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Resumo: O objetivo deste estudo foi verificar o impacto na tomada de decisão intertemporal quando da
prévia exposição de uma sequência de imagens emocionais antes de tomar três decisões intertemporais
utilizando um equipamento de eyetracking para medir o direcionamento do olhar e a dilatação da pupila. O
método utilizado foi uma pesquisa experimental com estudantes do Centro Universitário da FEI que foram
divididos em três grupos e expostos a categorias de imagens diferentes antes das mesmas questões
intertemporais. Os resultados revelaram que as imagens negativas influenciaram neste tipo de decisão o que
pode modificar uma decisão econômica individual.
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1. Introdução
Uma tomada de decisão envolve sempre uma escolha entre alternativas que ao optar por uma,
imediatamente estamos abrindo mão de outras. Muitas destas escolhas estão relacionadas com o momento
em que a escolha é feita e se há a possibilidade de espera e, ainda, qual o benefício trazido por esta espera.
Para Gianetti (2005) essas decisões intertemporais são compensações entre benefícios atribuídos
em momentos diferentes, ou seja, quando o benefício trazido pela espera é superior ao custo percebido por
ela, sendo que, historicamente, a quantidade de espera está relacionada a motivos psicológicos como as
incertezas da vida, a necessidade de consumo imediato e as subestimação de necessidades futuras na vida.
Chavaglia Neto et al. (2017) argumentam que o ser humano toma decisões a todo momento e, podese dizer que, este processo ocorre por milênios pois, nos primórdios, precisava-se interpretar, por exemplo,
as vísceras de animais, fumaça e sonhos para a sobrevivência. A humanidade foi evoluindo neste contexto
e, hoje, temos os processos de escolhas econômicas como bastante relevantes à nossa sociedade. A
Economia Comportamental surge para tentar explicar fenômenos que fazem com que escolhamos uma
alternativa entre várias possíveis e, para tentar explicar as decisões humanas, esta ciência aborda muitas
disciplinas como psicologia, estatística, física, matemática, biologia entre outras.

Embora o processo humano de tomada de decisão date da nossa pré-história, os estudos sobre
decisões econômicas são bem mais recentes, assim como as decisões econômicas pessoais, que são ainda
mais modernas, onde estas, estão em um campo de estudo que começa a ser pesquisado nos dias de hoje.
A partir destes conceitos é que a interdisciplinaridade torna-se relevante na verificação do comportamento
dos indivíduos no processo de escolha individual e grupal. A teoria tradicional de finanças relata que, por
muito tempo, considerou-se como absolutamente correto e, tão somente, o pensamento tradicional oriundo
da economia, que sugere que as pessoas tomam decisões de maneira estritamente racionais nas escolhas
do seu dia a dia (CHAVAGLIA NETO ET AL., 2017), (LANG, 2016) e (ÁVILA, 2015).
1.1. ECONOMIA COMPORTAMENTAL
Podemos definir Economia Comportamental (EC) como o estudo das influências cognitivas, sociais e
emocionais observadas sobre o comportamento econômico das pessoas. Há sempre uma junção de Razão
e Emoção nas nossas escolhas cotidianas como ilustra a Figura 1. A EC emprega principalmente a
experimentação para desenvolver teorias sobre a tomada de decisão pelo ser humano (SAMSON, 2016 e
ÁVILA, 2015).
Ainda segundo Samsom (2016) nós não somos egoístas na totalidade do tempo e não calculamos o
custo-benefício de nossas ações e não temos preferências estáveis e nossas escolhas não resultam de uma
deliberação cuidadosa. Pois sofremos influências de informações lembradas, sentimentos gerados de modo
automático e estímulos existentes no ambiente. Finalmente, somos animais sociais, com preferências sociais
como aquelas expressas na confiança, altruísmo, reciprocidade e justiça, e temos o desejo de ser coerentes
conosco e de valorizar as normas sociais.
Figura 1 – Imagem Ilustrativa da Relação entre Razão e Emoção em Economia Comportamental

Fonte: Medium.com. Disponível em: https://medium.com/@pauladneves/economia-comportamental-558bb34e090d.
Acesso em 30/03/2020.

1.2. ESCOLHAS INTERTEMPORAIS
Escolhas Intertemporais tratam-se do estudo que avalia as escolhas de cada indivíduo e como elas
podem afetar outros momentos da sua vida. São decisões entre o agora e o futuro e qual será o melhor
momento para se antecipar um benefício que trará um custo futuro ou pagar o custo para desfrutar da
recompensa posteriormente. São trocas entre o presente e o futuro, o que e quando fazer em vários
momentos no tempo optando entre o custo e benefício. Essas decisões estão ligadas a todas as áreas daL
vida dos seres humanos, profissional, financeira, emocional, espiritual, física entre outras (BERNS, LAIBSON
e LOEWENSTEIN, 2007; XU et al, 2009 e SCHOLTEN e READ, 2010).
As Escolhas Intertemporais fazem com que os eventos do presente recebam pesos maiores do que
os do futuro mesmo que a diferença seja de um mês, por exemplo, o valor dos eventos que estão mais
distantes no futuro cai mais lentamente do que o daqueles que estão mais próximos do presente (BERNS;
LAIBSON e LOEWENSTEIN, 2007).
Loewenstein e Thaler (1989) realizaram pesquisas sobre a relação entre as taxas de desconto e o
atraso de tempo, com o objetivo de explicar melhor o desconto intertemporal, mostrando que possuem
importantes consequências na dinâmica comportamental. Para ilustrar isso, utilizaram um gráfico com o
objetivo de explicar as diferenças de escolhas entre recompensas, como pode ser observado na Figura 2.
Figura 2 – Desconto Exponencial.

