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“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, 

mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre 

aquilo que todo mundo vê.”  

 Arthur Schopenhauer 
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 RESUMO 

 

Na  literatura  acadêmica  encontram-se  pesquisas que apresentam as diferenças 
funcionais e anatômicas representadas pelos cérebro masculino e feminino, sendo 
explorados com razoável frequência no universo das neurociências. Outro tema muito 
abordado na literatura acadêmica, principalmente em estudos do comportamento do 
consumidor, é a análise  sensorial, geralmente relacionadas  a  algum  produto ou serviço 
específico.  O fascínio por esses grandes temas resultou nesta pesquisa, em que a fusão 
dos dois temas permitiu percorrer um caminho ainda não explorado: avaliar a influencia 
de duas modalidades sonoras na percepção sensorial de alimentos ingeridos por homens 
e mulheres, assim como a capacidade discriminativa entre os gêneros. Esta dissertação 
teve como propósito analisar, sob a lógica da análise sensorial, a percepção gustativa dos  
voluntários, do gênero masculino e feminino, mediante estímulos sonoros destoantes e 
captar qual dos gêneros apresenta maior probabilidade ao erro gustativo. 
Metodologicamente, optou-se por desenvolver uma pesquisa com abordagem quantitativa  
utilizando a elaboração de experimento como método, realizado no laboratório de análise 
sensorial do Centro Universitário de Belo Horizonte- UNI-BH.   A amostra do estudo foi 
composta por 80 respondentes, 40 homens e 40 mulheres, que foram divididos 
aleatoriamente em grupo controle, sem interferência sonora durante a degustação das 
bebidas e grupo experimental, que foi submetido à interferência sonora de uma música 
agradável e de um ruído irritante, enquanto realizavam a degustação. Os sentidos 
escolhidos para verificar a percepção sensorial foram o paladar e a audição.  Foi 
oferecido aos participantes três amostras contendo o mesmo produto, uma bebida láctea. 
Como complemento a cada etapa da pesquisa, os voluntários respondiam a um 
questionário com perguntas relacionadas a sua percepção sobre o sabor da bebida e 
sobre os aspectos emocionais despertados pelos estímulos sonoros. O  referencial  
teórico  fundamentou-se  em  conhecimentos  sobre  as neurociências, o comportamento 
do consumidor e a análise sensorial, tendo como  principais  autores em cada área, Lent  
(2010),  Mowen e Minor (2003) e Minim  (2010). Os resultados apresentados sinalizaram 
que, na ausência de estímulos sonoros, os indivíduos do gênero feminino foram capazes 
de apresentar melhor percepção das amostras, conseguindo perceber que não havia 
diferença entre as bebidas oferecidas se comparado ao gênero masculino do mesmo 
grupo. No entanto quando se comparou   os grupos, as mulheres do grupo de intervenção 
sonora foram as que apresentaram menor número de integrantes que perceberam se 
tratar da mesma bebida; e os homens mantiveram a mesma frequência quando 
comparados ao grupo controle. Como proposição para estudos futuros, foi elaborado um 
modelo analítico que pretende descrever as relações entre os estímulos auditivos e 
palatais, com estados emocionais e comportamentos. Adicionalmente foram propostos 
hipóteses para investigação no âmbito do modelo.  

Palavras-chave: Neurociências, Comportamento do consumidor, Análise sensorial. 
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ABSTRACT 

 

In the academic literature are several studies that show the functional and anatomical 
differences represented by male and female brain, being exploited with reasonable 
frequency in the world of neuroscience. Another issue much discussed in academic 
literature, especially in consumer behavior studies is the sensory analysis, usually related 
to a specific product or service. The fascination with these great themes resulted in this 
research, in which the fusion of two themes allowed go a unexplored path: to evaluate the 
influence of two sound modes in the perception of food eaten by men and women, as well 
as discriminative capacity between genres. This work aimed to analyze, under the logic of 
sensory analysis, the gustatory perception of volunteers, male and female, by dissonant 
sound stimuli and capture of which gender is more likely to gustatory mistake. 
Methodologically, it was decided to develop a research with a quantitative approach using 
the design of experiment as a method, performed in sensory analysis laboratory of the 
University Center of Belo Horizonte UNI-BH. The study sample consisted of 80 
respondents, 40 men and 40 women, who were randomly divided into control group, 
without noise interference during the tasting of drinks and the experimental group, which 
was subjected to noise interference pleasant music and noise annoying, while doing the 
tasting. The way chosen to verify the perception were the taste and hearing. Was offered 
to participants three samples of the same product, a dairy drink. As a complement every 
stage of the research, the volunteers answered a questionnaire with questions related to 
their perception of the taste of the drink and on the emotional aspects awakened by the 
sound stimuli. The theoretical framework was based on knowledge of the neurosciences, 
consumer behavior and sensory analysis, the main authors in each area, Lent (2010), 
Mowen and Minor (2003) and Minim (2010). The results presented signaled that, in the 
absence of sound stimuli, the female subjects were able to provide better understanding of 
the samples, managing to realize that there was no difference between the beverages 
offered compared to males of the same group. However when comparing the groups, the 
women of sound intervention group showed the lowest number of members who realized it 
was the same drink; and the men kept the same frequency as compared to the control 
group. As proposition for future studies, it was developed an analytical model that attempts 
to describe the relationship between auditory stimuli and palatal with emotional states and 
behaviors. Additionally hypotheses have been proposed for research into the model. 

Keywords: Neuroscience, Consumer behavior, sensory analysis. 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1-   Homúnculo motor de Penfield ...............................................................21 
Figura 2-   Revisão do sistema nervoso com base nos critérios anatômicos..........22  
Figura 3-   Divisão do sistema nervoso central .......................................................23  
Figura 4-   Lobos cerebrais .....................................................................................26 
Figura 5-   Lobo Insular ...........................................................................................26 
Figura 6-   Nervos cranianos ...................................................................................28 
Figura 7-   Relação entre córtex cerebral e sentidos ..............................................30 
Figura 8-   Mapa sematológico com a representação dos núcleos somestésicos 
                 no sistema nervoso central ....................................................................31 
Figura 9-   Representação  cortical da construção da imagem visual.....................32  
Figura10-  Os receptores gustativos , os nervos cranianos e o córtex gustatório...34 
Figura 11- Projeção dos neurônios  sensoriais olfatórios da cavidade nasal 
                 para o bulbo olfatório .............................................................................35 
Figura 12- Modelo representativo da correlação dos sistemas sensoriais..............36  
Figura 13- Diferença de sinapses entre o cérebro masculino e feminino ..............37 
Figura 14- PET identificando a diferença da ativação cerebral dos gêneros quando      
                 expostos ao mesmo estímulo.................................................................39  
Figura 15- RM cerebral , evidenciando a região parietal , área aumentada no                   
                  gênero masculino .................................................................................40 
Figura 16-  Áreas corticais envolvidos na percepção .............................................42 
Figura 17- Fases do processamento da informação ..............................................50 
Figura 18- Princípios de organização perceptiva....................................................57 
Figura 19- Vista medial do encéfalo mostrando córtex límbico em azul.................63 
Figura 20- Modelo de memória de armazenamento múltiplo..................................66 
Figura 21- Fatores que influenciam na avaliação da qualidade sensorial de um   
                 alimento..................................................................................................68 
Figura 22- Laboratório de análise sensorial............................................................77 
Figura 23- Modelo proposto para investigação.....................................................165 
 

Quadro 1- Funções dos hemisférios cerebrais .......................................................24 

Quadro 2- Tipos, subtipos e características da memória........................................64  

Quadro 3   Construtos e variáveis do estudo..........................................................71                                        

Quadro 4- Síntese da classificação da pesquisa....................................................75 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1:       Distribuição da frequência de Idade do grupo A ............................83               
Tabela 2:       Distribuição de frequência dos resultados obtidos pelos voluntários  
                      do grupo A ......................................................................................85 
Tabela 3:       Análise de dispersão dos resultados obtidos pelos voluntários  
                      do grupo A ......................................................................................98 
Tabela 4:       Distribuição da frequência de Idade do grupo B............................109 
Tabela 5:       Distribuição de frequência dos resultados obtidos pelos voluntários  
                      do grupo B .....................................................................................111 
Tabela 6:       Análise de dispersão dos resultados obtidos pelos voluntários  
                      do grupo B  ....................................................................................141 
Tabela 7:       Diferenças entre estatísticas  para o sabor da amostra identificada 

                      com círculo vermelho para homens e mulheres do grupo A..........156 

Tabela 8:       Diferenças entre estatísticas  para o sabor da amostra identificada 

                      com círculo preto para homens e mulheres do grupo A................157 

Tabela 9:       Diferenças entre estatísticas  para o sabor da amostra identificada  

                      com círculo azul para homens e mulheres do grupo A..................158 

Tabela 10:     Diferenças entre estatísticas  para o sabor da amostra identificada  

                      com círculo vermelho para homens e mulheres do grupo B.........160 

Tabela 11:     Diferenças entre estatísticas  para o sabor da amostra identificada 

                      com círculo preto para homens e mulheres do grupo B...............161 

Tabela 12:    Diferenças entre estatísticas  para o sabor da amostra 

                      identificada com círculo azul para homens e mulheres do  

                      grupo B..........................................................................................162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

PET - Tomografia por Emissão de Pósitrons 

RM - Ressonância Magnética  

RMF - Ressonância Magnética Funcional 

SN - Sistema Nervoso 

SNC - Sistema Nervoso Central 

SNP - Sistema Nervoso Periférico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

1           INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZANDO E APRESENTANDO OS      

             PROPÓSITO DO ESTUDO..........................................................12  

1.1        Contextualização da pesquisa .....................................................12 

1.2        Sobre os propósitos e justificativas do estudo..............................17 

1.3        Sobre as justificativas do estudo...................................................17 

 

2    REFERENCIAL CONCEITUAL  E TEÓRICO: APRESENTANDO    

             OS PILARES DO ESTUDO..........................................................19 

2.1        Sistema nervoso humano e as neurociências..............................19  

2.1.1     Evolução do sistema nervoso.......................................................19 

2.1.2     Elementos fundamentais da neuroanatomia e neurofisiologia.....22 

2.1.3     Bases cerebrais da percepção e tomada de decisões ................41 

2.1.4     Ilusões de percepção....................................................................43 

2.1.5     Neurociências e sua importância para a sociedade ....................44 

2.2        As Neurociências e o comportamento do consumidor ................46 

2.3        Emoções ......................................................................................61 

2.4        Memória e aprendizagem ............................................................63 

2.5        Análise sensorial de alimentos ....................................................66 

2.6        O modelo analítico da pesquisa...................................................70 

 

3           MATERIAIS E MÉTODOS: APRESENTANDO A TRAJETÓRIA  

             DO ESTUDO.................................................................................73 

3.1        Tipo de pesquisa quanto aos objetivos e procedimentos  

             técnicos ........................................................................................73 

3.2        Local de pesquisa e caracterização de amostra ..........................75 

3.3        Análise sensorial ..........................................................................76 

3.3.1   Características do laboratório de análise sensorial.......................76  

3.3.2     Características da amostra para a análise sensorial e do  

             questionário ..................................................................................77 

3.4        Condução do experimento ...........................................................79 

3.5        Método de análise de dados.........................................................82 

 

4   APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS .............................82 

4.1  Caracterização da amostra do grupo A.........................................83  

4.2    Análise descritiva do grupo A – Separados por gênero e  

             grupo............................................................................................84 

4.2.1    Análise descritiva do grupo A – Desconsiderando gênero e  

             grupo............................................................................................93 



13 
 

 
 

4.2.2     Análise descritiva do grupo A – Separados por grupo..................94 

4.3        Análise de dispersão do grupo  A .................................................97 

4.4    Caracterização da amostra do grupo B........................................109 

4.5    Análise descritiva do grupo B – Separados por gênero e  

             grupo............................................................................................110 

4.5.1     Análise descritiva do grupo B – Desconsiderando gênero e  

             grupo........................................................................................... 129 

4.5.2    Análise descritiva do grupo B – Separados por grupo..................134 

4.6       Análise de dispersão do grupo  B.................................................140 

4.7       Comparação entre as médias da opinião sobre o sabor das  

            amostras para gênero masculino e feminino do grupo A..............155 

4.8       Comparação entre as médias da opinião sobre o sabor das  

             amostras para gênero masculino e feminino do grupo B.............159 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS: APRESENTANDO  AS   

           HIPÓTESES  AVALIADAS E  CONCLUINDO O ESTUDO...........163 

 

 REFERÊNCIAS..............................................................................168 

 

 APÊNDICE......................................................................................174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

 

1 INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZANDO E APRESENTANDO OS PROPÓSITOS DA 

PESQUISA 

 

1.1 Contextualização da pesquisa 

 

O comportamento humano sempre foi alvo de estudos, a fim de  possibilitar  uma  

compreensão das  ações realizadas  pelas  pessoas  em determinadas situações. Os 

fatores motivacionais que condicionam tais  ações  e  todas  as  possíveis  intervenções  

que  o ambiente e as  relações  sociais são capazes de afetar o comportamento do 

indivíduo ao  longo de sua vida. Dessa forma, faz-se necessário compreender, de forma 

peculiar, o âmbito que se refere ao comportamento do consumidor no momento de sua 

escolha, quais fatores psicológicos, neurológicos, ambientais e sexuais são capazes de 

afetar as percepções a que o indivíduo se expõe no momento em que se apresenta a um 

produto ou serviço. No entanto, compreender o comportamento individual relacionado ao 

momento do encontro com um produto, e consequentemente com sua escolha, é um  

esforço instigante e desafiador. 

No propósito de compreender como funciona o comportamento do consumidor, vários 

autores desenvolveram modelos em marketing, objetivando descrever os elementos 

ambientais e psíquicos envolvidos no momento da escolha. Schiffeman e Kanuk (2000) 

desenvolveram um amplo estudo sobre o  comportamento do consumidor, ressaltando 

vários fatores relacionados ao momento da escolha, como o motivo, onde e qual a 

frequência com que se consome algum produto ou serviço. Assim como Engel, Blackwell 

e Minard (2000), que reconhecem as influências do meio no processo de escolha, 

podendo motivar ou afetar a soberania da escolha do indivíduo. Autores contemporâneos 

como Pinto e Lara (2010) também buscaram conhecimentos sobre o comportamento do 

consumidor no momento da escolha. Tais autores associam ao ato da compra e da 

escolha  os sentimentos e o simbolismo, destacando o âmbito racional do consumidor no 

ato da aquisição. Classicamente autores economistas como Adam Smith, Alfred Marshall 

e muitos outros estudiosos, laureados com o Prêmio Nobel, estudam intensamente o 

consumo, o consumidor e seus pensamentos. Mais recentemente, autores das áreas de 
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Sociologia, Antropologia, Psicologia e Neurociências vem explorando o tema do 

consumidor como unidade analítica de estudos teóricos e metodológicos. Como o 

economista Mazzon (1978), que escreveu que os modelos são utilizados para entender 

ou prever o comportamento de um certo fenômeno, trazendo conhecimentos sobre um 

aspecto do objeto de estudo. Dessa forma, vários modelos foram elaborados na tentativa 

de justificar e explicar o comportamento do consumidor. Entre as principais escolas do 

comportamento do consumidor destacam-se: Escola Psicanalítica, Escola Behaviorista, 

Escola Econômica, Escola Sociológica, Escola Experimental e a Escola Neurocientífica. 

A década de 1990 foi declarada pelos neurocientistas como a Década do Cérebro. Foi o 

início de um movimento de pesquisadores e leigos para os estudos relacionados com o 

cérebro e a mente humana. Esse fenômeno se justifica pela grande quantidade pesquisas 

realizadas e publicações sobre todas as descobertas e curiosidades sobre o tema. 

Pesquisadores de diversas áreas se empenham para desvendar um dos sistemas mais 

complexos da natureza humana, o cérebro.  A área do conhecimento que engloba essas 

pesquisas é a Neurociências (Ventura, 2010). 

No Brasil as pesquisas em neurociências mostram-se  presentes e em franco processo de 

desenvolvimento, como demonstram os estudos de Lent (2010) na obra “ Cem bilhões de 

Neurônios” e Herculano- Houzel (2014) com o livro “O cérebro nosso de cada dia”, 

trabalhos que buscam o entendimento do funcionamento cerebral, bem como os 

mecanismos que o influenciam. 

