenas com a presença da 

cor ou não. Ou seja, não fazendo nenhuma dedução sobre o efeito de cores ou suas 

combinações no consumidor.  

 

Contribuições acadêmicas   

Com a conclusão do estudo deste tema é possível a abertura para novos 

questionamentos sobre como a Construal Level Theory pode ser elaborada, ou seja, 

como as abstrações podem ser representadas para além da cor, que neste caso 

remetia proximal enquanto o preto e branco remete distal. A presença ou não da 

cor alterou o comportamento do consumidor, então, outros elementos como fluência 

da escrita, formatação e marca, podem influir de forma positiva ou negativa na 

intenção de compra de um serviço de idioma, colaborando para um futuro estudo 

com maior quantidade de variáveis, que podem ou não, elevar a eficácia dos 

resultados. 

 

Contribuições gerenciais 

   A abordagem deste tema pode ser utilizada pelos prestadores de cursos de 

idiomas em uma mudança de abordagem no consumidor: em que comunicação ou 

aproximação devem ser baseadas em dois tipos de grupos. Para os consumidores 

que possuem intenção de compra a curto prazo, recomenda-se um panfleto 

colorido com estímulo proximal, já os clientes que possuem intenção de compra 

futura, o ideal é utilizar o estímulo distal preto e branco.  
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7 APÊNDICE  

7.1 APÊNDICE 1  

Modelo de Estímulo 1 

Há cinco anos você foi contratado como analista administrativo júnior por uma empresa. 

Tinha acabado de terminar o seu curso na faculdade e já conseguiu um bom emprego em uma 

multinacional famosa e em amplo crescimento, o que significava a possibilidade de 

promoção na empresa. 

Já nos primeiros seis meses de empresa, seu trabalho era elogiado e seu nome foi indicado 

para uma vaga de analista sênior, porém não conseguiu a vaga. 

Continuou trabalhando e no ano seguinte abriu um novo posto de trabalho. Novamente você 

candidatou-se a essa vaga e novamente foi recusado. 

Mesmo ganhando experiência a cada dia e desenvolvendo projetos e trabalhos de forma 

excelente, você não conseguia promoção dentro da empresa. E o pior, você viu pessoas com 

menos tempo de empresa, subir e prosperar na carreira. A cada dia você se sentia mais 

prejudicado e tomou coragem e foi conversar com seu gerente. 

Você explicou para o gerente que há cinco anos trabalha na empresa e que não teve nenhuma 

promoção. Apresentou seus resultados, demonstrou seu empenho e queria entender o motivo 

de não conseguir subir de cargo. 

O gerente calmamente mostrou uma pesquisa realizada com 100 diretores de RH que dizia o 

seguinte: 

- 80% dos diretores de RH afirmam que a fluência em inglês é importante para os negócios. 

- pessoas que têm fluência na língua inglesa chegam a ganhar 80% a mais do que aquelas que 

não têm e que ocupam o mesmo cargo 

E seu gerente complementou: “para subir de cargo nesta empresa multinacional é 

fundamental que você saiba falar, entender e escrever em inglês”. 

Você percebeu que precisa realizar um curso de inglês e está procurando um curso para 

começar o mais rápido possível.  

Agora você está recebendo um panfleto de uma escola de idiomas.  Analise cuidadosamente 

e por gentileza, responda as questões a seguir 
 

1) Qual seria seu sentimento em relação ao anúncio veiculado? 

A célula onde você marcar o X indica o seu grau de concordância com o fator mais próximo, 

ou, ao marcar a célula “5”, indica dúvida entre os dois fatores. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Chato            Divertido 

Mentiroso            Verdadeiro  

Fácil de esquecer            Inesquecível 

Sem originalidade            Muito original 

Mal produzido            Bem produzido 

Complicado            Fácil de entender 

Enganador            Passa confiança 

Ultrapassado            Moderno 

Nada polêmico            Muito polêmico 

Sem graça            Engraçado 
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2) Tratando-se do curso de inglês, o quanto cada afirmativa abaixo representa sua 

intenção de compra: 

Assinale com um “X” o seu grau de concordância com cada frase, sendo que 1 

corresponde a nenhuma e 7 corresponde a total. 