Fonte: Loewenstein e Thaler (1989).

Suponhamos que um indivíduo foi submetido a uma pequena recompensa inicial S, que ocorre em t1
e uma recompensa maior B, que ocorre em t2. As linhas representam a utilidade atual das recompensas
percebidas pelo indivíduo em diferentes pontos no tempo. Independentemente do valor exato das
recompensas, Loewenstein e Thaler (1989) analisaram que quando ambas as recompensas estão distantes,
o indivíduo prefere B mas, à medida que S se torna mais próximo, seu valor relativo aumenta até que em t *,

S domina B em termos de utilidade atual, ou seja, o comportamento é inconsistente ao longo do tempo e as
pessoas consumirão mais no presente visando benefícios imediatos.
Knorr et al. (2020), Loewenstein, O’Donoghue e Rabin (2003), Soman (1998) e Akerlof (1991) dizem
que é praticamente consenso entre as pesquisas que envolvem escolhas intertemporais que as recompensas
futuras têm um valor menor para os humanos do que as presentes e esse fenômeno é chamado de desconto
do futuro ou desconto intertemporal, conceito estudado desde o início do século passado. A recompensa
futura é desvalorizada, descontada ou diminuída comparada a consequências imediatas, o que tem sido
descrito como um viés cognitivo em favorecer o presente. Prefere-se o imediato ao posterior, quando se trata
de consequências positivas, além disso, consequências futuras como dinheiro ou esforço a serem gastos no
futuro são subestimadas. É como se fôssemos míopes: bons para enxergar o que está perto, mas ruins para
enxergar o que está longe.
Para Wang (2018), Ainslie (2016) e Thaler (1981) o desconto do futuro é considerado um viés quando
esperar pelo futuro é considerado mais racional, de acordo com o modelo da maximização da utilidade. Ainda
assim, os indivíduos têm demonstrado forte preferência pelo presente, não importando se a decisão que
levaria a seus objetivos seria a de esperar pelo futuro. Muitos estudos que envolvem esse fenômeno, assim
como o dos outros vieses, têm sido realizados na área da economia, envolvendo recompensas financeiras
como forma de medida do desconto do futuro. A menor quantia que pode ser acessada imediatamente é
muitas vezes preferida em vez de uma quantia maior que só pode ser adquirida no futuro. A menor quantia,
porém, imediata, possui um maior valor subjetivo (ou descontado) com relação à quantia mais alta, porém
posterior.
Malkoc e Zauberman (2019) e Tanaka, Camerer e Nguyen (2010) dizem que o achado mais notável
na literatura de escolha intertemporal são as altas taxas de desconto inferidas do trabalho experimental.
Quando é solicitada uma escolha, os consumidores muitas vezes se comportam com impaciência e renunciam
a recompensas maiores no futuro para recebê-las agora. As taxas de desconto implícitas nessas decisões
estão bem acima das taxas de juros de mercado, embora o desconto exato varie entre os estudos. Essas
descobertas não parecem ser aplicadas somente a estudos laboratoriais hipotéticos. Outros estudos
examinando gastos reais seguem a mesma linha de descontos elevados, como, por exemplo, o de aldeões
rurais no Vietnã que fizeram uma série de escolhas intertemporais, sabendo que uma de suas escolhas seria
selecionada aleatoriamente para ser realizada. As taxas de desconto anualizadas foram extremamente altas
(maior que 1.600%). Mesmo este sendo um exemplo extremo, sugere, no entanto, que o desconto elevado
de taxas não está limitado ao ambiente laboratorial.