 

O aumento de doenças mentais e desordens neurológicas no contexto mundial é um dos 

fatores que mais contribuem para que as atenções em torno do funcionamento do sistema 

nervoso se mantenha com força na atualidade. Os estudos realizados pelas 

Neurociências procuram entender o funcionamento fisiológico do cérebro e de seus 

componentes, auxiliando no conhecimento das patologias do sistema nervoso (World 

Health Organization, 2001).  

 

O campo de investigação das neurociências se desenvolve rapidamente de forma 

multidisciplinar. Por essa razão, a partir do século XXI, vários pesquisadores, como por 

exemplo Lindstom (2008), Braidot (2005), Damásio (2010) e Souza (2014) tiveram a 

curiosidade de entender a relação do cérebro com o processo de compra dos 
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consumidores, utilizando, para isso, técnicas não invasivas de observação cerebral no 

processo de escolha de um produto.  

As Neurociências permitiram caracterizar o cérebro, a mente e o comportamento de 

pessoas e até de animais. O cérebro é representado por uma estrutura física, tangível e 

observável, e desempenha a função de controle das funções biológicas, químicas e 

físicas do organismo. A mente corresponde ao sistema psíquico, que integra processos 

dinâmicos de forma consciente e inconsciente, sendo algo intangível, incomensurável e 

inerente aos indivíduos. Por fim, o comportamento é resultado da interação dos neurônios 

com os estímulos externos, o que permite a captação de informações de maneira 

inconsciente e que permitem a criação de um significado em nossa mente. Existe uma 

relação entre esses elementos, de forma que a mente representa o que o cérebro produz 

e influencia o desenvolvimento do cérebro, permitindo a manifestação de comportamentos 

variáveis pelo ser humano (CHURCHLAND, 1998).  

Braidot (2005) demonstra a importância do conhecimento entre a relação cérebro e mente 

para o Marketing. Apesar do cérebro apresentar estruturas individualizadas para 

decodificar suas percepções, a mente influi na criação do significado de um objeto, sendo 

importante conhecer quais emoções são desencadeadas diante de determinados 

produtos. 

Graças as Neurociências foi possível observar, por exemplo,  diferenças funcionais entre 

o cérebro de indivíduos do sexo masculino e feminino. As diferenças vão além das 

conhecidas, homens com melhor aptidão para relações espaciais e mulheres com melhor 

memória e fluência verbal.  

 

As observações através de imageamentos não-invasivos permitiu localizar a existência de 

circuitos neuronais distintos no momento de processamento das informações, inclusive 

das percepções sensoriais (COHEN, 2003). A diferença na elaboração da percepção 

sensorial apresenta pelo cérebros masculino e feminino e a propensão ao surgimento de 

uma ilusão sensorial é a grande pergunta desse estudo. É de grande importância para se 

entender o consumidor e seu comportamento através das Neurociências. 

Souza (2012) afirma a importância das Neurociências para a compreensão do 

comportamento do consumidor. Relata que a partir de estudos laboratoriais baseados na 

resposta neuronal, foi evidenciado que mediante um estímulo externo, o comportamento 
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do consumidor pode variar de acordo com a excitação oferecida, demonstrando a criação 

de padrões distintos em áreas cerebrais específicas. Como resposta a pesquisa citada, 

conclui-se que os estímulos que influenciam a tomada de decisões interferem diretamente 

sobre o centro cortical da razão e das emoções. Contudo se observa-se as características 

do consumidor, percebe-se que cada individuo apresentará uma reação emocional 

distinta mediante a um estímulo, sendo portanto, a emoção influenciada por vários 

fatores. Esses serão descritos ao longo do trabalho. 

 

O marketing evolui com base nas características do mercado, e, conforme já mencionado, 

entender a relação entre a mente o cérebro do consumidor se tornou uma tarefa crucial 

para tentar manter uma marca na memória do comprador, aumentando vendas. Dessa 

forma, no final da década de 1990, surge a importância e a preocupação em estudar 

como alocar produtos  e serviços na mente dos clientes, e, através de análises de 

neuroimagens, foi possível para o marketing entender um pouco mais sobre a porção 

inconsciente e emocional do consumidor no processo da compra. Surge assim o 

Neuromarketing, que busca entender e investigar a relação entre as percepções captadas 

pelo cérebro e a criação da imagem e do significado na mente do consumidor, obtendo 

informações relevantes para o entendimento do processo de compra (NETO, 2007). 

Para somar conhecimentos ao estudo sobre o consumidor utilizar-se-á de técnicas 

elaboradas pela análise sensorial. Essas técnicas são utilizadas para instigar, mensurar, 

analisar e interpretar as reações produzidas pelas características dos alimentos e como 

elas são percebidas pelos órgãos dos sentidos.  

Durante a segunda guerra mundial, teve início as metodologias  para a realização de uma 

análise sensorial. Definiu-se que a qualidade sensorial de um alimento seria o resultado 

da interação entre o alimento e o homem, e que poderia variar de pessoa para pessoa. 

Essa qualidade é resultante dos estímulos originados pelo alimento e também das 

condições fisiológicas, psicológicas e sociológicas dos avaliadores. 

Com isso, a análise sensorial será determinante para o experimento realizado, uma vez 

que permite selecionar o método de pesquisa sensorial mais adequado para qualificar a 

sensação apresentada pelo indivíduo após ser estimulado por algum alimento. Ao analisar 

a percepção do consumidor em relação ao produto, um conceito de qualidade, na visão 

da indústria, pode ser determinado, garantindo o objetivo final que possa ser a inovação 
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de um produto, a estratégia de marketing mais adequada e por fim a satisfação do 

consumidor. (CUSTÓDIO, 2015) 

 Para a análise sensorial foi escolhido um teste de preferência de comparação pareada, 

cujo objetivo é identificar a partir de duas amostras qual é a preferida pelo consumidor. 

Justifica-se, neste caso, a alteração da ordem de apresentação entre as amostras para 

evitar casualidade e respostas tendenciosas entre os julgadores. Para isso a equipe de 

julgadores deve receber igual número das duas ordens de apresentação das amostras, 

sendo que as amostras apresentadas durante o teste serão idênticas. Esse tipo de teste, 

com método discriminatório, não mede o nível de aceitação de um produto. Apenas avalia 

a resposta do consumidor em relação as suas preferências, sendo assim um teste afetivo 

quantitativo (Mirim, 2006). Durante a degustação das amostras pelos avaliadores ocorrerá 

a interferência de dois tipos sonoros, um de agradável percepção e outro de grande 

irritabilidade auditiva. Com isso, tentar-se-á observar se a percepção gustativa será 

afetada, bem como se a capacidade de discriminação das amostras será confundida pela 

mistura sensorial conduzidas ao córtex cerebral. 

Esses estudos vem contribuindo substantivamente para o desenvolvimento de várias 

áreas de conhecimento, do comportamento de compra, do neuromarketing, das ciências 

humanas, e das ciências econômicas e sociais.  

Para o desenvolvimento deste estudo, a partir da relação entre as diferenças entre os 

hemisférios masculino e feminino, a interação entre o cérebro-mente, o comportamento 

do consumidor e a análise sensorial, foi possível propor a pergunta a seguir, permitindo a 

concepção do ideário desta pesquisa. 

Existe uma tendência dominante à ilusão da percepção sensorial entre o cérebro 

masculino e o feminino, quando estes se deparam com uma situação de escolha 

gustativa, mediante interferências de estímulos sensoriais auditivos destoantes entre si?  

Como propósito de se buscar respostas para a pergunta acima, foram formulados e 

assumidos os objetivos apresentados a seguir, para esta pesquisa. 
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1.2  Propósito do estudo  

Objetivo geral  

Avaliar a influência de duas modalidades sonoras na percepção sensorial de alimentos 

ingeridos por homens e mulheres, assim como a capacidade discriminativa entre os 

gêneros, utilizando a associação dos conhecimentos das neurociências com as ciências 

sociais. 

Objetivos específicos 

Pretende-se que o objetivo geral seja cumprido com e através do atendimento dos 

objetivos específicos a seguir explicitados: 

1. Verificar se a incidência de uma música agradável no momento da degustação 

proporciona sensação agradável na ingestão da bebida láctea em relação ao grupo 

controle; 

  

2. Verificar se a incidência de um ruído desagradável no momento da degustação 

impacta de forma negativa a percepção do sabor da bebida láctea; 

 

3. Verificar se as percepções dos respondentes são coerentes com as respostas 

manifestadas em outras perguntas correlacionadas; 

 

4. Identificar qual dos gêneros é mais suscetível a ilusões gustativas mediante 

estímulos sonoros destoantes. 

 

1.3 Justificativa  

Do ponto de vista acadêmico, o estudo contribui com mais um ponto  para o avanço 

teórico e metodológico  das neurociências, pois a justificativa para a execução da 

pesquisa se encontra na busca do entendimento entre algumas diferenças peculiares 

apresentadas entre o cérebro humano masculino e o feminino, assim como a interferência 

do ambiente na elaboração da percepção sensorial na escolha de um produto. Estudos já 

realizados observaram diferenças na anatomia e neurofisiologia entre os gêneros, como o 

estudo de imagens apresentado por Goldstein e seus colaboradores (1999) onde foi 
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possível verificar diferenças na anatomia de áreas cerebrais relacionadas com a 

cognição, comportamento, memória, emoções, entre outras. 

Do ponto de vista prático, a pesquisa busca contribuir para o estudo do comportamento 

do consumidor, individualizando o gênero masculino e o feminino em diferentes 

associações sensoriais, acrescentando um novo viés nos estudos, facilitando e 

direcionando a tomada da decisão baseada nos aspectos ambientais que os afetam de 

forma particular, permitindo melhorar o desempenho e as estratégias de vendas 

direcionadas a um público específico. Zaltman (2003) afirma sobre a importância de 

conhecer o  consumidor  de forma ampla e profunda. Para isso, faz-se necessário 

entender os aspectos emocionais e inconscientes, e não apenas observar os aspectos 

racionais do indivíduo. O autor advoga em favor da interação entre cérebro e mente para 

o entendimento das decisões do consumidor e para que as informações resultantes 

desses estudos sejam utilizadas como estratégias de mercado. 

Mazzon e Hernandez (2003) demonstram a importância dos estudos experimentais para 

elucidar os obstáculos que permeiam o processo de compra, contudo afirmam que 

apenas 5% dos artigos publicados no Brasil no período de 2000 a 2009 são experimentos 

na área de marketing, demonstrando a deficiência desse tipo de estudo para engrandecer 

o conhecimento sobre o consumidor. 

Com a certeza da importância e da relevância para a sociedade que poderá provir dos 

resultados dessa pesquisa, o estudo justifica-se, tanto pela escassez de publicações de 

estudos experimentais relacionados ao marketing, quanto pela metodologia aplicada para 

responder a pergunta norteadora do estudo. 

O trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos e está delineado da seguinte maneira. 

O primeiro apresenta uma breve introdução sobre a problematização da pesquisa, bem 

como os objetivos e justificativas do estudo. O segundo irá tratar do referencial conceitual 

e teórico,  direcionando o desenvolvimento desse estudo. O terceiro capítulo apresenta os 

materiais e métodos adotados na construção da pesquisa, na sequência a apresentação 

da análise dos dados e por fim, o quinto capítulo trás as considerações e conclusões 

deste  estudo. 
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2 REFERENCIAL CONCEITUAL E TEÓRICO: APRESENTANDO OS PILARES DO                              

ESTUDO 

 

Neste capítulo abordar-se-á o embasamento teórico que permeia a temática do estudo, 

encontrando-se dividido em três grandes temáticas: o Sistema Nervoso e as 

Neurociências; as Neurociências e o comportamento do consumidor e por fim a Análise 

Sensorial. 

 

2.1 Sistema Nervoso Humano e as Neurociências 

 

2.1.1 Evolução do Sistema Nervoso 

 

A evolução do sistema nervoso (SN) dos primeiros hominídeos permitiu que houvesse a 

sua diferenciação dos demais primatas, com aquisições importantes como a capacidade 

de oponência dos dedos, manutenção da postura bípede e o maior volume encefálico. 

Além das mudanças anatômicas, foram as aquisições morfológicas, funcionais, laborais e 

psíquicas que permitiram o desenvolvimento do Homo Sapiens. Estudos mostram que os 

membros dessa espécie, apresentavam um cérebro altamente desenvolvido, com grande 

capacidade mental  e que, associadas ao ortostatismo, permitiu o desenvolvimento da 

capacidade manipulativa com  o uso dos braços. A data provável do surgimento dos 

primeiros exemplares dessa espécie remete a 300.000 anos atrás. Esses indivíduos 

possuíam a capacidade de adaptação aos ambientes, habilidades para construir objetos 

para suas atividades diárias, a percepção de migrar para lugares com melhor clima e 

disponibilidade de alimentos, e grande desenvolvimento da criatividade.  

O processo de modificações ocorrido no cérebro humano ao longo do tempo, sempre foi 

um objeto curioso de estudo pois as primeiras aquisições apresentadas pelo SN 

representou o sucesso evolutivo da espécie humana pois lhe permitiu criar respostas 

adaptativas mediante uma ação do meio ambiente. O sistema nervoso permitiu identificar 
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ambientes hostis e preparar o indivíduo para fugir ou enfrentar uma situação da melhor 

forma, criando estratégias para garantir sua sobrevivência.Também foram desenvolvidos 

mecanismos de proteção, a partir de receptores periféricos de dor, pressão, variação de 

temperatura e prazer, que informavam aos centros superiores do SN as variações 

externas a que o corpo estava sendo submetido (ROCHA, 1999).   

Darwin, no final do século XIX, com sua teoria evolucionista,  constatou que a capacidade 

adaptativa dos indivíduos garantia a perpetuação da espécie. À medida em que uma 

modificação  fisiológica ou anatômica fosse favorável a permanência do indivíduo em um 

ambiente, maior seria o tempo de sobrevivência e maior a chance de deixar descentes 

com as novas características. Essa evolução permitiu uma grande capacidade adaptativa 

dos descendentes e também do próprio indivíduo iniciador da mutação. 

A capacidade de aprender é um grande artifício para a adaptação e sobrevivência, pois 

torna o indivíduo capaz de atuar no ambiente em que está inserido a partir de 

experiências vividas, selecionando as respostas mais adequadas em certas situações, 

além de permitir a transferência do conhecimento adquirido.   

Quanto mais estratégias mentais são criadas, mais áreas cerebrais são desenvolvidas. 

Dessa forma, o cérebro humano é em media três vezes maior que o dos grandes primatas 

o que nos permitiu ter a capacidade de executar funções altamente diferenciadas e 

elaboradas. 

A manutenção da postura ereta exigiu várias modificações, como a adaptação dos 

músculos extensores do tronco, a modificação do sistema de equilíbrio corporal, a 

adaptação e aprimoramento do sistema visual, a modificação da estrutura óssea, dentre 

outras mudanças. Em paralelo, o sistema de comunicação com a vocalização também 

sofreu alterações, melhorando a vida social da época. Para o sucesso de todas as 

mudanças adaptativas, foi necessária a evolução do SN. O córtex cerebral foi sofrendo 

modificações, de acordo com a complexidade da atividade realizada e quanto mais 

complexa, maior a área cerebral responsável por comandá-la. Penfield descreveu a 

representação do córtex cerebral proporcional à atividade motora voluntária.  Conforme a 

figura 1, essa distribuição cortical  foi  descrita como  o  “homúnculo motor de Penfield” 

(apud, Machado,1993).  
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   Figura 1 - Homúnculo motor de Penfield 

                     

                        Fonte: Machado. (1993, p. 266). 

As novas experiências propiciaram a identificação do aumento do tamanho do cérebro e o 

surgimento de novas áreas. O córtex cerebral exacerbou o processo de formação de 

vilosidades, dobras que permite o aumento da área cerebral, sem no entanto aumentar o 

volume do crânio. Graças a esta situação, o aspecto do cérebro assumiu uma forma 

enrugada. O aumento da capacidade associativa e intelectual está diretamente 

relacionado ao tamanho do cérebro. Esse aumento foi percebido inicialmente a partir do 

crânio dos primeiros hominídeos, onde, respeitando a linha evolutiva, tem-se o crânio do 

Homo erectus com a capacidade de 1200 centímetros cúbicos  contra 1400 do homem 

moderno. Ao que tudo indica, o desenvolvimento da inteligência e das modificações 

evolutivas das áreas cerebrais parecem ter ocorrido como forma de manutenção da 

espécie contra os intempéries climáticas de superaquecimento equatorial, levando a 

redução de pelos, maior capacidade de dispersão do calor através da pele e aumento da 

produção de melanina para bloquear a radiação ultravioleta. Além das adaptações sociais 

com a comunicação por meio de expressões faciais, surgiu o desenvolvimento de um 
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idioma não verbal rudimentar com o aprimoramento dos músculos da mímica facial e do 

globo ocular (Brandão, 2002). 