 1 2 3 4 5 6 7 

A intenção de comprar este curso é alta.        

Minha vontade/disposição em comprar este curso é 

alta. 
     

  

 

Agora, responda algumas perguntas sobre você, por favor. 

Lembre-se que a pesquisa é confidencial e anônima. Não usarei as suas respostas de forma 

indevida, nem compartilharei suas informações pessoais com ninguém. 

 

Assinale a resposta que melhor representa você com um “X”  

3) Você é: 

a. Homem 

b. Mulher 

 

4) Qual sua idade? 

a. Menos de 18 anos 

b. De 18 a 24 anos 

c. De 25 a 34 anos 

d. De 35 a 54 anos 

e. 55 anos ou mais 

 

5) Qual seu estado civil? 

a. Solteiro(a) 

b. Casado(a) / União estável 

c. Separado(a) / Divorciado (a)  

d. Viúvo(a) 

 

6) Você tem filhos? 

a. Não 

b. Sim, mas ele(a)(s) não mora(m) comigo 

c. Sim e ele(a)(s) mora(m) comigo 

 

7) Qual a renda familiar do seu domicílio (renda somada de todas as pessoas que 

moram na sua residência)? 

a. Menos de R$ 850,00 

b. De R$ 851,00 a R$ 1.100,00 

c. De 1.101,00 a R$ 1.500,00 

d. De 1.501,00 a R$ 2.700,00 
e. De R$ 2.701,00 a 4.700,00 

f. De R$ 4.701,00 a R$ 10.000,00 

g. Acima de R$ 10.000,00  
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7.2 APÊNDICE 2  

Modelo de Estímulo 2 

Há cinco anos você foi contratado como analista administrativo júnior por uma empresa. 

Tinha acabado de terminar o seu curso na faculdade e já conseguiu um bom emprego em uma 

multinacional famosa e em amplo crescimento, o que significava a possibilidade de 

promoção na empresa. 

Já nos primeiros seis meses de empresa, seu trabalho era elogiado e seu nome foi indicado 

para uma vaga de analista sênior, porém não conseguiu a vaga. 

Continuou trabalhando e no ano seguinte abriu um novo posto de trabalho. Novamente você 

candidatou-se a essa vaga e novamente foi recusado. 

Mesmo ganhando experiência a cada dia e desenvolvendo projetos e trabalhos de forma 

excelente, você não conseguia promoção dentro da empresa. E o pior, você viu pessoas com 

menos tempo de empresa, subir e prosperar na carreira. A cada dia você se sentia mais 

prejudicado e tomou coragem e foi conversar com seu gerente. 

Você explicou para o gerente que há cinco anos trabalha na empresa e que não teve nenhuma 

promoção. Apresentou seus resultados, demonstrou seu empenho e queria entender o motivo 

de não conseguir subir de cargo. 

O gerente calmamente mostrou uma pesquisa realizada com 100 diretores de RH que dizia o 

seguinte: 

- 80% dos diretores de RH afirmam que a fluência em inglês é importante para os negócios. 

- pessoas que têm fluência na língua inglesa chegam a ganhar 80% a mais do que aquelas que 

não têm e que ocupam o mesmo cargo 

E seu gerente complementou: “para subir de cargo nesta empresa multinacional é 

fundamental que você saiba falar, entender e escrever em inglês”. 

Você percebeu que precisa realizar um curso de inglês e está procurando um curso para 

começar apenas no próximo ano.  

Agora você está recebendo um panfleto de uma escola de idiomas.  Analise cuidadosamente 

e por gentileza, responda as questões a seguir 

 

1) Qual seria seu sentimento em relação ao anúncio veiculado? 