1.3. DISTÂNCIA PSICOLÓGICA
Tomar decisões intertemporais comparando o consumo imediato ou o consumo futuro pode ser um
processo complexo, já que existe um Distanciamento Psicológico em relação ao tempo em nossa mente. Na
psicologia, um estudo sobre Distanciamento Psicológico de Trope e Liberman (2010), diz que as previsões e
especulações que fazemos sobre o tempo são construções mentais que servem para transcender a situação
imediata. Isso porque, segundo o estudo, existe uma distância psicológica entre a experiência e distinção do
que é perto ou longe – presente, passado e futuro. “Distância Psicológica refere-se à percepção de quando
um evento ocorre, onde ocorre, a quem ocorre e se ocorre” (TROPE e LIBERMAN, 2010).
Oliveira et al. (2020) mostram que as decisões com consequências que se desenrolam ao longo do
tempo são onipresentes nas relações humanas, e frequentemente o agente que toma essa decisão não é
aquele que sofre as consequências. Os agentes, detentores de informações limitadas, quando solicitado a
tomarem decisões para terceiros, por procuração, escolhem com mais impaciência do que se tomasse
decisões para si próprios, mas a quantidade e qualidade de informações podem atenuar essa opção subótima
se a distância social for baixa e a escolha intertemporal ainda pode não ser comportamentalmente a mesma
ao longo do tempo quando relacionada a um benefício econômico.
Nossa mente cria teorias de construção mentais e processos que permitem responder a questões
distantes e cada vez mais a interpretação para representar um objeto futuro é necessário, assim como
compreender conceitos abstratos nos permite transcender experiências no tempo. Ainda de acordo com o
estudo de Trope e Liberman (2010), as pessoas que participaram da pesquisa deveriam apurar quais seriam
suas ações em eventos futuros muito próximos e em eventos futuros longínquos e percebeu-se que em geral
os participantes conseguiam apurar mais facilmente suas ações no futuro distante que no futuro próximo, isso
porque as pessoas parecem ter uma visão mais clara de suas ações ao tomar uma perspectiva temporalmente
distante (TROPE; LIBERMAN, 2010).

1.4. EMOÇÕES

Para Casanova, Cerqueira e Silva (2009) a “Emoção [...] é um impulso neural que move um organismo
para a ação”. Sistemas emocionais compreendem estados neurais e corporais que fornecem meios imediatos
para a proteção do indivíduo, a fim de maximizar a adaptação a eventos importantes de sobrevivência. As
emoções principais são: raiva, medo, nojo, felicidade, tristeza e surpresa (SAARIMÄKI et al., 2016). Segundo
Sartre (1985), a emoção é uma forma de comportamento, um empreendimento estruturado com meios e fins,

que se distingue da conduta racional pelo fato de que a condição para a qual nos transferimos através da
emoção, envolve perda da realidade e suspensão do engajamento prático.
É possível incitar emoções, como exemplo, na pesquisa de emoções induzidas de Saarimäki et al.
(2016). Nesta pesquisa, os indivíduos foram expostos a clipes e imagens selecionados e depois associaram
a experiência a alguma das emoções: nojo, medo, felicidade, tristeza, raiva, surpresa ou sentimento neutro;
e também sua intensidade, variando de 1 a 9. Com isso, foi possível perceber que cada uma delas, causava
uma reação emocional semelhante entre os indivíduos. As emoções e seus estímulos também são objeto de
estudos em Lang et al. (1985; 1995; 2008; 2016), que caracterizam a emoção como respostas sistêmicas que
podem acontecer quando as ações ainda não se concretizaram ou durante sua concretização (LANG, 1995).
As emoções são sobre fazer algo que é importante para o organismo (exemplo: fuga, ataque, consumação
sexual etc.), entretanto, os atos definidores podem ou não ocorrer de fato.
Para Zajonc (1981), as reações afetivas são as primeiras reações de um organismo, ou seja, durante
uma escolha, os sentimentos são fundamentais. Eles são elementos da experiência de um indivíduo e estão
mais próximos de sua “verdade” interior. Mas, isto somente é possível após a realização de um
processamento considerável de uma informação, como pode ser observado na Figura 3. Uma reação afetiva,
como gostar, não gostar, preferência ou experiência de prazer ou descontentamento, baseia-se em um
processo anterior, no qual uma discriminação de conteúdo é feita e os recursos são identificados, assim, são
examinados o seu valor. Depois que isso for concluído, uma análise dos componentes pode gerar um
julgamento afetivo geral.
Figura 3 - Modelo de processamento de informações afetivas

Fonte: Adaptado de Zajonc, 1981, p. 153.

As preferências são formadas e expressas somente depois de uma considerável atividade cognitiva
prévia, ou seja, os objetivos devem ser reconhecidos antes de serem avaliados, nem que seja o mínimo
possível. Para entender esse funcionamento é importante diferenciar pensamento e sentimento, em que

ambos envolvem energia e informações, sendo que a primeira classe de experiências é mais pesada em
energia e só depois é mais relacionado em informações. Conforme a Figura 3, podemos observar a entrada
sensorial, representada por (1), que atende a análise de sentimentos, em que eles começam a emergir. No
número (2), no nível de codificação física, ocorre a transformação de energia, para depois, ao passar pela
codificação de ordem superior de número (3), ocorrer a transformação de substâncias químicas ou energia
física, para saída autonômica ou motora. Após isso, na etapa (4), ocorre a chegada das informações
cognitivas e os estímulos, onde surge os primeiros elementos afetivos, ou seja, é mais possível que possamos
gostar de algo ou não, antes mesmo de sabermos exatamente o que é. Quando tentamos lembrar, reconhecer
ou recuperar um episódio, uma pessoa, uma história, qualquer coisa, a qualidade afetiva vinda da memória é
o primeiro elemento a emergir, representado pela etapa (5). A partir disso, no estágio seguinte (6) é que as
reações afetivas são concretizadas. Para que, ao final do processo em (7), o indivíduo possa realizar um
julgamento com base nessa atividade cognitiva prévia, para direcioná-los em suas decisões (ZAJONC, 1981).