 

2.1.2  Elementos fundamentais da Neuroanatomia e Neurofisiologia 

 

A figura 2 descreve a constituição do sistema nervoso com base nos critérios anatômicos. 

        Figura 2 – Divisão do sistema nervoso com base nos critérios anatômicos 

 

     Fonte: Machado. (1993, p.11). 

 

Sistema Nervoso Central – SNC 

Segundo Machado (1993), o sistema nervoso é um conjunto de estruturas que não 

apresenta funcionamento isolado. A divisão apresentada acima é baseada em critérios 

anatômicos para facilitar o entendimento de suas porções, lembrando que suas partes 

estão diretamente ligadas do ponto de vista morfológico e funcional. 
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Com base na anatomia, o SNC é composto pelo encéfalo e medula espinhal, e está 

protegido por estar localizado dentro do esqueleto axial, crânio e canal vertebral. O 

encéfalo é composto pelo cérebro, tronco encefálico e cerebelo, conforme a  figura 3.  

 Figura 3- Divisão do SNC 

             

 Fonte: Bear, Connors e Paradiso, 2008. 

 

Machado (1993) afirma que o cérebro compõe a maior parte do encéfalo e está dividido 

em dois hemisférios que abrigam, em grande parte, estruturas pares. É a fissura 

longitudinal do cérebro que permite a separação em hemisfério direito, responsável pela 

motricidade e sensibilidade do dimídio esquerdo do corpo, e hemisfério esquerdo 

responsável pelo controle do dimídio direito. Essa troca de comando corporal entre os 

hemisférios ocorre pelo cruzamento das fibras nervosas oriundas desses hemisférios. Os 

hemisférios estão conectados por um conjunto de fibras nervosas denominado corpo 

caloso, garantido o espelhamento das informações. Em uma percepção macroscópica, o 

cérebro apresenta basicamente duas colorações, a região cortical de coloração 

acinzentada, sendo constituída por corpos de neurônios e o seu cerne constituído de uma 

massa esbranquiçada formada por prolongamentos dos corpos dos neurônios corticais, 

chamados de axônio. O hemisfério direito apresenta uma maior quantidade de substância 

branca e o esquerdo de matéria cinzenta, essa diferença de constituição implica em 

divisões funcionais entre os hemisférios, o direito apresenta maior integração com as 

atividades relacionadas à emoção, conceitos abstratos, percepção sensorial e 
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pensamentos de forma geral. Já o esquerdo apresenta maior atuação com as atividades 

de raciocínio lógico, realização de cálculos e pensamentos analíticos. 

Damásio (2010) relaciona o córtex cerebral como sendo a região responsável pelo 

armazenamento das atividades já vivenciadas, criando um biblioteca de informações 

constituídas de experiências físicas, sociais, emocionais e ambientais. 

O quadro 1 apresenta algumas funções cerebrais diferenciadas pelos hemisférios.  

Quadro 1- funções dos hemisférios cerebrais 

Hemisfério Esquerdo Hemisfério Direito 

 Calculador, comunicativo, 

capaz de construir planos 

complicados. 

 Analítico, detalhista, lógico, 

numérico. 

 Decompõe esquemas 

complicados em partes que os 

integram. 

 Processamento serial da 

informação e dos aspectos 

racionais da aprendizagem. 

 Processa a informação de 

forma lógica e analítica. 

 Emotivo, conceitual, 

pensamentos integrais e 

holísticos. 

 Imaginativo, sonhador, criativo. 

 Relacionado com a percepção 

sensorial. 

 Especializado em processos 

não verbais. 

 Visualização tridimensional, 

rotação mental de objetos e 

motricidade. 

 Compreende o significado de 

expressões faciais e distingue 

imagens em significados 

complexos. 

Fonte: BRAIDOT. (2005, p.42). 

Cada hemisfério do cérebro é constituído por cinco lobos, frontal, parietal, occipital, 

temporal e a ínsula, cada um deles com funções específicas, mas mantendo  uma 

correlação entre si. Dentre as principais funções dos lobos cerebrais pode-se citar: 

a) Ínsula: é um lobo profundo, situado no fundo do sulco lateral, na porção lateral e 

inferior do cérebro, importante por fazer parte do sistema límbico e coordenar as 

emoções, além de ser responsável pela percepção do paladar;  

 

b) Frontal: localizado na porção anterior do cérebro, é o responsável por abrigar o 

córtex motor e pré-motor, associado com o planejamento dos movimentos, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lobo_(anatomia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sulco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
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pensamento abstrato e criativo, elaboração de estratégias, responsividade, 

julgamento social, desejo, atenção seletiva, entre outras;  

 

c) Parietal: localizado na seção superior do cérebro, é constituído de duas porções, 

uma região anterior, denominada córtex somatossensorial, que possibilita a 

recepção de sensações vindas do ambiente como dor, tato e variação de 

temperatura, as zonas mais sensíveis aos estímulos sensoriais apresentam maior 

espaço nessa área como os lábios, língua e garganta. Na região posterior está 

localizada a área responsável por interpretar e integrar as informações recebidas 

pela área anterior, permitindo a localização do nosso corpo no espaço, o 

reconhecimento dos objetos através do tato, qual estímulo está sensibilizando o 

corpo, etc. Esse lobo também apresenta  importantes funções relacionadas ao 

movimento, orientação, cálculo e percepções corporais; 

 

d) Occipital: localizado na parte póstero-inferior do cérebro, é o centro cortical da visão, 

processa os estímulos visuais percebendo a cor, o movimento, a profundidade, a 

distancia, etc. Esse lobo se conectando com outras áreas do cérebro para dar 

significado ao que foi visto, tendo em conta experiências vividas e expectativas. 

Dessa forma, o mesmo objeto não é percebido da mesma forma por diferentes 

sujeitos; e, 

 

e) Temporal: localizado na parte inferior e lateral do cérebro e tem como principal 

função processar os estímulos auditivos. Ele recebe os dados e com a associação 

com outras zonas cerebrais, é possível atribui um significado, permitindo ao Homem 

reconhecer o que ouve. A região também é responsável pela compreensão da fala e 

de alguns aspectos da memória. 

A figura 4 e 5 mostram  os cinco lobos cerebrais.  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tato
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 Figura 4- Lobos Cerebrais 

                 

 Fonte: Bear, Connors e Paradiso, 2008. 

 Figura 5- Lobo da Ínsula 

                       

 Fonte: http://www.auladeanatomia.com/neurologia/telencefalo.htm 

 

Dando continuidade às porções do SNC, tem-se o cerebelo, que está localizado na 

porção posterior do cérebro e apresenta grande número de neurônios relacionados com a 

manutenção do equilíbrio e da postura, o controle dos movimentos voluntários, a 

aprendizagem motora e controle do tônus muscular. Resumindo, a sua função é planejar 

e coordenar os movimentos. 
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O tronco encefálico funciona como uma ponte permitindo o trânsito ascendente e 

descendente de fibras nervosas comunicando a medula espinhal ao cérebro e cerebelo. 

Alem de apresentar regiões responsáveis pela regulação da respiração, consciência e 

regulação térmica corporal. 

A medula espinhal trata-se de uma estrutura tubular que preenche o canal medular da 

coluna espinhal é responsável por receber estímulos sensitivos periféricos e enviá-los 

para os centros superiores do SN e também por conduzir estímulos motores aos 

músculos a partir do comando do cérebro e cerebelo. Ela recebe e processa as 

informações sensoriais, controla os movimentos reflexos e os movimentos peristálticos. A 

comunicação da medula com as demais partes do corpo ocorre através do sistema 

nervoso periférico (Machado, 1993). 

 

Sistema Nervoso Periférico – SNP 

O SNP é formado por um aglomerado de feixes de fibras nervosas, que são 

prolongamentos dos neurônios armazenados dentro do SNC, quando os nervos iniciam 

no encéfalo, chamam-se nervos cranianos; quando iniciam na medula, designam-se por 

nervos raquidianos. Existem os nervos sensoriais formados por prolongamentos dos 

neurônios sensoriais, nervos motores formados pelos prolongamentos dos neurônios 

motores e os nervos mistos formados pelos prolongamentos de ambos os neurônios. A 

principal função do SNP é realizar a comunicação entre o SNC e o resto do corpo através 

de gânglios e nervos que propagam as informações por meio de impulsos elétricos. Os 

gânglios do SNP são constituídos por corpos de neurônios localizados fora do SNC, estão 

presentes nas vísceras. 

 

Existem 31 pares de nervos raquidianos que se originam na medula e 12 pares de nervos 

cranianos que partem do encéfalo, dos quais dar-se-á ênfase aos relacionados com as 

funções dos sentidos. O nervo olfatório é o responsável por conduzir ao SNC, o bulbo 

olfatório, e o impulso olfativo captado por partículas liberadas pelos alimentos e produtos. 

O nervo óptico é originado na retina e converge os impulsos visuais ao quiasma óptico do 

SNC. Os nervos facial e glossofaríngeo são responsáveis por captar estímulos gustativos 
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o primeiro referente aos 2/3 anteriores da língua e o segundo ao 1/3 posterior coforme a 

figura 6 (Machado, 1993). 

Figura 6- Nervos Cranianos      

 

Fonte: AMABIS, MARTHO, 2001. 
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Neurofisiologia e os órgãos do sentido 

O tecido nervoso é formado por dois tipos celulares basicamente, os neurônios e as 

células da Glia.  O neurônio é a unidade funcional do SN e apresenta a função de 

receber, processar e enviar as informações decodificadas. São células altamente 

excitáveis e que se comunicam através de sinapses, um tipo de linguagem elétrica que 

ocorre por movimentação de íons através da membrana plasmática do neurônio e que 

permite a liberação de neurotransmissores excitatórios ou inibitórios de uma determinada 

atividade. Já as células Gliais preenchem os espaços entre os neurônios e são 

responsáveis pela sustentação, proteção, isolamento elétrico, nutrição e modulação da 

atividade neuronal (SILVEIRA, 2010). 

Brandão (2004) afirma que os neurônios estão distribuídos de forma estratégica no córtex 

cerebral e apresentam a capacidade de manter a integração entres as várias modalidades 

de sentido, como a associação entre o pensamento e a linguagem. Portando as conexões 

apresentadas entre as vias condutoras de estímulos permite que um neurônio consiga 

realizar conexões com vários outros. 

Após o processo de diferenciação celular, ocorrido no período intrauterino, o neurônio dos 

vertebrados não sofrem novas divisões. Sendo assim, após o nascimento, não são 

produzidos novos neurônios. O processo que permite o aumento do trânsito das 

informações neuronais após o nascimento é conhecido como  sinapses nervosas. Trata-

se de uma interação feita entre os neurônios através de suas terminações permitindo o 

trânsito das informações. Conseguimos estimular a formação de novas sinapses entre os 

neurônios mas não a multiplicação do número das células nervosas. Anatomicamente o 

córtex cerebral apresenta em media 10 bilhões de neurônios que compõe a substancia 

cinzenta do SNC.  

As informações aferentes ao SNC podem ser originadas de receptores sensoriais 

localizados na periferia do corpo e que são capazes de converter em percepção os 

estímulos externos. Esses receptores de sentidos são conhecidos como órgão sensoriais 

ou dos sentidos, sendo eles responsáveis pela: tato, visão, audição,  paladar e olfato 

(HOUZEL, 2010). 

A aprendizagem de um novo estímulo, movimento, som, sabor, odor, palavra ou emoção 

cria um novo padrão neuronal ativando e modificando as conexões sinápticas dos 
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circuitos estimulados, permitindo que novas vivências sejam registradas, decodificadas e 

armazenadas no SN, conforme mostra a figura 7.  

  Figura 7- Relação entre córtex cerebral e sentidos 

    

   Fonte: BRAIDOT, 2005, p.20 

Tato 

Segundo Kandel et al (2003), através dos mecanoceptores distribuídos pela pele 

conseguimos ter a percepção discriminativa dos objetos. Essa capacidade é atribuída ao 

tato, uma das funções mais elaboradas do sistema somatossensório. A capacidade de 

discriminar um objeto por seu formato é chamada de estereognosia. As informações 

captadas pelos receptores periféricos conduzem as informações de tamanho, textura, 

massa e temperatura do objeto passando pelo tálamo até chegar ao lobo parietal, onde a 

informação é processada e o significado do objeto é criado. 

Pereira (2010) afirma que a capacidade dos animais em receber informações sobre as 

diferentes porções corporais é chamada de somestesia.  Essa é subdividida em várias 
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modalidades como o tato, a capacidade de perceber o objeto, a propriocepção, a 

capacidade de perceber o posicionamento do corpo no espaço, a termossensibilidade, a 

capacidade de perceber as variações de temperatura, etc. A informação somestésica é 

decodificada no SNC de forma contralateral.  

O famoso neurologista inglês John Hughling Jackson (1835-1911) criou o mapa 

somatotópico do cérebro, que representa a grande concentração de neurônios no córtex 

somestésico referente a uma maior concentração de receptores cutâneos, demonstrando 

a grande sofisticação funcional das regiões ou seja, quanto maior a sensibilidade tátil 

maior deverá ser a área do SNC para processar as informações, conforme a figura 8. O 

seu trabalho influenciou os estudos do canadense Wilder Penfield (1891-1976) que 

aperfeiçoou os conhecimentos sobre o tema realizando estimulação elétrica de diferentes 

pontos do córtex somestésico de pacientes anestesiados, obtendo a sensação de 

parestesia nas regiões correspondentes do corpo, conforme Pereira (2010). 

Figura 8- Mapa somatotópico com a representação dos núcleos somestésicos no SNC                                      

                         

    Fonte: Adaptação LENT, 2010, p.243 

 

O sistema nervoso determina a natureza , a potência e as funções dos sentidos, ao 

mesmo tempo em que se serve de base de informações sensoriais para identificar, 
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caracterizar e processar informações, indicando atitudes e comportamentos decorrentes. 

Os elementos sensoriais, associado ao contexto cerebral, serão apresentados a seguir. 

Visão 

Para Silveira (2010), o sentido da visão é proporcionado pela interação luminosa com os 

receptores da retina, que permite focar de forma precisa os objetos. Essa imagem 

projetada na retina gera uma reação de transdução fotoneural que percorre o tálamo até 

chegar ao córtex visual onde o processamento específico da imagem é realizado. Isso 

permite ao indivíduo localizar o estímulo luminoso no espaço, medir a intensidade, 

identificar a forma do objeto, detectar objetos móveis e perceber as cores. 

Segundo Braidot (2005) a percepção visual é de tamanha importância para o homem que, 

somando todas as áreas relativas ao processamento da visão, temos cerca de um quarto 

do cérebro destinada a essa nobre função. A percepção visual tem início quando os olhos 

captam os sinais luminosos e criam uma imagem na retina. Essa percepção apresenta 

forte influência emocional e sofre diferença entre os gêneros. 

O que é captado pela retina do olho direito será decodificada no córtex visual do 

hemisfério esquerdo do lobo occipital e vice versa, como demonstrado na figura 9. 

 Figura 9 – Representação cortical da construção da imagem visual                                

                    

Fonte: http://www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/Fisiologia/Neuro/08.sentido_visao.pdf 

http://www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/Fisiologia/Neuro/08.sentido_visao.pdf
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Audição 

Kandel (2003) afirma que a percepção auditiva humana inicia-se quando um órgão 

receptor chamado cóclea, localizado dentro da orelha interna, promove a modificação dos 

sinais sonoros em ondas elétricas. O sistema auditivo permite perceber mínimas 

diferenças entre os sons, como diferenças de amplitude, tons, frequência, etc. A 

informação sonora é transmitida da cóclea para os núcleos cocleares e são direcionadas 

para o tronco encefálico, finalizando o trajeto no córtex cerebral e lobo temporal, onde as 

informações são analisadas profundamente e os sons decodificados. 