A célula onde você marcar o X indica o seu grau de concordância com o fator mais próximo, 

ou, ao marcar a célula “5”, indica dúvida entre os dois fatores. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Chato            Divertido 

Mentiroso            Verdadeiro  

Fácil de esquecer            Inesquecível 

Sem originalidade            Muito original 

Mal produzido            Bem produzido 

Complicado            Fácil de entender 

Enganador            Passa confiança 

Ultrapassado            Moderno 

Nada polêmico            Muito polêmico 

Sem graça            Engraçado 
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2) Tratando-se do curso de inglês, o quanto cada afirmativa abaixo representa sua 

intenção de compra: 

Assinale com um “X” o seu grau de concordância com cada frase, sendo que 1 

corresponde a nenhuma e 7 corresponde a total. 

 1 2 3 4 5 6 7 

A intenção de comprar este curso é alta.        

Minha vontade/disposição em comprar este curso é 

alta. 
     

  

 

Agora, responda algumas perguntas sobre você, por favor. 

Lembre-se que a pesquisa é confidencial e anônima. Não usarei as suas respostas de forma 

indevida, nem compartilharei suas informações pessoais com ninguém. 

 

Assinale a resposta que melhor representa você com um “X”  

3) Você é: 

a. Homem 

b. Mulher 

 

4) Qual sua idade? 

a. Menos de 18 anos 

b. De 18 a 24 anos 

c. De 25 a 34 anos 

d. De 35 a 54 anos 

e. 55 anos ou mais 

 

5) Qual seu estado civil? 

a. Solteiro(a) 

b. Casado(a) / União estável 

c. Separado(a) / Divorciado (a)  

d. Viúvo(a) 

 

6) Você tem filhos? 

a. Não 

b. Sim, mas ele(a)(s) não mora(m) comigo 

c. Sim e ele(a)(s) mora(m) comigo 

 

7) Qual a renda familiar do seu domicílio (renda somada de todas as pessoas que 

moram na sua residência)? 

a. Menos de R$ 850,00 

b. De R$ 851,00 a R$ 1.100,00 

c. De 1.101,00 a R$ 1.500,00 

d. De 1.501,00 a R$ 2.700,00 
e. De R$ 2.701,00 a 4.700,00 

f. De R$ 4.701,00 a R$ 10.000,00 

g. Acima de R$ 10.000,00  
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7.3 APÊNDICE 3  
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7.4 APÊNDICE 4  

 

 

Estatísticas 

 Sexo Idade Estado Filhos Renda Semestre 

N Válido 267 267 267 267 267 267 

Ausente 0 0 0 0 0 0 

 

Sexo 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido homem 89 33,3 33,3 33,3 

mulher 178 66,7 66,7 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Idade 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido menos de 18 5 1,9 1,9 1,9 

de 18 a 24 152 56,9 56,9 58,8 

de 25 a 34 74 27,7 27,7 86,5 

de 35 a 54 31 11,6 11,6 98,1 

mais de 55 5 1,9 1,9 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Estado Civil 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido solteiro 202 75,7 75,7 75,7 

casado 53 19,9 19,9 95,5 

separado 11 4,1 4,1 99,6 

viúvo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 267 100,0 100,0  
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Filhos 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido Não possui 213 79,8 79,8 79,8 

Sim, não moram 

com o 

respondente 

12 4,5 4,5 84,3 

Sim, moram com 

o respondente 
42 15,7 15,7 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 

Renda 

Valores em R$ Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido menos de 850 6 2,2 2,2 2,2 

de 851 a 1100 18 6,7 6,7 9,0 

de 1101 a 1500 32 12,0 12,0 21,0 

de 1501 a 2700 65 24,3 24,3 45,3 

de 2701 a 4700 87 32,6 32,6 77,9 

de 4071 a 10000 48 18,0 18,0 95,9 

acima de 10000 11 4,1 4,1 100,0 

Total 267 100,0 100,0  

 
 