1.5. BASES DE IMAGENS AFETIVAS
As chamadas Imagens Afetivas ou Imagens Emocionais são representações gráficas de cenários que
provocam emoções humanas (Figura 4). Há diferentes definições para se representar Emoções, por exemplo
pode-se classificar a emoção como uma “Experiência Motivacional” dos seres humanos sendo qualquer
experiência mental com alta intensidade e alto conteúdo hedônico (prazer / desprazer) CABANAC (2002).
Figura 4 – Exemplo de diferentes categorias de imagens emocionais

Fonte: You et al (2016)

Considerando os três bancos de imagens mais utilizados para proporcionar emoções positivas,
negativas e neutras nas pessoas (IAPS, NAPS e GAPED), percebe-se que, entre eles, há muitas
características semelhantes que encontram-se relacionadas no quadro 1.
Quadro 1: Tipos e características de estímulos emocionais comuns ao IAPS, NAPS E GAPED

Tipos de Estímulos
Imagens positivas
Imagens neutras
Imagens negativas

Características do Estímulo
Bebês humanos e filhotes de animais
saudáveis e paisagens de Natureza.
Objetos, móveis, partes de um lugar como
escadas, paredes e pessoas com expressões
faciais neutras.
Figuras nojentas, situações de medo, dor,
raiva ou situações cotidianas desagradáveis
como pessoas em hospitais ou em ocasiões
desagradáveis como acidentes, poluição.

2. TRABALHOS RELACIONADOS
Embora, mudanças no tamanho da pupila tenham sido associadas à tomada de decisão durante
tarefas perceptivas não emocionais, o processamento de sinais emocionais geralmente causa um aumento
no tamanho da pupila, e esse efeito tem sido amplamente atribuído à excitação autonômica provocada pelos
estímulos. (OLIVA e ANIKIN, 2018).
Estudos já relataram que estímulos emocionais, tanto auditivos quanto visuais, proporcionam maiores
aumentos no tamanho da pupila do que estímulos emocionalmente neutros. Outros autores descobriram que
dentro dos estímulos emocionais, os que têm valência negativa (por exemplo, choro) desencadeiam
dilatações pupilares maiores do que estímulos positivos (por exemplo, risos), enquanto outros autores
descobriram que estímulos positivos e negativos poderiam gerar respostas semelhantes nas pupilas. Apesar
de algumas discrepâncias, essas evidências levaram a interpretar as respostas pupilares como reações
autonômicas provocadas pelo despertar de estímulos e não como um reflexo do processamento emocional
cognitivo (PARTALA E SURAKA, 2003), (BRADLEY ET AL., 2008) e (BABIKER, FAYE e MALIK, 2013).
Pires, Orsi e Thomaz (2019) desenvolveram um experimento onde relacionaram imagens afetivas
com as alterações no diâmetro da pupila envolvendo a captura de sinais de movimento ocular e o respectivo
processamento e análise da variância de tal diâmetro, com o objetivo de verificar se o tipo de estímulo
emocional (positivo ou negativo) interfere na dilatação pupilar humana. Com a interpretação destes sinais
buscou-se entender fenômenos psicológicos e/ou biológicos que possam estar relacionados com questões
emocionais provocadas pelos estímulos, pois muitas vezes não são explícitas e outras vezes nem percebidas
pelas pessoas.

Em outros estudos, a média da dilatação da pupila subtraída da linha de base da pupila ou do diâmetro
normal da pupila é usada para indicar uma diferença significativa entre os sinais positivos e negativos. A linha
de base do experimento foi calculada para cada participante, medindo a média do diâmetro da pupila 1
segundo antes do início do estímulo para cada tentativa. A dilatação máxima da pupila foi determinada pela
média dos ensaios de cada participante. Isso ocorre porque o comportamento do diâmetro da pupila é
propenso a flutuações espontâneas. Assim, a dilatação da pupila foi calculada subtraindo-se a dilatação
máxima do diâmetro da linha de base para cada participante (PARTALA e SURAKKA, 2003) e (BRADLEY et
al. 2008).
A Figura 5 mostra como se comportou o diâmetro pupilar durante um experimento com imagens e
sons emocionais apresentados aos voluntários. Nota-se a dilatação mais lenta, mais alta e mais sustentada
da tendência negativa em comparação à positiva. A dilatação em ambos os casos começou quase 1,25
segundo após o início do estímulo e atingiu o pico quase 3,2 segundos após o início do estímulo. O ponto
mais alto na dilatação das emoções negativas atingiu 0,7 (valor normalizado) enquanto nas positivas foi de
0,61 (valor normalizado). (BABIKER, FAYE e MALIK, 2013). Outros resultados de pesquisas também mostram
que a dilatação da pupila pode indicar emoção, carga cognitiva ou excitação (VALVERD, DE LERA e
FERNÀNDEZ, 2010), (BABIKER, FAYE e MALIK, 2013), (PARTALA e SURAKKA, 2003) e (BRADLEY et al.
2008).
Um importante trabalho relacionando o diâmetro pupilar às imagens emocionais foi o de Bradley et
al. (2008), onde o diâmetro da pupila foi monitorado durante a visualização da imagem para avaliar os efeitos
da valência hedônica e da excitação emocional nas respostas pupilares. Neste estudo outras atividades
autonômicas também foram simultaneamente monitoradas (frequência cardíaca e condutância da pele) que
foram medidas para determinar se as alterações pupilares são mediadas por ativação parassimpática ou
simpática. Após um reflexo de luz inicial, as alterações pupilares foram maiores ao visualizar imagens
emocionalmente excitantes, independentemente de serem agradáveis ou desagradáveis. As alterações
pupilares durante a visualização da imagem covariaram com a alteração da condutância da pele, apoiando a
interpretação de que a atividade do sistema nervoso simpático modula essas alterações no contexto da
visualização afetiva da imagem. Em conjunto, os dados fornecem forte apoio à hipótese de que a pupila é um
meio muito confiável para auferir estados emocionais em seres humanos. Juntos, os dados fornecem forte
apoio à hipótese de que a resposta da pupila durante a visualização afetiva da imagem reflete a excitação
emocional associada ao aumento da atividade simpática ou autônoma.