A audição oferece grande vantagem adaptativa para o ser humano pois lhe permite 

perceber estímulos sonoros à distância além da identificação de suas variações como o 

tom, o volume, o ritmo e a inflexão da voz. Sons são vibrações oferecidas pelo meio aos 

receptores sonoros localizados dentro do ouvido interno. Nessa região o som é convertido 

em potenciais bioelétricos para ser processado. Os receptores auditivos são células 

ciliadas presentes na cóclea, as fibras aferentes fazem parte do oitavo nervo craniano, o 

nervo vestíbulococlear (LENT, 2010). 

Paladar  

As substâncias que penetram na boca são as responsáveis por excitar os 

quimiorreceptores gustativos encontrados na cavidade oral. Além desses receptores o 

sistema gustativo é formado por fibras aferentes dos três nervos cranianos, facial, 

glossofaríngeo e vago, que se conectam ao tronco encefálico, conduzindo a informação 

para o tálamo e, na sequência, para o córtex cerebral, conforme demonstrado na figura 10 

(LENT, 2010). 

Braidot (2005) escreveu que a percepção do gosto é uma função executada pelos 

corpúsculos gustativos presentes na cavidade oral.  A partir desses receptores ligados à 

fibras aferentes gustativas, as informações são direcionadas para o tálamo e as 

informações são conduzidas  ao córtex cerebral, lobos parietais e da ínsula. Esses 

receptores apresentam diferenças na capacidade de captar o gosto e na sua localização 

na língua, o sabor doce e salgado são percebidos na ponta da língua, o ácido nas regiões 

laterais e o amargo na parte posterior da língua.  O autor ainda afirma que o olfato 

contribui de forma significativa para a percepção do gosto. A figura 10 expõe esta relação.  
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Figura 10 - Os receptores gustativos juntam-se aos três nervos cranianos que são 

projetados no tronco encefálico e tálamo e este ao córtex gustatório. 

       

        Fonte: KANDEL, 2003, p.642. 

 

Olfato 

O olfato é o único sentido que não apresenta cruzamento de informações no córtex e 

compõe-se de neurônios sensitivos na superfície corporal. Esse sentido, assim como a 

visão, apresenta grande capacidade de resgatar memórias emocionais. Isso pode 

caracterizar o motivo pelo qual um aroma pode ser agradável para uma pessoa mas não 

para outra. Os odores que nos são agradáveis são capazes de estimular as áreas 
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olfativas direita do lobo frontal. Já odores desagradáveis estimulam a amígdala e o lobo 

temporal. A região capaz de classificar os odores é o hipocampo (BRAIDOT, 2005). 

A função do sistema olfatório é permitir que ocorra a tradução dos estímulos odorantes 

em padrões de impulso que seja reconhecido e decodificado pelo córtex cerebral. Essa 

transdução de informações ocorre da seguinte forma: as partículas das substâncias 

presentes no ar são percebidas pelo sistema olfatório; esse apresenta o nariz como 

receptor onde se encontram os quimiorreceptores olfatórios e suas fibras nervosas; cada 

neurônio receptor é capaz de reconhecer um odorante específico. Após a captação da 

partícula de odor pelos receptores olfatórios do nariz, a informação é transmitida para o 

bulbo olfatório e, na sequência para o córtex piriforme, conforme demonstrado na figura 

11 (LENT, 2010).  

Figura 11- Projeção dos Neurônios sensoriais olfatórios da cavidade nasal para o bulbo 

olfatório. 

                  

 Fonte: KANDEL, 2003, p.626. 

 

Correlação dos Sistemas Sensoriais 

De forma geral, cada modalidade sensorial é constituída por um sistema neuronal distinto 

e todos os seus componentes contribuem para a criação da percepção. Contrapondo o 

nosso conhecimento intuitivo, a percepção não é uma cópia fiel do mundo que nos rodeia. 

O SN é capaz de construir representações dos eventos externos com base na anatomia, 

na fisiologia nervosa, na dinâmica dos neurônios e nas emoções. Em todo o sistema 
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sensorial tem-se receptores periféricos capazes de captar os estímulos do ambiente e 

convertê-los em estímulos elétricos. Para a formação da consciência sensorial várias 

fibras nervosas periféricas são conduzidas até o córtex, passando pelo tálamo, e 

permitindo que ocorra uma integração entre os sinais recebidos (LENT, 2010). 

Damásio (2010) afirma que o tálamo, por apresentar vários núcleos integrados com o 

córtex cerebral, é a estrutura nervosa capaz de ativar o córtex cerebral sensorial, 

auxiliando na coordenação das atividades corticais e permitindo a integração e a 

associação das informações. O contexto e as relações entre os sistemas sensoriais são 

categorizadas por Souza (2012), conforme a figura 12. 

Figura 12- Modelo representativo da correlação dos sistemas sensoriais. 

 

 Fonte: SOUZA, 2012. 
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Diferença cerebral entre os gêneros  

Há muitos anos a diferença entre os gêneros apresenta grande curiosidade e interesse 

científico e social. Um estudo desenvolvido na Universidade de Princeton, NJ em 2013, 

pela equipe de pesquisadores coordenados por Ingalhalikar, analisou as conexões 

cerebrais de  428  homens  e  521  mulheres,  através  de  um  tensor  de  difusão capaz 

de gerar informações sobre as conexões entre as regiões do cérebro. O estudo pode 

elucidar algumas diferenças comportamentais apresentadas entre os gêneros. O cérebro 

masculino apresenta um maior número de conexões entre a parte frontal e posterior dos 

hemisférios e possui mais sinapses dentro do mesmo hemisférios. Já o cérebro feminino 

apresenta grande número de ligações transversais, ou seja, apresenta uma maior 

quantidade de sinapses entre hemisférios opostos. Na figura 13 é possível ver as 

conexões nervosas sendo realizadas no cérebro masculino e no feminino. Ao final, o 

estudo concluiu que o cérebro masculino está estruturado para facilitar a conectividade 

entre percepção e ação coordenada, e o cérebro feminino elaborado para garantir uma 

maior fluidez da comunicação entre os modos de processamento analítico e o intuitivo.  

Demonstra que os homens apresentam a habilidade de aprender a executar melhor  

apenas  uma  tarefa por vez, ao contrário das mulheres que possuem a capacidade de 

realizar multitarefas com maior eficiência e apresentam maior facilidade para desenvolver 

habilidades sociais e de grupo. 

Figura 13: Diferença de sinapses entre o cérebro masculino e feminino.  

                                  

Fonte: Adaptação, Proceedings of National Academy of Sciences- Sex differences in the structural 

connectome of the human brain (2013).  
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Levine (1966), afirma que as diferenças cerebrais apresentadas pelo sexo masculino e 

feminino se limitam apenas às regiões  destinadas ao comportamento sexual responsável 

pelo acasalamento. Na Universidade de Stanford, o autor realizou um experimento feito 

com camundongos onde observou o comportamento reprodutivo. Segundo ele, de acordo 

com influências de hormônios sexuais, os macho apenas se preocupavam em montar e 

as fêmeas em elevar as nádegas para atrair os machos. Ele observou e citou apenas a 

ativação do hipotálamo em seu estudo. Essa região cerebral é responsável pelo controle 

de funções primárias como comer, beber e reproduzir. Por muitos anos, os 

neurocientistas acreditaram que a diferença básica entre o cérebro masculino e feminino 

seria apenas a respeito dos hormônios sexuais e ao hipotálamo.  

Brandão em 2004, descreve que a evolução das técnicas de neuro imagem nos últimos 

dez anos permitiu um maior desenvolvimento da neuroanatomia e da neuroquímica, uma 

vez que permite a avaliação do cérebro e captura de imagens cerebrais, enquanto o 

indivíduo está mantendo a atividade cerebral, realizando uma certa ação, atividade ou 

sendo exposto a algum estímulo. Técnicas sofisticadas de imageamento não-invasivas 

como a Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET) e a Ressonância Magnética 

Funcional (RMf), são algumas das técnicas que permitiu um maior conhecimento do 

cérebro humano, conforme demonstra a figura 14. Dessa forma, a visão de que as 

diferenças cerebrais entre cérebro masculino e feminino estavam apenas relacionadas a 

questões hormonais e ao hipotálamo foram postas de lado, pois tais equipamentos 

permitiu a descoberta de várias diferenças entre os cérebros em questão. Não é objetivo 

deste estudo, no entanto entrar  no  detalhamento  dessas  técnicas de imageamento, 

sendo citadas apenas para ilustrar os avanços tecnológicos que permitiram o avanço do 

estudo do SN. 
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Figura 14. PET identificando a diferença  da ativação cerebral dos gêneros quando 

expostos ao mesmo estímulo. 

                   

fonte: Site INSIGTH, Neurociência e as Diferenças Entre os Sexos 2011. 

 

Goldstein et al. (1999) realizou um estudo com imagens, na Faculdade de Medicina da 

Harvard University, e observaram que as variações anatômicas entre o cérebro, audição, 

processamento de rostos e resposta do cérebro aos masculino e feminino ocorrem em 

várias regiões, incluindo diversas áreas da cognição e do comportamento, memória, 

emoção, visão hormônios do stress.  

No experimento, foi usada a ressonância magnética para medir áreas corticais e 

subcorticais, os pesquisadores descobriram que várias porções do lobo frontal, 

associadas à funções cognitivas fundamentais, são maiores nas mulheres do que nos 

homens assim como o córtex límbico, associado com as emoções. No cérebro do gênero 

masculino foi observado o aumento no volume do lobo parietal, relacionado com a 

percepção espacial e da amígdala, relacionada com a agressividade e circulação do 

hormônio adrenalina pelo corpo, conforme figura 15. 
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Figura 15 - RM cerebral, evidenciando a região parietal, área aumentada no gênero 

masculino. 

      

        Fonte: Melissa et.al. journals Oxford. 1999. 

 

Neurocientistas acreditam que o tamanho das estruturas cerebrais estejam relacionadas 

com a importância para o animais. Sendo assim, quanto maior a área do encéfalo 

destinada a uma função, maior será a sua utilização pelo indivíduo e a diferença 

apresentada entre as dimensões do cérebro masculino e feminino sugere essa influência. 

Pode-se exemplificar com os estudos realizados por Witelson (1999) que  onde foi 

observada uma maior concentração de neurônios na região do lobo temporal associada 

ao processamento e à compreensão da linguagem achados semelhantes, foram vistos em 

outras áreas cerebrais. Com isso, os pesquisadores podem relacionar as diferenças e 

habilidades de cada gênero ao número de neurônios correspondentes. Outro fato curioso 

foi a descoberta de que as áreas cerebrais que apresentam maior discrepância entre os 

gêneros, são também as áreas que apresentam um maior número de receptores para os 

hormônios sexuais durante o desenvolvimento fetal, sugerindo que algumas diferenças 

corticais entre homens e mulheres não apresentam influências sociais ou parecem estar 

afetadas pelos hormônios liberados após a puberdade, sendo que essas características 

se encontram no cérebro desde o nascimento (CAHILL, 2012). 

 

Apesar de haver a necessidade de consulta intensa e aprofundada a mais estudos, pode-

se concluir que realmente existem diferenças significativas entre o cérebro masculino e 
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feminino, não só em relação ao hipotálamo mas também as áreas ligadas ao 

acasalamento. As descobertas nessa área irão possibilitar o conhecimento de como o 

gênero pode interferir na cognição, na predisposição à doenças neurológicas, no 

comportamento, na ação de medicamentos, nas relações sociais, nas intervenções 

mercadológicas e de marketing, permitindo o direcionamento de ações de forma 

específica e que atenda a individualidade cerebral apresentada por machos e fêmeas. 

 

2.1.3  Bases cerebrais da percepção e da tomada de decisões 

 

 A percepção consiste na capacidade associativa entre as informações sensoriais, 

memória e cognição, como forma de criar conceitos e significados sobre o que nos rodeia 

e sobre nós mesmos. 

Os estágios iniciais da percepção estão relacionados com a captação analítica dos 

sistemas sensoriais, que retira de cada situação informações necessárias para 

caracterizar um objeto. Durante o processo de condução, por vias ascendentes do SN, 

das informações colhidas, as características são agrupadas e o objeto é construído de 

forma completa e sintética. A partir dessa criação o objeto pode ser memorizado, 

reconhecido e uma resposta pode ser direcionada em relação a ele.  

Para que esse processo ocorra, o cérebro apresenta áreas corticais primárias 

responsáveis pela associação das informações e áreas envolvidas com o processo final 

da percepção, conforme a figura 14. Assim, a transmissão das informações da primeira 

área para a segunda ocorre de forma gradual, e na interfase há uma grande área de 

superposição, permitindo o surgimento de desordens da percepção.  

A percepção pode ser otimizada. Ela é capaz de selecionar o estímulo mais relevante em 

primeiro plano, focalizando os canais sensoriais de condução dessa informação como 

forma prioritária e permitindo que as sensações de menor intensidade sejam conduzidas 

de forma secundária (LENT, 2010). 
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Figura 16 – Áreas corticais envolvidas na percepção, em bege estão as áreas primárias 

associativas, e em verde as áreas corticais finalizadoras da percepção. 

 

Adaptação LENT. (2010, p.615). 

 

Aos olhos da neurociências, para que ocorra a tomada de decisão, temos a participação 

de três regiões cerebrais importantes. São elas o neocórtex, sistema límbico e tronco 

cerebral. 

O neocórtex é responsável pelo revestimento de boa parte dos hemisférios cerebrais e 

permite que ocorra todos os tipos de experiência consciente do indivíduo, englobando a 

percepção, a emoção e a elaboração de estratégias e pensamentos. O sistema límbico é 

o responsável, em sua maior parte, pelas experiências inconscientes, mas fundamentais 

para a sobrevivência do indivíduo como alimentação, procriação, funções emocionais, 

percepção de gostos e cheiros, além de servir como direcionador de informações. 

Também auxilia na construção da memória a longo prazo relacionada com a emoção e 

medo, sendo formado pelo tálamo, hipocampo, hipotálamo e amígdala. A última estrutura 

a contribuir com a tomada de decisões é o tronco cerebral. Sua estrutura é constituída por 

nervos originados da medula espinhal e permite a condução dos estímulos periféricos 

para o córtex cerebral. É também o centro de comando dos processos vegetativos do 

indivíduo como batimento cardíaco e respiração (BRAIDOT,2005). 
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Brandão (2004) afirma que a percepção é construída a partir da interferência do mundo 

no cérebro, sendo influenciada por meio de processos genéticos e ontogenéticos, 

apresentando uma porção consciente e outra inconsciente.  

 

 

2.1.4 Ilusões de percepção 

 

 O estado da arte do tema permite considerar que a percepção é gradativamente 

construída ao longo das vias sensoriais, sendo influenciadas pela memória, atenção e 

pela forma de interação do indivíduo com o ambiente. Ao analisar a fisiologia de como 

surge a percepção, os cientistas afirmam que a ilusão é gerada pelos mesmos processos 

fisiológicos, ou seja, toda ilusão se trata de uma percepção. A ilusão seria o resultado de 

um pequeno atraso do sistema nervoso em processar diferentes estímulos. Esse retardo 

pode ser influenciado pelas características sensoriais do objeto, a quantidade de atenção 

direcionada para a análise, a quantidade de estímulos oferecidos simultaneamente e a 

eficiência com que o significado do objeto é formado no córtex. 

O que na realidade difere a percepção da ilusão é a construção ideológica de que a 

primeira nos parece confiável e a segunda um erro. A elaboração da percepção nos 

permite perceber e agir diante de situações impostas pelo ambiente. Logo, a maneira 

como vemos, ouvimos, sentimos é resultado da elaboração da percepção. O estudo da 

ilusão se torna útil no conhecimento da percepção, podendo ser manipulada e 

quantificada (LENT, 2010). 

 

 O indivíduo, ao receber informações do meio, inicia o processo de registro, 

processamento e interpretação, construindo dessa forma uma realidade sobre 

determinado produto a partir de sua percepção. Por isso, a análise da informação captada 

por cada um dos sentidos é fundamental para se compreender os mecanismos cerebrais 

associados com a formação da percepção (BRAIDOT,2005).  