Figura 5: Comportamento Pupilar durante Emoções Positivas e Negativas

Fonte: Babiker, Faye e Malik, 2013.

Sohn et al. (2015) dizem que pesquisas anteriores mostraram que a emoção pode afetar
significativamente a tomada de decisão em humanos e, neste estudo, concentraram seus esforços em tentar
entender se e como a emoção induzida situacionalmente influencia as pessoas a fazer escolhas
intertemporais. Os autores utilizaram imagens afetivas como estímulos experimentais para provocar
emoções, seguidas imediatamente pela apresentação de uma tarefa de desconto intertemporal para medir a
impulsividade durante uma ressonância magnética funcional. Conforme Figura 6, solicitou-se aos
participantes que decidissem escolher entre uma quantia menor de dinheiro (equivalente a US $ 9) e
quaisquer quantias superiores (por exemplo, US $9,90, US $11,70, US $13,50, US $18 ou US $22,50 –
valores convertidos da moeda local ,Won, para dólares) com períodos de tempo variáveis (ou seja, 7, 30, 90
ou 180 dias). Essas opções foram exibidas aleatoriamente todas as vezes à direita ou à esquerda da caixa
de resposta por 3 s, para evitar a preparação motora lateralizada na escolha de uma das duas respostas. Caso
os sujeitos perdessem a oportunidade de responder à pergunta nos primeiros 3 s, eles receberiam mais 2 s
para fazer a escolha para a mesma pergunta. Outros, que responderam dentro dos 3s, esperaram durante o
mesmo período com uma tela de espera para que não pudessem fazer alterações na decisão tomada. Cada
tentativa terminou com um intervalo entre elas variando de 3 a 8s , dando um total de 12 a 17s por período
de experiência, para que o tempo de participação no total não exceda 16 min. Os voluntários foram informados
de que, após o experimento, receberiam um pagamento real entre 20.000 e 50.000 won no total por dois
valores sorteados de suas 60 respostas (ambos considerando o valor selecionado aleatoriamente e o período
de pagamento correspondente) para garantir a compatibilidade de incentivos.
Este estudo examinou o impacto da emoção na tomada de decisão intertemporal dos sujeitos. Os
resultados comportamentais mostraram que o desconto por atraso provavelmente foi influenciado pela alta
excitação positiva e da alta excitação negativa indicando que, independentemente do tipo de emoção (positiva
ou negativa), ocorre sob estado emocional de alta excitação, em comparação com o condicionamento do
estado neutro. Esses achados são consistentes com estudos anteriores, como em Peters et al. (2006) que
identificaram uma relação entre a impulsividade na tomada de decisão e a excitação emocional.

Sabe-se também que, além desses efeitos do nosso sistema de avaliação, a tomada de decisão é
afetada pela rede de controle cognitivo. Optar por uma recompensa maior, porém atrasada, requer controle
cognitivo para avaliar com precisão as compensações entre os resultados que ocorrem em diferentes
momentos, impedindo que as respostas automáticas busquem recompensas imediatas e, assim, atrasos
maiores provocam a ativação nas regiões cerebrais envolvidas no controle cognitivo (MCCLURE et al., 2004
e 2007).

Figura 6 - Desenho da tarefa de decisões intertemporais após apresentação de imagens afetivas

Fonte: Sohn et al., 2015.