Segundo Lindstrom (2008), quando o nosso cérebro toma uma decisão, em 85% das 

vezes ele realiza de forma automática, sem que a escolha passe pelos centros corticais 

de conscientização.  Para o autor, a mente inconsciente é capaz de interpretar um 

comportamento ou situação com melhor clareza do que em seu estado consciente, 

incluindo alguns motivos pelos quais compramos algum produto. Esse automatismo 
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permite a inclusão da ilusão no momento em que a escolha é feita, ignorando assim o que 

é verdadeiro em relação ao produto escolhido, nesse caso, a mente cria distorções no 

processo de elaboração e construção do objeto. Na prática essa inversão na 

decodificação do produto permite criar uma ilusão, uma ordem distorcida do mundo para 

os demais e que não corresponde à realidade. 

 

2.1.5 Neurociências e sua importância para sociedade 

 

 A palavra Neurociências é relativamente nova. A sociedade de neurocientistas foi 

fundada somente em 1970. No entanto o interesse pelo estudo do encéfalo é tão antigo 

como a própria ciência. Existem relatos de que nossos ancestrais pré-históricos 

compreendiam que o encéfalo esse organismo fundamental para a vida, há cerca de 7000 

anos,teria sido estudado através de procedimentos fazendo orifícios no crânio dos 

doentes com a intenção de cura. Esse procedimento era conhecido como trepanação. A 

grande revolução das neurociências veio com a percepção dos cientistas em realizar o 

estudo do encéfalo de forma interdisciplinar, somando abordagens tradicionais para 

produzir um novo conhecimento (BEAR, 2008). 

 

 A Neurociências correspondem basicamente a cinco grandes disciplinas neurocientificas: 

a Neurociência Molecular é responsável por estudar as moléculas importantes para o 

funcionamento cerebral; a Neurociência Celular analisa as células que constituem o 

sistema nervoso; a Neurociência Sistêmica estuda os grupos celulares dispostos em 

lugares específicos do cérebro e que formam sistemas funcionais;  a Neurociência 

Comportamental se dedicada ao estudo das estruturas cerebrais que geram algum 

comportamento psicológico, e, por fim, a Neurociência Cognitiva que investiga as 

capacidades cerebrais mais complexas como a linguagem, a memória e a 

autoconsciência. O limite entre essas disciplinas não são bem delimitados. Por isso se 

utiliza o nome Neurociências, no plural, mas, de qualquer forma, a interação 

multidisciplinar contribui para o entendimento do sistema nervoso de forma ampla (LENT, 

2010).   

 

Cayuela et al em 2007, consideram a multidisciplinaridade das neurociências um avanço 

para se entender a interação do cérebro com a percepção individual do mundo e a 
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tentativa de compreender as relações intrínsecas envolvendo emoções, comportamentos 

e pensamentos. 

 

Lindstrom (2008), afirma que os consumidores não conseguem expressar de forma clara 

e real o que se passa por suas mentes, de maneira consciente durante o processo de 

compra. Esse fato se deve ao curto tempo em que as emoções e reações permanecem 

no cérebro, muitas vezes dificultando a realização de questionários e pesquisas escritas. 

A utilização de técnicas de imageamento cerebral permite observar quais as áreas do SN 

e quais as suas interações com as reações e as respostas do indivíduo. Tais técnicas são 

fruto dos estudos das Neurociências e Engenharias e contribuem para o desenvolvimento 

de diversas áreas como psicologia, administração, psiquiatria, sociologia, etc. 

 Atualmente os estudos em marketing utilizam das pesquisas das Neurociências para 

compreender a mente do consumidor.  Muitos autores escrevem sobre o comportamento,  

a  mente  e  os  processos  inconscientes  dos  consumidores,  como  forma  de elaborar e 

focar as suas estratégias em campanhas publicitárias mais eficientes, tomando como 

base os conhecimentos do funcionamento do encéfalo. Wegner (2002) aborda o  termo 

mente  inconsciente  ou  inconsciente  cognitivo relacionado aos processos mentais que 

são criados fora da consciência dos consumidores, que  incluem  lembranças,  imagens e  

sensações. Somado aos processos conscientes, a mente consegue criar suas 

experiências no mundo (WEGNER, 2002).  

 

Após observar as características presentes no comportamento do consumidor, na 

neuroanatomia, na fisiologia do sistema nervoso, ou neurofisiologia, assim como as 

diferenças fisiológicas e anatômicas apresentadas pelo cérebro masculino e feminino e os 

demais processos de elaboração da percepção, surge a justificativa para o presente 

estudo, se tais modificações poderiam sugestionar que um dos gêneros tende a se tornar 

mais propenso às ilusões sensórias. O resultado poderá  contribuir para os 

conhecimentos das Neurociências e  auxiliar em estratégias de marketing para o 

direcionamento de uma abordagem mais específica para um ou outro gênero. 
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2.2  As Neurociências e o Comportamento do Consumidor  

 

No início do século XX surgiu a curiosidade de como os anúncios publicitários poderiam 

influenciar e motivar psicologicamente os consumidores. Na década de 1950 as idéias 

oriundas da psicologia freudiana  juntamente com o surgimento do conceito de marketing, 

favoreceram os estudos sobre o comportamento do consumidor. Os primeiros manuais 

sobre estudos do comportamento do consumidor foram escritos na década de 1960. 

Contudo, Thorstein Veblen, em 1899, já apresentava os primeiros relatos sobre o 

consumo exagerado (Ward e Roberteson,1973). KOTLER e KELLER (2006) afirmam que 

o marketing é um processo onde os indivíduos obtêm o que necessitam e almejam. É a 

arte e a ciência de escolher mercados-alvo e obter, manter e multiplicar clientes por meio 

da criação de estratégias que captem a atenção do consumidor. Esse conceito afirma a 

importância do marketing em agregar conhecimentos diversificados sobre o 

comportamento do consumidor. 

Em 1980, Gade (p. 2) escreveu que “o consumidor é o destinatário dos produtos que as 

empresas e a agricultura produzem e o comercio distribui” – compreender a relação 

intrínseca entre comprador e o produto significa entender a mente do consumidor. 

Robertson et al, em 1984, retoma a idéia originada nos primeiros estudos sobre o 

comportamento do consumidor, onde afirma que, para entender  tal processo, é 

necessária  uma abordagem interdisciplinar na tentativa de descobrir “sobre como e por 

quê os consumidores se comportam da maneira como o fazem.” A idéia inicial, segundo 

os autores, seria que desde as primeiras tentativas de trocar produtos entre os indivíduos 

estava implícito o desejo e motivo que os levariam a realizar tal ação. Baseado nesse 

pensamento afirmaram que as pessoas possuíam informações completas e precisas 

sobre as suas opções e as utilizavam plenamente no momento da troca ou compra. 

Sendo assim, a decisão ocorreria de forma racional e precisa. Mas com a introdução  e 

análise das teorias freudianas da década de 1930 e a relevância do conteúdo simbólico, a 

idéia da informação perfeita foi destituída, dando lugar ao início à compreensão da 

necessidade de uma abordagem multidisciplinar na investigação do comportamento do 

consumidor.  
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No final da década de 1990, Sheth et al (p. 29) conceituaram de forma  elaborada 

afirmando que o comportamento do consumidor são  “as atividades físicas e mentais 

realizadas por clientes e bens de consumo e industriais que resultam em decisões e 

ações”, o que permite uma visão mais abrangente do comportamento de compra. 

Compreender as características do consumidor, assim como o seu mecanismo de 

consumo, garante vantagens aos gerentes na escolha das melhores estratégias para 

alcançar o aumento do consumo de um certo produto, tentando satisfazer as 

necessidades e vontades do mercado-alvo, exatamente o que a conceituação do 

marketing propõe, ou seja, a soberania do consumidor (MOWEN e MINOR, 2003)  

A interação dos processos cognitivos com o marketing dos produtos, a decisão de 

compra, as atitudes individuais, as interferências dos grupos sociais e tudo o que se 

relacionava ao processo de compra fez com que os estudiosos do comportamento do 

consumidor incluíssem não só a Psicologia mas também a Sociologia, Economia e a 

Antropologia na tentativa de entender o funcionamento do processo de escolha, aceitação 

e compra de um determinado produto (ROBERTSON et al, 2005). 

Pinheiro (2006), afirma que o comportamento do consumidor é entendido a partir dos 

processos envolvidos quando um indivíduo seleciona, compra, usa ou dispõem de 

produtos, serviços,  idéias  ou experiências  para  satisfazer  suas necessidades  e 

desejos. Quando o comportamento do consumidor é estudado devemos considerar 

principalmente o que leva o consumidor a comprar determinado produto, assim como 

observar as estratégias de  marketing,  divulgação  e propaganda que mais se aproxime 

das expectativas do cliente, mantendo o foco na fidelidade. 

Lipovetsky (2008) compreende que entender o comportamento do consumidor se torna 

uma tarefa extremamente complexa, pois o indivíduo na atualidade encontra-se envolvido 

por  grandes variáveis que muitas vezes, dificulta a compreensão do marketing para 

conseguir captar o que mais lhe agrada. O indivíduo se encontra aprisionado e indefeso 

nas incertezas  do presente e do futuro,  buscando, muitas vezes, a criação de 

necessidades de consumo que  preencha o vazio existencial. Sendo assim,  as 

preferências inusitadas, formas diferentes de expressão e o grupos sociais com 

características e gostos particulares tornam-se  mais desafiadores  para o marketing do 

que as referências tradicionais, como gênero e idade. 
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Necessidade e motivação de compra 

A motivação pode ser definida como um estado de tensão psicológica que antecede e 

prepara o indivíduo para a ação.  Ela acontece principalmente quando uma necessidade é 

levantada por um  impulso interno ou por uma estimulação externa. 

Salomon (2011, p.151) afirma que: (...) motivação é uma sucessão de atitudes que  

despertam  o  interesse  por  algo  que pode  suprir  necessidades  ou  incitar desejos.  É  

todo  o conjunto  de  fatores psicológicos  conscientes  ou  inconscientes de  ordem  

fisiológica,  intelectual  ou afetiva,  os  quais  agem  entre  si  e determinam a conduta de 

um indivíduo.(...) 

O processo de compra se inicia com o reconhecimento de uma necessidade. Esta pode 

se apresentar de diversas formas, como: sensações particulares do indivíduo como o 

desejo de mostrar status comprando um automóvel muito caro; presentear alguém 

especial; alimentar-se, auto afirmação, etc. No momento em que a necessidade surge, o 

impulso chamado de motivação aparece para atender tal necessidade. 

Vários teóricos buscaram entender o surgimento do impulso, o que motiva o indivíduo a 

comprar e a necessidade do consumidor, como por exemplo: Hilgard et al em 1975 

afirmaram que a motivação seria o estado alterado de um ser, que o direciona, a um 

comportamento voltado a um objetivo e está relacionada a varias necessidades, 

sentimentos e anseios. 

Mowen e Minor, 2003 (p.90) explicam que a motivação se inicia a partir da existência de 

estímulo interno e que conduz o indivíduo a reconhecer uma necessidade. Esse estímulo 

pode partir de um desejo fisiológico do próprio consumidor, como fome, ou pode vir de 

fontes externas, uma propaganda. As necessidades podem se apresentar de forma 

natural, sendo o indivíduo geneticamente programado para  manifestar suas necessidade 

fisiológicas, como comer, respirar, etc. Outras necessidades podem ser aprendidas por 

processos de condicionamento e socialização, a medida que o consumidor faz uso 

frequente de um determinado produto ou vivencia uma situação social repetidas vezes, 

essa informação para o ser se transforma em uma necessidade. As necessidades nunca 

são totalmente realizadas, pois assim que uma for satisfeita logo outra surgirá, os 

profissionais do marketing buscam entender e atender as necessidades do consumidor, 
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com a criação de inovações e situações que consigam criar  emoção e desejo no 

consumidor. 

KOTLER e KELLER, 2013, referenciando as teorias de Freud, afirmam que a ação 

psicológica molda o comportamento do indivíduo, agindo de forma inconsciente no 

instante da motivação, sendo assim o conhecimento de forma integral sobre a forma 

como o impulso para a compra ocorre. 

Estudiosos separaram a necessidade em duas categorias. A primeira refere-se a 

necessidade de expressão, relacionada com o desejo do consumidor em demonstrar algo 

socialmente, esteticamente  ou satisfazer o seu ego, esta associada a relação da compra 

com o íntimo do consumidor. A segunda classificação decorre sobre a necessidade 

utilitária, onde o desejo do consumidor é o de resolver situações básicas do cotidiano, 

como pagar as contas (WESTBROOK,1987). 

Segundo Celsi & Olson (1988), a motivação pessoal está relacionada com a necessidade 

do indivíduo em adquirir um objeto, seus objetivos, seu conhecimento e valor adquirido 

sobre o produto. Quando um conhecimento em particular se torna importante para o 

indivíduo, nos centros superiores do sistema nervoso a memória se torna ativa, criando 

um estado emocional que cria condições e conduz o consumidor para assumir certas 

posturas diante do exposto.  

Três fatores são de extrema importância para desencadear essa ativação cerebral do 

comprador. O primeiro é o pessoal, onde o interesse prévio cria a necessidade do 

consumo. O segundo a contribuir é o fator físico, no qual características apresentadas 

pelo objeto causam diferenciação e aumentam o interesse pelo produto. Por fim o fator 

situacional, representado por um momento em que o comprador visualiza o produto de 

forma despretensiosa e de acordo com a relevância da informação apresentada o 

individuo se sente motivado a obter o produto (FONSECA e ROSSI, 1988).  

O processamento da informação pelo consumidor, passa por várias etapas desde o 

momento em que ele é exposto a uma determinada informação, quando ele se concentra 

no que lhe foi apresentado, quando busca compreender até o instante em que o seu 

cérebro organiza e armazena na memória para que essa informação possa ser utilizada 

posteriormente, conforme demonstrado na figura 1. Pode-se definir a informação como 

sendo algo captado pelo consumidor através do sentido da visão, da audição, do tato, do 
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olfato e do paladar. Os estímulos naturais, como ondas sonoras e sabores são os 

responsáveis por sensibilizar os órgãos dos sentidos, a interpretação e os significados 

desses estímulos resultam no processamento da informação (MOWEN e MINOR, 2003 

p.1-15).  Os órgãos dos sentidos, o sistema nervoso central e sua relação com o processo 

de decodificação dos estímulos será aprofundado adiante. 

  Figura 17- Fases do processamento da informação. 

                

 Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Mowen e Minor, 2003. 

Existem alguns fatores fundamentais para o processamento da informação, são eles a 

percepção, a afeição e excitação do consumidor e a memória.  

Percepção 

PIAGET (1958) definiu que “a percepção é o conhecimento que temos dos objetos ou dos 

movimentos por contato direto e atual.” 

A percepção é o momento em que o indivíduo é apresentado a uma determinada 

informação, estimulando assim a sua atenção e a busca por compreensão. Na exposição 

inicial ao produto o consumidor recebe a informação através dos órgãos do sentido. Já na 

fase da atenção o indivíduo concentra em um ou mais estímulos focando sua capacidade 

de processamento do que esta sendo visto, ouvido, sentido, cheirado ou degustado. No 

momento da compreensão os sentidos se organizam e decodificam a informação 

fornecida ao consumidor na tentativa de busca por um significado. Pieron (1912), define 

percepção como a tentativa de reconhecimento sensorial de objetos ou de fatos exteriores 

mais ou menos complexos. 
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Karsaklian (2004), define a percepção como um processo dinâmico onde o receptor da 

informação confere ao objeto um significado. Perceber pode significar reagir 

automaticamente a um contexto que foi apresentado utilizando para isso os sentidos. 

Dessa forma, o marketing sensorial vem apresentando cada vez mais relevância nas 

campanhas comerciais. A origem da percepção está na excitação física dos receptores 

sensoriais, desencadeando uma sensação. Os órgãos do sentido tem a função de 

conduzir esses estímulos mercadológicos aos centro superiores do sistema nervoso 

central com o objetivo de atrair a atenção. 

Cada pessoa tem sua própria visão de realidade e de mundo, pois essa percepção de 

vida depende de características individuais, aspectos psicológicos, corporais, vivencias 

sociais, histórias do passado, meio familiar, meio ambiente físico, dentre outros. Por 

essas razões a percepção se apresenta de forma muito variável pois é pode ser composta 

das seguintes características,  

a) Subjetividade: a forma como um indivíduo percebe uma determinada situação ou 

objeto depende de características particulares com que ele percebe uma realidade. 

Nem sempre o mesmo objeto consegue ser visto com as mesmas características 

por pessoas diferentes. Assim ocorre um divergência entre o estímulo oferecido 

pelo indivíduo e a sensação captada pelo consumidor; 

 

b) Seletividade: o cérebro humano possui a capacidade de filtrar certas informações 

oferecidas pelo ambiente, de acordo com a preferência do consumidor. Dentre 

vários estímulos apresentados freneticamente ao individuo o SN consegue ignorar 

as características que não são interessantes ao gosto do indivíduo, como cor, 

formato, cheiro, textura e tamanho de um objeto por exemplo, evitando assim a 

sobrecarga do sistema de atenção; 

 

c) Simplificadora: a percepção do indivíduo tende a bloquear a captação de todos os 

estímulos oferecidos pelo produto em um primeiro contato. Somente após 

repetidos encontros é que o indivíduo passa a tomar ciência de outras informações 

sensoriais que o mesmo produto pode lhe oferecer. Por exemplo, em um primeiro 

contato com o objeto pode ser enfatizado pelo indivíduo a cor e o seu formato, em 

um segundo encontro pode passar a ser percebida a textura e o cheiro do produto. 
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Dessa forma o conhecimento adquirido em um contato inicial não será capaz de 

estimular a totalidade dos estímulos sensoriais do individuo. Cabe ao marketing 

captar qual sensação deverá ser atingida de forma mais agressiva primariamente, 

cativando e estimulando a aquisição do produto; 

 

d) Limitada no tempo: assim que uma sensação é percebida e captada pelo indivíduo 

ela é interpretada e reservada momentaneamente, mas se essa informação não 

apresentar relevância para o consumidor ela será rapidamente descartada. Se não 

ocorrer o processo de decodificação e memorização da informação, a sensação 

não se tornará uma memória permanente; e, 

 

e) Cumulativa: o processo de impressão de um produto é resultado de várias 

percepções acumuladas. Essas informações podem vir de fontes diversas como 

uma propaganda, uma indicação de um amigo, a experiência vivida com o produto, 

etc. Quanto mais conhecimento se tem sobre um produto maior será a percepção 

do consumidor.  

A associação dessas variáveis permite que o sistema cognitivo cerebral capte, reconheça 

e decodifique as informações fornecidas ao consumidor permitindo dessa forma a criação 

de um significado, de uma realidade para o que o produto representa para o ser. Além 

disso a percepção ainda depende da interação entre tendências, processos de maturação 

e de aprendizagem. Por esse motivo pode-se considerar que as diferenças na percepção 

de um estímulo físico esta fundamentada em diferentes formas de aprendizagem e de 

experiências vividas anteriormente com um objeto. Muitas vezes essa experiência faz 

com que a percepção não consiga captar novas mudanças de cor, formato e tamanho do 

produto, pois a imagem já esta pré-concebida para o individuo, segundo Karsaklian 

(2004). A neurofisiologia da percepção será abordada no decorrer do estudo no tópico 

denominado bases cerebrais da percepção e tomada de decisões. 

 Exposição ao estímulo 

A exposição a um determinado estímulo é o primeiro passo para iniciar o processo da 

percepção do consumidor, é nesse momento que seus órgãos dos sentidos se tornam 

excitados. Cabe principalmente ao marketing buscar a melhor forma de estimular  

positivamente os órgãos sensoriais na busca de captar o maior numero de olhares e 
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atenção para um certo produto, aumentado assim a quantidade de adeptos aos produtos 

expostos.  

Atenção 

Do ponto de vista das neurociências, atenção é a capacidade de focalizar a consciência, 

concentrando as atividades da mente em uma atividade principal, deixando as demais em 

segundo plano. Direcionar a mente para uma tarefa principal é possível o SN consegue 

sensibilizar de forma seletiva neurônios de regiões cerebrais específicas e inibindo as 

demais áreas, sendo assim, a atenção apresenta dois aspectos fundamentais para a sua 

ocorrência. O primeiro é a criação do estado de alerta, momento da elaboração de uma 

sensibilização geral e o segundo aspecto é a criação do estado de atenção, que 

corresponde a focalização em certos estímulos sensoriais. Esta circunstância permite 

realizar cálculos matemáticos mas sem deixar de perceber o que se passa ao nosso redor 

(LENT, 2010). 

A atenção, segundo Karsaklian (2004), consiste em tomar consciência da existência de 

um objeto, concentrando os seus sentidos sobre ele. Sendo assim a atenção se torna 

essencial para a existência da percepção. A atenção permite captar os estímulos e 

características do meio.  

Mowen e Minor (2003), afirmam que no estágio da atenção o indivíduo foca em um 

estímulo específico, direcionando para ela a sua capacidade de decodificação e 

processamento, ou seja, sua capacidade cognitiva. Quanto maior o interesse do indivíduo 

em um produto, maior será o direcionamento de sua atenção. É nesse momento que os 

profissionais de marketing devem estar atentos para não somente expor um objeto mas 

criar artifícios que concentre o máximo de atenção do comprador sobre o seu produto. 

De acordo com os autores acima, a atenção pode ainda ser dividida em fases de acordo 

com o envolvimento cerebral. A atenção preliminar ocorre quando é exposta a um 

estímulo de forma consciente. O indivíduo recebe a informação e analisa o ambiente de 

forma automática, sem que necessariamente ela alcance os centro superiores do 

raciocínio. Sendo assim, a informação foi recebida de forma inconsciente. Na atenção 

preliminar o consumidor age de forma inconsciente e automática, ao analisar o ambiente 

em que foi exposto. O momento em que ela ocorre pode ser definido como o período 

entre a exposição do produto ao consumidor e o estágio da atenção. É no momento da 
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atenção que as informações se tornam conscientes e podem ser processadas nos centros 

cognitivos superiores do Sistema Nervoso Central. A atenção pode ser apresentada de 

forma voluntária, quando o consumidor busca novas informações sobre o produto a 

medida que aumenta o seu envolvimento e afeição. Dessa forma a atenção é dita como 

atenção seletiva. A concentração está direcionada para pontos importantes e relevantes 

para o processo da escolha do produto.  A atenção ainda pode ocorrer de forma 

involuntária, onde o consumidor se depara com algo extraordinário, ela ocorre semelhante 

a um reflexo, resultando em uma resposta automática que direciona de forma imediata a 

atenção do consumidor para um certo produto. Esse processo de direcionamento 

inconsciente é conhecido como reflexo de orientação. 

 O marketing direciona grandes esforços na tentativa de medir o nível de atenção 

direcionado a um estímulo, quando o consumidor dirige sua atenção a um produto. 

Mudanças fisiológicas o acometem, como aumento da pressão arterial, aumento das 

descargas nervosas, aumento da frequência respiratória, transpiração das mãos, 

midríase, etc. Para desenvolver tais mudanças no organismo do consumidor o marketing 

tenta, ao máximo, ativar o reflexo de orientação, criando estímulos que surpreendam e 

excitem as pessoas. 

Karsaklian (2004), cita algumas características específicas que são capazes de atrair a 

atenção do consumidor e consequentemente sua percepção. Dentre elas pode-se citar: 

a) Intensidade do estímulo: estímulos de maior intensidade, mais chamativos, são 

mais atraentes para a nossa percepção, como cores vibrantes, cheiro penetrante, 

sons agudos, etc; 

 

b) Tamanho: anúncios maiores tendem a sensibilizar melhor a nossa capacidade de 

atenção; 

 

c) Forma: estímulos de forma e contornos definidos são mais perceptíveis devido a 

busca constante de padrões regulares que o SN busca nos objetos; 

 

d) Cor: objetos coloridos atraem mais a atenção pois excitam os receptores oculares 

com maior intensidade, aumentando assim o direcionamento da atenção para as 

cores; 
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e) Mobilidade: anúncios que apresentam a capacidade de mudança de direção tende 

a ser mais chamativo pois estimulam o sistema nervoso na busca de 

direcionamento; 

 

f) Contraste: a fuga do padrão na apresentação de uma informação estimula a 

atenção do consumidor que busca uma justificativa para objeto ter sido exposto de 

forma discrepante dos outros, a quebra do ritmo de apresentação surpreende; 

 

g)   Localização: a posição de um anúncio na mídia impressa, o horário e programa 

que a propaganda irá aparecer interferem no grau de atenção depositado no 

produto. Páginas ímpares das revistas e comerciais inseridos em programas de 

grande audiência conseguem atingir melhor o consumidor; e, 

 

h) Insólito: a utilização de elementos como, cor, natureza e forma fora do padrão, 

estimulam o direcionamento da atenção de forma involuntária. 

Dessa forma, os profissionais de marketing conseguem capturar a atenção dos 

consumidores inserindo nos anúncios artifícios que estimulem de forma consciente ou 

inconsciente o direcionamento da atenção para um determinado produto. 

Compreensão 

Após o momento da atenção, o cérebro se encarrega de organizar e interpretar o que foi 

captado com o objetivo de gerar um significado. Conforme Stewart (1986),  a organização 

perceptiva iniciou-se no século XX com as teorias da Gestalt, palavra alemã que significa 

padrão. Seus psicólogos buscavam identificar a maneira como as pessoas conseguiam 

perceber estímulos desconexos e ainda sim construir um sentido para as formas a eles 

apresentadas, criando padrões dos objetos ao seu redor. Sendo assim, a organização 

perceptiva consiste no processo de percepção dos formatos e  delineamentos dos objetos 

que estimulam o campo visual. “O todo é maior que a soma de suas partes” celebre frase 

defendida pelo grupo da Gestalt, que explica que a importância de um objeto está no 

somatório de seus componentes e não em pequenas porções.  
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A organização perceptiva ocorre instantaneamente de forma  espontânea, quando nos 

deparamos com um objeto e o cérebro associa de forma dinâmica todos os elementos 

apresentados. A área visual do Sistema Nervoso não responde separadamente aos 

elementos individuais do estímulo visual, ele busca conectar todos os elementos criando 

uma associação de informações.  

Baseado nesse pensamento, os psicólogos da Gestalt desenvolveram um conjunto de 

princípios para explicar a organização perceptiva, ou seja a maneira como o cérebro 

agrupa pequenos objetos para formar outros maiores. Esses princípios são conhecidos 

como as "leis da organização perceptiva" e foi apresentado em 1923 por Max Wertheimer 

(KÖHLER, 1980; MOWEN e MIROR, 2003). Elementos de organização perceptiva, entre 

outros, podem ser: 

1- Proximidade: as partes bem próximas umas das outras no tempo e no espaço 

parecem unidas e tendem a ser percebidas como uma só;  

  

2- Similaridade: as partes semelhantes tendem a ser visualizadas juntas, formando 

um grupo;  

 

3- Continuidade: é o acompanhamento de um elemento pelos outros, de modo que 

uma linha ou uma forma continuem em uma direção ou maneira já conhecidas. 

Existe uma tendência da nossa percepção em seguir uma direção para conectar os 

elementos de modo que eles pareçam contínuos ou em uma mesma direção; 

 

4- Figura e fundo: o cérebro tende a organizar as percepções do objeto com base no 

fundo sobre o qual ele aparece, dessa forma a imagem parece mais delimitada 

destacando-se do fundo;  

 

5- Preenchimento e ilusão: nossa percepção tende a completar as figuras que estão 

incompletas, buscando preencher as lacunas deixadas na imagem; e,  

 

6- Destino Comum: há certos elementos que parecem dirigir, orientando-se a um 

mesmo lugar, se destacando de outros que não o pareçam. 
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Figura 18. Princípios de organização perceptiva 

                 

Fonte: Mowen e Miror. (2003, p.55). 

 

Os princípios de organização citados acima não dependem dos processos mentais 

superiores nem tão pouco de experiências já vivenciadas, estão presentes nos próprios 

estímulos. Wertheimer chamou-os de fatores periféricos, reconhecendo também os 

fatores centrais dentro do organismo que são capazes de influenciar a percepção 

(ENGELMANN, 2002). 

Interpretação 

Tom et al. (1987), afirmam que no momento da interpretação o consumidor busca gerar 

significado para o estímulo captado, elaborando logo em seguida uma reação. O fator 

psicológico do receptor do estímulo é fundamental para a designação da percepção. 

Nessa fase o indivíduo busca em suas vivencias sentimentais, em suas preferências e 

inclinações pontos importantes que o ajudem a interpretar a sua expectativa em relação 

ao produto. Dessa forma um mesmo produto pode ser percebido de maneira distinta por 

pessoas diferentes. Por isso a percepção subjetiva do consumidor se torna mais 

importante que as características reais apresentadas pelo produto. 

Karsaklian (2004) complementa que estímulos que nos causam sensações desagradáveis 

como ansiedade, desagrado e asco tendem a ser menos percebidos pelos nossos 
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sentidos. Temos a tendência de perceber os estímulos aos moldes de nossa preferência, 

da forma como desejamos que ele seja e que atenda as nossas expectativas.  

A expectativa interfere na forma de criação do significado do produto apresentado pelo 

marketing. Dessa forma, a compreensão e a interpretação dos estímulos podem gerar 

diversos significados dependendo do indivíduo exposto ao mesmo produto. A expectativa 

é o estado de esperar por algo, que seja variável ou provável de acontecer, quando o 

objeto ainda não se tornou viável e real em seu significado, são as impressões e opiniões 

iniciais sobre um produto. O marketing se preocupa como a expectativa influencia na 

interpretação pois ela pode mudar a maneira com que o produto é percebido pelo 

consumidor. Como no exemplo publicado no Wall Street Journal, edição de dezembro de 

1988, a cerveja da marca Banquet Beer, muito consumida e conceituada, teve apenas 

seu nome trocado, mas para os seus compradores o sabor também havia mudado. 

Mesmo após várias campanhas de convencimento do consumidor provando que o 

conteúdo não havia sofrido modificações, o que ocorreu foi que com a mudança do nome  

criou-se a expectativa de alteração do produto, reduzindo o numero de consumidores da 

nova embalagem. (MOWEN e MIROR, 2003). 

Afeição e envolvimento ao exposto 

O grau de afeição e envolvimento do consumidor também é um fator preponderante no 

momento da compra e escolha. Ele irá determinar se o indivíduo passará da fase da 

exposição para a atenção e se chegará aos estágios finais da percepção, com o momento 

da compreensão.  

A afeição a um certo produto está relacionada com o prazer e todos os aspectos 

subjetivos que permeiam essa situação e que pode ser ofertada ao comprador, 

conceituação que conduz o envolvimento a uma característica meramente emocional. 

Esse preceito contradiz o envolvimento conhecido como  racional ou não emocional, onde 

o indivíduo se preocupa com custo-benefício apresentado pela sua aquisição sem se 

preocupar com emoções ou relações prazerosas no momento da compra (VAUGHN, 

apud LAURENT & KAPFERER, 1985). 

 Houston & Rothschild (1977), na tentativa de entender a melhor forma de caracterizar o 

envolvimento do consumidor, conceituaram diferentes tipos de envolvimento, que foi 

denominado como o paradigma S-O-R (stimulus, organism e response). O S é referente 
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ao envolvimento situacional, e tem relação com o que está externo ao indivíduo. Já o 

envolvimento interno, representado pela letra O, diz respeito ao que é duradouro. O R 

está relacionado com a interação entre S e O, é o envolvimento de resposta. 

Clarke e Belk escreveram em 1979 que o envolvimento para a compra de um produto, 

assim como a motivação com o produto, resultam em diferentes comportamentos relativos 

à quantidade de esforço empregado para a realização da compra. Esse esforço pode ser 

manifestado de forma interna, quando o consumidor recupera e processa as informações 

que já haviam sido adquiridas anteriormente, ou a um esforço externo quando o 

comprador interessa em buscar informações no ambiente, referente a quantidade de lojas 

pesquisadas antes de efetuar a compra. Na distancia percorrida na busca pela melhor 

opção e  no tempo utilizado para adquirir as informações sobre o objeto desejado. 

Bloch (1982), observou um aspecto importante no envolvimento do consumidor. E a 

questão da própria expressão ou reforço. O individuo passa a ter um elevado 

envolvimento com o produto à medida que ele associe a sua aquisição a uma expressão 

positiva de sua própria imagem perante a sociedade ou simplesmente para nutrir o seu 

ego, com a idealização de se tornar um ser poderoso ou diferenciado dos demais por 

utilizar determinado produto ou marca.  