3. Materiais e Métodos
Nesta seção serão apresentados o conjunto de materiais e os métodos aplicados nesta pesquisa.
3.1. ESTÍMULOS
Foram selecionados estímulos visuais para este experimento (no retângulo vertical, em vermelho)
que possuem um grau intermediário de excitação, entre 3,5 e 6,0 em uma escala de 1 a 9. Além disso, foram
selecionadas imagens que encontram-se nos extremos da escala de prazer (bebês humanos, filhotes de
animais e dinheiro, entre 8 e 9) e desprazer (prisão, cemitério e hospital, entre 2,0 e 3,5). Este procedimento
se deu para não expor os voluntários a situações extremas como imagens eróticas em um extremo de
agradabilidade ou imagens de corpos mutilados no outro extremo (imagens muito depressivas). Com isso
buscou-se um equilíbrio entre imagens prazerosas e desprazerozas (LANG, BRADLEY e CUTHBERT, 2008).
No centro da Figura 7, demarcado na cor rosa esfumaçado, encontram-se os estímulos neutros
utilizados, onde não proporcionam prazer nem desprazer aos voluntários, como imagem de objetos. Estes

foram utilizados no experimento para determinar o baseline tanto para imagens agradáveis como
desagradáveis 4,5 e 6,5 de um total de 8 pontos (1 a 9).
Figura 7 – Dimensões de Prazer e Excitação do IAPS Utilizadas no Experimento

Fonte: Adaptado de Lang, Bradley e Cuthbert (2008).

Os estímulos apresentados aos voluntários encontram-se no Quadro 2 agrupados por tipo de estímulo
(positivo, negativo e neutro) com o respectivo código IAPS e apresentados em formato reduzido e borrados
digitalmente (conforme Figura 8) para descaracterizá-los por determinação do proprietário das imagens.
Figura 8: Estímulos Emocionais Apresentados aos Voluntários

Referência
IAPS

2590, 7004 e 1710

3530 ,7009 e 2040

Estímulos
Negativos

Estímulos
Neutros

Estímulos
Positivos

6210, 7026 e 2045

6212, 7090 e 2050

6240, 7190 e 2058

6838, 7211 e 2080

9041, 7224 e 8501

9409, 7233 e 8502

9921, 7705 e 8503
Fonte: CSEA (2019), Catálogo IAPS (2008).

3.2. PARTICIPANTES
Todos os voluntários foram expostos ao experimento com o consentimento por meio da assinatura do
termo correspondente. Os participantes são estudantes universitários em uma instituição acadêmica, e foram
abordados em proporção semelhante entre homem e mulher. Ao todo, foram adquiridos os sinais pupilares e
respostas de 42 voluntários. Destes, foram descartados 7 devido à baixa captura de sinal (menos de 60%)
pupilar mas foram considerados para compor a base de respostas das questões intertemporais já que foram
expostos ao experimento completo, resultando em 35 válidos para o sinal pupilar.
A média de idade foi de 20,3 anos e desvio padrão de 2,9 anos. Os voluntários foram divididos em 3
grupos aleatoriamente, sendo que 15 receberam estímulos positivos, 14 negativos e 13 neutros. Todos os
voluntários são alunos dos cursos de Administração, Engenharia ou Ciência da Computação de uma
instituição acadêmica em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo.

3.3. FLUXO DO EXPERIMENTO E QUESTÕES INTERTEMPORAIS
A estrutura completa do experimento pode ser visualizada na Figura 9.
Figura 9 – Representação Gráfica do Fluxo do Experimento

Para controlar o experimento foi também mensurado o nível de iluminação do ambiente que variou
de 410 a 601 lux para todos os voluntários, com uma média de 470 lux e Dp de 41,62 lux, geralmente no
período da tarde. Para isso foi utilizado um luxímetro do modelo LD200 da INSTRUTHERM onde a faixa
recomendada para o ambiente no qual o experimento foi realizado é de 200 a 750 lux, segundo manual do
fabricante.
Todas as imagens apresentadas na etapa 2 do fluxo do experimento (Figura 9) foram convertidas em
tons de cinza e foi gerado um histograma como medida multivariada para verificação se havia diferença
estatística entre cada imagem e os grupos de estímulos apresentados no experimento, sendo encolhidas
dentro de uma mesma faixa de luminância para não proporcionar distorções na dilatação pupilar oriundas de
eventuais diferenças significativas dessa luminância.
Uma breve descrição das imagens é fornecida nos Quadros 1, 2 e 3 a seguir.
Quadro 2 – Imagens positivas usadas como estímulos.

Ordem de
Apresentação
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª

Código
IAPS
1710
2040
2045
2050
2058
2080
8501
8502
8503

Descrição das imagens positivas
Três filhotes de cachorro com aspecto feliz.
Um bebê sorrindo de bruços em cima do carpete.
Um bebê sorrindo em sua cadeirinha.
Um bebê sorrindo com fundo preto.
Um bebê segurando o dedo de um adulto.
Um bebê negro e um branco sentados no chão.
Notas de dinheiro espalhadas pelo chão.
Uma pilha de notas de dinheiro.
Uma mão segurando notas de dinheiro em formato de leque.

Quadro 3 – Imagens negativas usadas como estímulos.
Ordem de
Apresentação
1ª

Código
IAPS
2590

2ª

3530

3ª

6210

4ª

6212

5ª
6ª

6240
6838

7ª

9041

8ª

9409

9ª

9921

Descrição das imagens negativas (resumo)
Uma senhora, bastante idosa, sendo ajudada por outra mulher
(aparentemente sua filha) a segurar uma caneca de café com
leite.
Um senhor apontando uma arma bem próxima ao rosto do outro
mais jovem dentro do transporte público com outras pessoas do
lado de fora aflitas para ajudar.
Uma mão segurando uma arma engatilhada para disparar com
uma vegetação ao fundo.
Um homem, aparentemente fardado, apontando uma potente
arma para as costas de uma criança negra correndo com alguma
comida nas mãos.
Um revólver sendo carregado com munições.
Uma menininha aflita e chorando por ver um guarda brigando
com duas mulheres imobilizadas no chão.
Uma menina aparentemente agredida, sentada em um chão sujo
e segurando seu animal de pelúcia.
Três homens negros em uma piscina com diversas armas de
fogo ostentando o poder.
Três bombeiros salvando uma pessoa de uma construção em
chamas e muita fumaça.

Quadro 4 – Imagens neutras usadas como estímulos.
Ordem de
Código
Descrição das imagens neutras
Apresentação
IAPS
1ª
7004
Uma colher com cabo desenhado sobre uma superfície de
madeira.
2ª
7009
Uma caneca de porcelana azul sobre uma superfície de madeira.
3ª
7026
Uma mesa com bancos de madeira em um gramado verde.
4ª
7090
Um livro gasto com capa dura sobre uma superfície carpetada.
5ª
7190
Um relógio dourado fixo em uma superfície de madeira
6ª
7211
Um relógio de parede preto com fundo branco.
7ª
7224
Arquivos de aço para pastas suspensas e fichários sobre eles.
8ª
7233
Prato desenhado sobre uma superfície de madeira.
9ª
7705
Gaveteiro de madeira bege com duas gavetas.
Antes da apresentação de todas essas imagens os voluntários foram informados sobre o experimento,
inclusive com a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Para a aquisição dos sinais, foi utilizado um equipamento de rastreamento ocular, da Marca Tobii,
modelo TX300 com capacidade de captura de dados de 300Hz e tela com resolução de 1280x1024 pixels. O

equipamento foi utilizado em sala fechada, com iluminação artificialmente controlada dentro das
especificações ideais (entre 300 e 1000lux) e posicionado dentro do campo de visão do participante. O
protocolo completo da aplicação do experimento encontra-se no Quadro 5.

Quadro 5 – Etapas da aplicação do experimento.
Etapa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Descrição
Abordagem do voluntário;
Explicação sobre o experimento;
Preenchimento e assinatura do termo de consentimento específico;
Aplicação de um questionário pré-experimento;
Posicionamento do voluntário no equipamento de rastreamento ocular;
Calibração de equipamento para o voluntário;
Início do experimento com as instruções iniciais na tela;
Primeira exibição da imagem por 6 segundos;
Exibida uma tela cinza com uma cruz preta ao centro por 3 segundos;
Apresentação da segunda imagem por mais 6 segundos;
Exibida uma tela cinza com cruz preta a centro por 3 segundos;
Processo repetido até a 9ª imagem;
Apresentação das informações sobre o primeiro problema intertemporal proposto (Quadro 1);
Apresentação dos gráficos ilustrando o problema (Gráfico 1);
Apresentação das duas alternativas de resposta;
Apresentação das vantagens de cada alternativa;
Registro da resposta do voluntário para o primeiro problema;
Apresentação das informações sobre o segundo problema intertemporal proposto;
Solicitar a resposta oral do voluntário do valor atribuído livremente por ele para registro pelo pesquisador;
Registro da resposta do voluntário para o problema 2;
Apresentação das informações sobre o terceiro problema intertemporal proposto;
Apresentação das duas alternativas de resposta;
Registro da resposta do voluntário para o terceiro problema;
Encerrar com informações e agradecimentos;
Reproduzir a gravação do experimento para o voluntário;
Aplicação de um questionário pós-experimento.

Pode-se acompanhar o fluxo do experimento na Figura 9, onde primeiro o voluntário recebe as
instruções no computador sobre sua realização na primeira parte (1). Em seguida, de acordo com o grupo
que ele foi sorteado, passa a receber os estímulos específicos (negativos, positivos ou neutros) por 6
segundos cada, sempre intercalado com uma tela preta (2). Logo após a apresentação do último estímulo, o
voluntário é submetido a três problemas econômicos de desconto intertemporal (3), conforme Frederick,
Loewenstein e O`Donoghue (2002), Loewenstein e Sicherman (1991), que pode ser visto no Quadro 2.
Primeiramente os voluntários receberam o estímulo emocional respectivo ao que eles foram
sorteados conforme etapa 2 da Figura 9 e suscintamente descritas nos quadros 2, 3 e 4, que pode ser visto
na lista completa de imagens apresentada na Figura 9. Todas as imagens foram desfocadas no aplicativo
Microsoft Paint 3D devido à impossibilidade de divulgação por determinação do proprietário/autor.
O fluxo detalhado e as telas do experimento encontram-se ilustrados na Figura 10.

Figura 10 – Fluxo Completo com as Telas do Experimento

Fonte: Adaptado de Loewenstein e Sicherman (1991), Courtemanche, Heutel e Mcalvanah (2015).