Segundo Richard e Jerry (1988), a afeição do consumidor pode ser definido como o 

interesse e importância pessoal a respeito de um produto, serviço ou idéia. A afeição e a 

excitação para captar, compreender e optar pela compra crescem de forma diretamente 

proporcional. Sendo assim, quanto maior o envolvimento do consumidor por um 

determinado produto ou situação, maior será a sua motivação na busca de informações e 

justificativas pessoais que o leve a realizar a escolha. 

Para Hupfer e Gardner (1971), os consumidores geralmente apresentam maior 

envolvimento com questões particulares diversas do que com o produto comprado 

propriamente dito. Essa informação direciona as forças do marketing para a tentativa de 

relacionar a forma de comunicação de um produto com as questões importantes para o 

consumidor e que esteja atrelada aos objetivos e valores do comprador. 

O tipo de produto e a personalidade do comprador também são fatores que afetam o nível 

de afeição do consumidor. Por exemplo, a medida em que um produto ou serviço se torne 

muito oneroso e  socialmente apresente status ao comprador, imediatamente ele se 
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tornará mais atraente. Outro ponto que pode afetar o envolvimento do consumidor é a 

característica da situação em que o consumidor está inserido naquele momento, como 

comprar o melhor presente para sua mãe em comemoração da data extremamente 

afetiva para a maioria das pessoa. Dessa forma a afeição por determinado produto 

aumentará (MOWEN e MIROR, 2003). 

Engel, Blackwell & Miniard (1995) apresentaram a importância do risco do produto para o 

aumento do envolvimento do consumidor. A medida que o comprador percebe a 

existência de um risco para efetuar a compra  ou  para o uso  de  determinado  produto  

ou  serviço maior será a probabilidade de alto envolvimento. 

O risco percebido pelo consumidor é uma  das  principais  condições  para  o  

envolvimento situacional. O nível de risco captado pelo consumidor no momento da 

compra  somado a incerteza sobre a decisão, faz com que o consumidor se envolva mais 

pelo produto (Assael,1998). 

Marsha e Peter (1986), observaram a existência de dois tipos diferentes de afeição ou 

envolvimento. O primeiro refere-se a um envolvimento circunstancial, associado a uma 

situação específica em que o envolvimento ocorre durante um curto espaço, sem que haja 

por parte do comprador um grande dispêndio mental. Já o segundo tipo, trata de um 

envolvimento duradouro, requer do consumidor maior preocupação e análise na escolha e 

a relação de compra ocorre de forma longa e gradual. 

Karsaklian (2004), afirma que o comportamento de compra do consumidor apresenta 

grande interferência da afetividade. Sendo assim, pode-se observar que as propagandas, 

de todos os meios de comunicação, estão carregadas de situações que estimulam a 

nossa emoção e consequentemente a nossa afeição por determinado produto.  

Rothschild (1979), realizou um estudo relacionado com o grau de envolvimento do 

consumidor e o tipo de mensagem mais adequada para cada um deles. Constatou que 

indivíduos com alto  envolvimento terão maior afinidade por mensagens que sejam 

semelhantes a sua posição, status ou referente à imagem social que ele quer apresentar. 

Já para consumidores com baixo envolvimento é necessário grande esforço para definir 

as estratégias de propaganda, uma vez que esse tipo de comprador não apresenta 

disposição e não que grande dispêndio para busca de informações referentes ao novo 

produto apresentado. Nesse caso, como o consumidor não apresenta uma marca ou 
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produto específico de sua preferência  e as mensagens curtas de pequena duração são 

as mais indicadas, pois conseguem realizar o aprendizado e chamar a atenção para uma 

certa marca, sem necessidade de grandes esforços por parte do consumidor. Nessas 

situações a estratégia está no direcionamento e adequação da mensagem de forma 

apropriada a cada tipo de comprador. 

O grau de envolvimento do consumidor por um determinado produto também pode 

determinar a abordagem a ser desenvolvida pelo marketing na tentativa de estimular a 

persuasão por determinado objeto ou situação. Um consumidor com forte envolvimento 

precisa ser confrontado com fortes argumentos e conhecimento sobre o produto para que 

consiga ser motivado a fazer uma nova escolha. Ele necessita de informações precisas 

pois não quer perder tempo com fantasias ou emoções publicitárias, sua compra é 

objetiva e racional. Já um consumidor com fraco envolvimento por um produto, pode ser 

estimulado pela emoção publicitária e pela repetição com que as informações estão 

sendo apresentadas. Propagandas atrativas e  promoções se tornam suficientes para 

atingir esse tipo de comprador e induzi-lo a efetuar sua escolha. 

Para o consumidor conduzido pelas emoções no momento de uma compra, ele dará 

prioridade ao ambiente e a sedução. Somente após a realização da compra ele irá 

analisar e se preocupar com as características específicas do produto adquirido.   

 

2.3 Emoções 

 

Damásio (2000), em seu livro O Erro de Descartes, apresenta definições sobre as 

emoções, e afirma que “Os sentimentos não são nem inatingíveis nem ilusórios. São o 

resultado de uma curiosa organização fisiológica que transformou o cérebro no público 

cativo das emoções teatrais do corpo.” O autor classifica as emoções como primárias, 

relacionadas com as necessidades imediatas de sobrevivência, fome, sede, libido, medo, 

ira, etc. Como secundárias, essas emoções estão associadas por motivações geradas 

pelas emoções primárias e garantem um estado mais seletivo, discriminativo e complexo 

como ansiedade, satisfação, prazer, amor e vários sentimentos considerados como 

subjetivos. 
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Certas emoções estão intrinsecamente ligadas ao comportamento do consumidor, 

segundo Karsaklian (2004) as mais importantes para interferir no comportamento de 

compra são: 

a) Ansiedade: a ansiedade é uma característica psicológica do individuo e pode ser 

traduzida como sensação de medo, que pode atuar de forma breve, latente ou 

permanente. Conforme estudos do marketing, essa sensação de medo, angustia, 

incerteza e insegurança pode ser eliminada com a utilização de uma certa marca 

ou produto, neutralizando a manifestação negativa presente nesse sentimento, 

trazendo segurança e conforto no momento da compra daquele produto específico; 

 

b) Surpresa: essa emoção não apresenta características negativas ou positivas, 

sendo caracterizada como neutra e de manifestação breve. O objetivo do 

marketing em explorar esse sentimento e fazer com que o consumidor atinja o 

estagio do fascino, ficando atraído pelo o que esta sendo exposto de maneira 

inesperada, um preço impactante, a quantidade de produto, etc; e, 

 

c) Nostalgia: a parte do marketing especializada em estimular esse sentimento é o 

retromarketing. Essa emoção ambígua, a nostalgia, é usada para fazer com que o 

consumidor sinta um sentimento prazeroso relacionado às coisas boas do 

passado, estimulando um sensação de humanização e aconchego no momento da 

compra. Sons e odores conseguem remeter o indivíduo a um passado em que as 

relações de compra não se apresentavam de forma tão distante e fria como se 

apresenta na atualidade, sensibilizando assim o comprador. 

Para Lent (2010) as emoções fazem parte das funções mais complexas e elaboradas que 

o cérebro pode criar e envolve muitas operações mentais ainda difíceis de decifrar e 

classificar. As emoções envolvem sempre três aspectos, primeiramente um sentimento, 

podendo ser negativo ou positivo, em segundo um comportamento, reações motoras que 

são características de cada tipo de emoção e por fim os ajustes fisiológicos relacionados 

com cada tipo de emoção. O centro cortical das emoções estão reunidos em uma região 

conhecida como sistema límbico. Esse sistema de emoções apresenta conexões 

nervosas com diversos centros corticais permitido que as emoções tenham influência por 

exemplo na contração muscular, na percepção sensorial, no funcionamento das 
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glândulas, no comportamento, nas reações voluntárias, etc. conforme demonstrado na 

figura 19. 

Figura 19- Vista medial do encéfalo mostrando o córtex límbico em azul. 

                       

                  Fonte: Kandel. (2003, p.987). 

Schwarz e Skurnik (2003) introduziram a importância das emoções na tomada de 

decisões, pois ela reflete um estado subjetivo com forte correlação com as experiências, 

cognição e com aspectos psicológicos. Para eles o estado emocional e o quadro 

psicológico apresentado pelo consumidor pode facilitar ou inibir a função de tomada de 

decisões, pois  nossos sentimentos são carregados de informações que potencializam 

mudanças na forma como ocorrerá um processamento e a resolução de algum problema. 

 

2.4 Memória e aprendizagem 

 

Dubois (1994) descreve o processo de memorização como a ação de adquirir e registrar 

as informações de forma que possam ser resgatadas quando necessárias, o 

funcionamento é basicamente como o de um computador, as informações são digitadas, 

processadas e arquivadas permitindo a pesquisa dos dados ocorra de forma permanente 

e sequencial. 

Segundo Lent (2010) a memória é a capacidade dos animais em armazenar informações 

que possam ser resgatadas e usadas posteriormente. A formação da memória inicia com 
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a aprendizagem,  que consiste no processo de aquisição de informações que serão 

armazenadas. O próximo passo é a retenção da informação por tempo indeterminado, a 

retenção por tempo curto pode se transformar em retenção de longo prazo através da 

consolidação da memória. Tanto na retenção de curta e longa duração pode ocorrer o 

processo de evocação, conhecido como lembrança, ou o esquecimento das informações 

memorizadas. Os mecanismos de armazenamento da memória ainda são pouco 

elucidados. Considera-se que as informações duradouras ou transitórias sejam 

arquivadas em diversas áreas corticais, de acordo com sua função. A memória ainda 

pode ser classificada em diversos tipos e com características variadas, conforme 

apresentado no quadro abaixo. 

 Quadro 2 – Tipos, subtipos e características da memória 

  Fonte: LENT, 2010, p.650 

Para Izquierdo (2011) o conceito de memórias apresenta algumas características 

abstratas, tendendo a apresentar maior detalhamento e tempo de armazenamento quanto 

maior for o grau de envolvimento emocional. Para isso a maioria das memórias para os 

humanos e animais vem de experiências distintas vivenciadas e envolva mecanismos 
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cerebrais diversos. O autor afirma também que nem todas as informações adquiridas 

devem ser arquivadas ou mantidos fora da evocação da memória, como fatos vividos na 

infância, medos, desagrados e traumas. 

Para Mowen e Miror (2003), o conhecimento por parte dos profissionais de marketing a 

respeito do desenvolvimento  dos fatores que influenciam a memória dos consumidores 

quanto à informação é crucial para o sucesso. A memória influencia de forma significativa 

os estágios da percepção, exposição, atenção e compreensão, permitindo ao consumidor 

antecipar e se expor de forma seletiva a um estímulo. Os autores apresentam um modelo 

de memória de armazenamento múltiplo, composto pela memória sensorial, memória 

temporária e memória permanente. 

A memória sensorial é fruto do estímulo dos órgãos sensoriais, e devido ao curto tempo 

de duração, a informação do estímulo poderá ser rapidamente perdida a menos que seja 

processada posteriormente sendo direcionada para a memória temporária. 

Já a memória temporária refere-se a um local onde a informação é armazenada enquanto 

ocorre a etapa de processamento, mas apresenta limitações de arquivamento. Assim 

como na memória sensorial, se as informações captadas não receberem a devida 

atenção, elas são perdidas em um prazo de 30 segundos. Quando ocorre o processo de 

repetição da informação essa se torna uma memória permanente. Por fim, tem-se a 

memória permanente, apresentando capacidade ilimitada de armazenamento e tem 

direcionamento próprio para cada tipo de sentido. O grande objetivo do marketing é 

influenciar ao processos de controle de memória de forma consciente ou inconsciente 

através da codificação. Consiste em transferir a informação da memória temporária para a 

permanente o processo de repetição enfatiza essa ação (MOWEN e MIROR, 2003). 
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Figura 20- Modelo de memória de armazenamento múltiplo. 

  

 Fonte: Mowen e Miror, 2003, p 64. 

O principal objetivo do marketing é de realizar os desejos e necessidades dos clientes, 

recebendo em contra partida o lucro apresentado pelo negócio.  Em um mercado com 

compradores cada vez mais informados e com mercados altamente competitivos e 

criativos, o especialista em marketing precisa passar por adequações frequentes para 

garantir a conquista a partir do marketing, a satisfação do cliente e da organização. 

 

2.5  Análise sensorial de alimentos 

 

Atender aos anseios dos consumidores em relação a um produto é uma busca constante 

das empresas, e a análise sensorial tem-se mostrado uma importante estratégia para 

auxiliar nessa procura, uma vez que apresenta várias técnicas estruturais capazes de 

analisar as percepções, as sensações e as reações do consumidor sobre as 

características apresentadas por um produto. 
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Contextualização da história da análise sensorial 

Mirim (2006) afirma que ao longo do desenvolvimento da análise sensorial observa-se 

várias mudanças que contribuíram para a inovação e o aprimoramento dessa técnica. 

Alguns autores citam quatro marcos importantes na historia da análise sensorial. O 

primeiro corresponde a um período até 1940, época em que a indústria de alimentos era 

bastante artesanal e não havia grandes preocupações em se analisar a qualidade dos 

produtos, o próprio dono realizava essa classificação. O período de 1940 à 1950 

corresponde à segunda fase, momento em que as indústrias de alimento apresentaram 

grande crescimento e que teve início o processo de controle de produção. Durante a 

Segunda Guerra Mundial houve um grande impulso para a criação de metodologias de 

análise sensorial a partir da baixa aceitação da dieta por parte dos soldados americanos. 

Foi então que um grande incentivo financeiro foi direcionado para pesquisas nessa área, 

para que pudessem aumentar a aceitação da alimentação por parte dos combatentes. Foi 

nesse período que a Escala Hedônica de 9 pontos foi desenvolvida, permitindo ao 

indivíduo avaliar se gosta ou desgosta de um produto. A terceira fase, que corresponde 

de 1950 até 1970, foi marcada por um  grande desenvolvimento dos métodos de 

avaliação. No Brasil, em 1967, teve o início das técnicas de análise apenas para o café. 

Por fim, segue a quarta fase, com início em 1970 até os dias atuais, e tem sido marcada 

por uma reciclagem dos conceitos utilizados, a criação de novos métodos avaliativos e o 

aperfeiçoamento de técnicas de análise.  Atualmente a análise sensorial se transformou 

em uma técnica indispensável na indústria alimentícia, de forma global. 

 

As propriedades sensoriais dos alimentos e os fatores de influência individuais                                                                    

A interação do alimento com o homem permite a criação da propriedade ou qualidade 

sensorial do alimento, ou seja ela esta relacionada com os estímulos oriundos do alimento 

e das condições fisiológicas e sociológicas dos indivíduos, além dos aspectos ambientais 

em que o indivíduo e o produto estejam inseridos. Por esse motivo, a forma como um 

indivíduo avalia a qualidade de um produto pode ser muito variável. 

As características do alimento que podem influenciar na avaliação da qualidade podem 

ser a aparência, o sabor, a textura, o formato, a forma de preparo, o custo e sazonalidade. 

Nas características do indivíduo que afeta na avaliação, pode-se considerar a idade, o 
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gênero, a educação, a renda e as habilidades na cozinha, entre outras. Por fim, as 

características do ambiente que influem na avaliação incluem o grau de urbanização do 

local em que o indivíduo convive, o ambiente de trabalho e a estação do ano em que ele 

consome o alimento, conforme demonstrado na figura 21. Com isso, conclui-se  que a 

qualidade sensorial refere-se a um contexto individual, variando de pessoa para pessoa e 

sofrendo influências do grau de expectativa, das preferências individuais e dos grupos 

étnicos ao qual cada individuo pertence (MIRIM, 2006). 

Figura 21- Fatores que influenciam na avaliação da qualidade  sensorial de um alimento. 

         

 Fonte: Mirim, 2006. 