Baseado em Courtemanche, Heutel e Mcalvanah (2015) foram calculados os fatores de desconto dos
entrevistados que foi chamado 'Fator de desconto 1' (DF1) a partir das respostas dos voluntários para esperar
1 ano da seguinte forma:
DF1 = 1.000,00 / (1.000,00 + V1) onde:
DF1: Fator de Desconto 1 para 1 ano;
1.000,00: Valor informado na pesquisa para esta questão;
V1: Valor atribuído livremente pelo voluntário para 1 ano.
Em seguida foram calculados os fatores de desconto dos entrevistados que foi chamado 'Fator de
desconto 2' (DF2) a partir das respostas dos voluntários para esperar 1 mês da seguinte forma:
DF2 = 1.000,00 / ((1.000,00 + V2)12) onde:
DF2: Fator de Desconto 2 para 1 mês.
1.000,00: Valor informado na pesquisa para esta questão;
V2: Valor atribuído livremente pelo voluntário, agora para 1 mês.
Uma escolha consistente pressupõe que DF1=DF2.

5. Resultados e Discussão
No primeiro e terceiro problemas não se identificou interferências dos estímulos emocionais nas
respostas, já no problema 2 apresentado aos respondentes, pode-se observar no Quadro 1 que as pessoas
ao se depararem com desconto do futuro próximo (1 mês) e distante (1 ano) tomaram decisões inconsistentes
com a lógica econômica, pois as médias dos resultados de DF1 e DF2 foram 0,5170 para 1 ano direto e
0,1987 para 1 mês anualizado. Considerando que esses dois valores deveriam ser iguais, percebe-se um
claro desejo de antecipação dos recursos compatível com a teoria de “Viés do Presente”, e esse resultado foi
consistente para os três grupos de estímulos.
Um achado deste estudo foi que as pessoas que receberam estímulos neutros apresentaram uma
alta correlação de Pearson, 0,80, entre o curto e longo prazos deixando as pessoas mais consistentes com
esse processo de decisão. Já, as pessoas que receberam estímulos negativos apresentaram as decisões
menos lógicas com uma correlação de -0,60 indicando que esses estímulos parecem ter mexido bastante
com o mecanismo de raciocínio intertemporal dos voluntários. Já, os estímulos positivos não perturbaram a
lógica pois apresentaram uma correlação de Person de 0,53.

Quadro 6 – Resultados das respostas intertemporais

Na Figura 11 encontra-se delimitado o primeiro e o quinto segundos de variação pupilar, isso, para
excluir a inércia de estímulos anteriores além de ser o intervalo do meio onde efetivamente ocorre a
interferência das imagens emocionais enquanto estímulo hedônico (prazer/desprazer). Percebe-se, como
esperado pela literatura, que o estímulo negativo foi, na média, superior aos demais. Este gráfico parte do
zero por medir exatamente a variação do tamanho da pupila em relação a um baseline.

Figura 11 – Variação do diâmetro pupilar para os grupos de estímulos com delimitação

Já, a Figura 12 mostra também o diâmetro pupilar médio no mesmo intervalo de tempo apresentado
na Figura 11, porém para o tamanho absoluto da pupila. Aqui, pode-se observar mais claramente que os
estímulos negativos descolaram dos demais proporcionando uma maior dilatação pupilar.

Figura 12 – Valores do tamanho do diâmetro pupilar para os grupos de estímulos sem delimitação

A Figura 13, por meio de um boxplot, mostra a variação pupilar média de cada um dos 27 estímulos
apresentados ao conjunto total de voluntários e, as imagens que mais alteraram o diâmetro pupilar, na média,
foram a imagem 2050 positiva, 7090 neutra e 6240 negativa, cujas as descrições podem ser encontradas nos
Quadro 2, 3 e 4 anteriormente apresentados.

Figura 13 – Variação do diâmetro pupilar por estímulo apresentado

Como foram apresentadas apenas imagens com níveis emocionais médios, tanto nos estímulos
positivos como nos negativos, para preservação dos voluntários, acredita-se que em estudos futuros, ao
utilizar imagens mais impactantes, os resultados sejam mais representativos.
Com essas considerações e interrelações com outras obras extremamente recentes, sabe-se que
este campo do conhecimento tem muito a ser explorado em diversas áreas de atuação, pois a Economia
Comportamental se faz presente em inúmeras decisões humanas do dia-a-dia.
Por fim, vale destacar que a amostra de voluntários estudada aqui compreende um grupo seleto da
população brasileira, tanto pela condição social como pela condição intelectual, idade, econômica entre outros
fatores. Outros trabalhos podem verificar se os resultados descritos neste artigo também valem para outras
amostras demográficas e outras bases de imagens afetivas também podem ser usadas para comparação.
Medir emoções é a questão mais complicada da ciência afetiva ou de valência, conforme sugerido
pelas evidências científicas devido a vários elementos que afetam o status emocional de uma pessoa, como
experiência subjetiva, fisiologia, antecedentes e comportamento. Ao longo do tempo surgiram descobertas de
perspectivas dimensionais e discretas para medir emoções. Este trabalho buscou relacionar sinais biológicos
com decisões intertemporais dos participantes.
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