 

Para a realização de um teste de análise sensorial, vários fatores devem ser observados, 

principalmente os que se referem às condições fisiológicas, psicológicas e culturais que 

afetam o indivíduo, já que ele é o foco da realização da pesquisa sensorial. Em relação 

aos fatores fisiológicos tem-se a adaptação do organismo a um certo estímulo,  que pode 

ocorrer com a exposição exacerbada do indivíduo ao mesmo estímulo, ou ainda pela 

mistura das nuances apresentadas pelo produto e que ofereça  simultaneamente 

estímulos variados. Essas situações criam no avaliador uma adaptação que dificulta a 

percepção de estímulos específicos. 
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Os fatores, psicológicos também interferem na análise sensorial feita pelo indivíduo, 

podendo criar equívocos e resultados tendenciosos durante a realização da pesquisa. 

Dentre os principais tipos de erros pode-se citar:  

a) Erro de expectativa: ocorre quando o avaliador já apresenta certo conhecimento 

sobre o experimento, respondendo com base em conceitos pré-concebidos sobre 

as amostras; 

 

b) Erro de estímulo: ocorre quando as amostras são apresentadas com vasilhames 

diferentes, formato, cor ou material, causando um equívoco no processo de 

avaliação do produto por interferência de características que não estão em foco no 

momento da avaliação; 

 

c) Erro de hábito: quando a mudança do estímulo ocorre de forma suave; o avaliador 

tende a não perceber a mudança e a avaliação ocorre como se não existisse 

qualquer mudança entre os elementos apresentados durante a análise;    

 

d) Erro lógico: ocorre quando o avaliador associa várias características sobre a 

amostra apresentada, como por exemplo a textura e a cor, sendo que a amostra 

com coloração destoante ao olhar do examinador, pode lhe parecer desagradável, 

mesmo que o seu sabor lhe apresente, mais atrativo. Por isso, ao preparar as 

amostras para a análise, deve-se tomar o cuidado para uniformizar as 

características que não deverão ser computadas no momento da pesquisa; 

 

e)  Erro de tendência central: o avaliador tende a escolher a amostra localizada ao 

centro como sendo a diferente ou de sua preferência; e, 

 

f) Erro de contraste: ocorre quando a amostra de melhor qualidade é oferecida em 

primeiro lugar e a de qualidade inferior em segundo, sugestionando ao avaliador a 

posição da oferta com a qualidade da amostra. 

A motivação para participar da análise é outro fator psicológico importante a ser 

observado pois também influi no resultado da análise. Um avaliador desmotivado pode 

dar respostas sem grande elaboração ou com desinteresse no julgamento, em 
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contrapartida um avaliador motivado tende a ser mais atencioso, discriminativo e eficiente 

em suas respostas.  Como foi apresentado os fatores que interferem na análise sensorial 

são diversos. Dessa forma a pesquisa deve ser elaborada e organizada de maneira que 

os problemas gerados por influências externas sejam contornados adequadamente e que 

não venham a interferir nos resultados. 

 

2.6  O modelo analítico da pesquisa 

 

A avaliação sensorial necessita de métodos eficientes para se analisar os produtos. 

Existem diversas metodologias que podem ser aplicadas, mas de acordo com o objetivo 

deste trabalho, o método de análise será escolhido com base na seguinte pergunta: existe  

diferença perceptível entre os produtos?  

Para se obter a resposta, o método que se adéqua é conseguido a partir da realização de 

um teste discriminativo ou de diferença. Esse teste é de fácil interpretação, apresenta 

custo reduzido e estabelece diferenças quantitativas entre as amostras. 

As contribuições do estado da arte do campo do conhecimento das Neurociências, e de 

suas condicionantes no comportamento do consumidor, como suporte teórico, bem como 

da análise sensorial, como suporte metodológico , propiciaram a definição dos construtos 

e variáveis apresentadas abaixo, para a submissão aos contrastes fundamentais 

explorados neste estudo. 
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Quadro 3- Construtos  e variáveis em estudo 

Construto  Variáveis  

 

 

1- Paladar 

 Gosto de bebida láctea  

 Gosto de bebida láctea de morando 

 Tomo bebida láctea com muita frequência 

 Tomo bebida láctea quando estou com fome 

 A bebida láctea é um bom alimento 

 

 

2- Sentido/ Audição 

 Tenho o paladar bastante apurado para perceber sabores 

 Tenho boa audição, percebo bem os estímulos sonoros 

 O que ouço normalmente interfere na percepção dos 
sabores dos alimentos que consumo  

 A bebida láctea atrai os meus sentidos 

 

 

3- Interferência sonora:               

   Sons desagradáveis  

 Sou muito sensível a ruídos desagradáveis  

 O ruído desagradável atrapalha o meu humor  

 O ruído desagradável me desperta emoções negativas 

 Durante a alimentação ruídos irritantes não me afetam  

 O ruído desagradável me causou uma percepção ruim 
quanto ao sabor da bebida 

 O ruído desagradável me causou irritação durante a 
degustação  

 Não percebi qualquer interferência do ruído desagradável 
em meu paladar durante a degustação. 

 

 

 

4- Interferência sonora:               

   Sons agradáveis  

 Sou muito sensível a músicas como  “ We are the 
champions” 

 Eu me identifico com a música “ We are the champions” 

 Esta música me desperta emoções positivas 

 Eu gosto de ouvir músicas enquanto me alimento 

 Eu me senti bem degustando a bebida com o som 
agradável 

  A música agradável me proporcionou um melhor paladar 
ao provar a bebida 

 Não percebi qualquer interferência sonora em meu paladar 
durante a degustação das bebidas 

 

 

 

5- Atenção ao processo    

    de análise sensorial 

 Durante a degustação das amostras, tentei me concentrar 
apenas na bebida 

 Durante o experimento fiquei atento a tudo que se passava 
ao meu redor 

 Durante o experimento fiquei na expectativa do que iria 
degustar e não observei interferências sonoras 

 Acho que os sons mudaram o foco da minha atenção, ao 
degustar as amostras 

 Este experimento aguçou minha percepção em relação aos 
meus sentidos 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Os construtos e variáveis apresentados no quadro 3 foram caracterizados e estudados, 

permitindo a realização de uma identificação das percepções dos gêneros masculino e 

feminino, submetidos à degustação de uma bebida sob o impacto de duas possibilidades 
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auditivas, permitindo ainda uma análise comparativa destas percepções. Os resultados 

serão apresentados no capitulo 4. 

Para o estudo foram estabelecidas duas hipóteses: 

Hipótese 1: A diferença entre as médias das respostas dos gêneros masculino e feminino 

é zero, ou seja ambos os grupos possuem a mesma média. 

Hipótese 2 : A diferença entre as médias das respostas entre o grupo controle e o grupo 

de intervenção é zero, ou seja ambos os grupos possuem a mesma média. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS: APRESENTANDO A TRAJETÓRIA DO ESTUDO   

 

Nesta seção será apresentada a caracterização do estudo e o tipo de método de 

pesquisa, assim como os métodos de coleta e análise dos dados utilizados para elucidar 

os objetivos do estudo. 

Para Selltiz (1974), “O objetivo da pesquisa é descobrir respostas para perguntas, através 

do emprego de processos científicos. Tais processos foram criados para aumentar a 

possibilidade de que a informação obtida seja significativa para a pergunta proposta e, 

além disso, seja precisa  e não viesada.” A pesquisa pode nascer do desejo de conhecer 

ou entender. Nesse caso, recebendo a denominação de pura ou básica, ou ainda a 

pesquisa pode surgir do desejo de aprofundar um conhecimento para fazer algo melhor 

ou de forma eficiente, nesse caso é chamada de pesquisa aplicada. 

Para Bock (1994), a ciência pode ser indicada como aquela que tem um objetivo 

específico para estudo, uma linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, 

processo cumulativo de conhecimento e grande objetividade para tornar o conhecimento 

adquirido passível de verificação e valido para o indivíduo que queira reproduzir o estudo 

realizado. 

 

3.1  Tipo de pesquisa quanto aos objetivos e procedimentos técnicos  

 

Gil (2010), afirma que qualquer classificação de pesquisa deve seguir algum critério. Se 

for utilizado o objetivo geral como critério, tem-se três grupos de pesquisa. A pesquisa 

exploratórias tem o objetivo  de proporcionar maior familiaridade com o problema. 

Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. A pesquisa 

descritiva apresenta o objetivo de descrever as características de determinadas 

populações ou fenômenos.  Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 

Por fim, a pesquisa explicativa, também conhecida como causais, tenta identificar os 

fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo 

que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das 
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coisas, e considerada como o tipo mais complexo e delicado de pesquisa. De acordo com 

o problema proposto pela pesquisa e dos objetivos apresentados, quanto aos fins esta 

pesquisa se caracteriza com explicativa ou causal, tendo em vista que o problema que 

direcionou o trabalho foi  a procura por uma relação de causa e efeito entre as diferenças 

neurofisiológicas entre os gêneros e a discriminação de uma ilusão sensorial. 

Para Hair e et al. (2005), os estudos causais confirmam se um evento causal é capaz de 

causar um outro efeito, no caso desse estudo, testar se a influência sonora é capaz de 

interferir na percepção do paladar de homens e mulheres.  

Os mesmos autores ainda afirmam a importância do estabelecimento das relações de 

causa e efeito para os líderes das organizações, buscando a partir dos resultado desse 

tipo de pesquisa, novas estratégias de abordagem. 

Quanto aos meios, esta pesquisa pode ser caracterizada como experimental, defendida 

quando se determina um objeto de estudo, selecionando as variáveis que seriam capazes 

de influenciá-lo, tornando possível a definição das formas de controle e de observação 

dos efeitos que a variável produz no objeto, sendo esta pesquisa também caracterizada 

como um experimento. A pesquisa também apresenta característica de estudo de campo, 

pois procura aprofundar os conhecimentos sobre uma realidade específica. Será 

basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado, 

buscando captar as explicações e interpretações do que ocorrem naquela realidade. As 

diversas fases da pesquisa apresentam uma relação interdependente, onde o 

experimento e o estudo de campo obedecem a uma sequência cronológica e 

predeterminada para ocorrer. 

Segundo Mattar (1997) e Malhotra (2001) a pesquisa pode ainda ser classificada de 

acordo com o seu tipo de abordagem ou seja com relação a natureza das variáveis 

pesquisadas. Dessa forma a pesquisa pode ser classificada como quantitativa, quando se 

tem a intenção de medir numericamente o grau em que algo se manifesta ou está 

presente, utiliza de análise estatística dos dados, quantificando os dados da amostra e 

tem como principal técnica a experimentação. Com base nas descrições apresentadas 

pelos autores, a pesquisa em questão pode ser classificada como uma abordagem de 

natureza quantitativa. Considerando a dimensão da pesquisa no tempo, esta pesquisa 

pode ser classificada como ocasionais, quando a medida ou intervenção for realizada 
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uma única vez, ou pode ser caracterizada como evolutiva, quando o grupo em questão for 

submetido a intervenções periódicas. Em relação ao critério tempo a pesquisa pode ser 

classificada como pesquisa ocasional (MATTAR, 1997). 

Quadro 4- Síntese da classificação da pesquisa 

Critério Classificação 

Quanto ao Objetivos  Causal 

Quanto aos Procedimentos Técnicos - 
Meios 

 Experimento 

 Estudo de Campo 

Abordagem da Pesquisa  Quantitativa 

Dimensão no Tempo  Ocasional 

Fonte: Elaborado pela autora 

Os critérios escolhidos para caracterizar a pesquisa permitem estimar a parcela de 

indivíduos de determinado gênero que apresentará determinada característica ou 

comportamento, de acordo com o problema da pesquisa. 

 

3.2  Local da pesquisa e amostra 

 

 A escolha sobre a amostra ocorreu de forma natural em consequência do tema que 

abrange as Neurociências, por se tratar de pessoas que estejam diretamente ou 

indiretamente envolvidas com os temas relacionados ao conhecimento do sistema 

nervoso. Dessa forma, preferiu-se realizar o trabalho com a população do turno matutino 

e noturno, do Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH, localizado na Avenida 

Professor Mário Werneck, 1685, bairro Estoril.  

Dentro do escopo foram selecionados 40 homens e 40 mulheres com idade entre 17 e 45 

anos, não tabagista, entre funcionários e graduandos da instituição, totalizando 80 

participantes. Esse corte buscou privilegiar uma faixa de idade em que os vícios 

sensoriais do paladar ainda não foram instalados, segundo Mirim, (2006). A partir dessas 

definições, a amostra foi recrutada, observado-se os critérios de conveniência, devido ao 

fato da pesquisadora lecionar na referida instituição de ensino. 
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Na seleção da amostra procurou-se conhecer sobre possíveis limitações de seus 

participantes, no que tange aos dois sentidos. Sobre possíveis limitações auditivas, 

verificando-se diretamente com os participantes se eles apresentavam alguma forma de 

deficiência. Sobre as possíveis limitações do paladar, identificando se eles utilizavam de 

algum produto farmacêutico ou alimentar que venha a resultar em perdas de capacidades 

gustativas. 

 

3.3 Análise Sensorial 

 

Para a verificação da questão da pesquisa utilizou-se a capacidade sensorial 

proporcionada por um alimento, como forma de observar a interação entre os sentidos da 

gustação e da audição, na percepção de indivíduos do gênero masculino e feminino, 

sendo que as amostras ofertadas continham o mesmo conteúdo. 

 

3.3.1 Características do laboratório de análise sensorial 

 

O teste sensorial foi realizado no laboratório de análise sensorial do Centro Universitário 

de Belo Horizonte, UNI-BH. O ambiente foi projetado para atender as normas técnicas de 

pesquisa sensorial, oferecendo conforto físico aos julgadores, fácil acesso, mobiliário 

elaborado com materiais livre de odores e de fácil limpeza. Apresenta cabines individuais 

que oferecem conforto e isolamento, para que o avaliador possa se concentrar no teste. 

Conforme a figura 22. 

A comunicação entre o analista sensorial e o avaliador é feita por meio de escotilhas nas 

cabines, que permite a entrega das amostras e que deve ser mantida fechada durante a 

avaliação do produto, não havendo influências do ambiente ou de terceiros no momento 

da condução do teste. 
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 Figura 22: Laboratório de análise sensorial 

              

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.3.2 Características da amostra para a análise sensorial e do questionário  

 

Para evitar a influência de aspectos irrelevantes da amostra, tomou-se o cuidado de 

caracterizar a apresentação das amostras de maneira homogênea, de forma a evitar erros 

de classificação por diferenças na apresentação do produto a ser avaliado. Com esse 

cuidado, pretendeu-se proporcionar ao julgador, analisar as amostras com base no 

mesmo critério. Ressalta-se que nas amostras apresentadas, trata-se do mesmo produto. 

As três amostras ofertadas aos avaliadores apresentaram o mesmo tamanho, formato  

dos vasilhames, peso e volumes. As amostras foram oferecidas em copos descartáveis, 

na cor branca, com volume de 50ml da marca Copobrás. As amostras foram diferenciadas 

pela marcação com círculo vermelho, círculo azul e círculo preto, tomando-se o devido 

cuidado de utilizar um marcador que não apresentasse odor que pudesse interferir no 

teste. 

O critério de escolha da bebida foi seu preço e seu conhecimento pelo consumidor 

participante da amostra, por se tratar de uma bebida de conhecimento palatal universal. 
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Dessa forma, foi escolhido um produto que atendesse a esse objetivo. O produto avaliado 

foi a bebida láctea Goody Frut sabor morango, do fabricante Itambé. A bebida láctea é o 

produto resultante da mistura de leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, UHT, 

reconstituído, concentrado, em pó, integral, semidesnatado, ou parcialmente desnatado) e 

soro de leite (líquido, concentrado ou em pó) acrescido ou não de produtos, substâncias 

alimentícias, gordura vegetal, leite fermentado, fermentos lácteos selecionados e outros 

produtos lácteos . Constitui-se em uma forma de aproveitamento do soro de queijo, sem 

prejuízo ao meio ambiente e ao ser humano (ALMEIDA; BONASSI; ROÇA, 2001).  

Como as amostras foram oferecidas praticamente de maneira simultânea, não 

apresentaram variações de temperatura, sendo que ambas estiveram entre 1 e 10º  C, 

por se tratar de uma bebida láctea consumida normalmente a essa temperatura. 

Por se tratar de um grupo de julgadores não treinados, optou-se por realizar o teste 

sensorial com apenas um trio de amostras, para evitar fadiga sensorial ou mental. Em 

função da natureza da avaliação, o teste de comparação e o número de amostras 

ofertadas não comprometeram o estudo. 

Por se tratar de um teste de preferência pareado, a elaboração do modelo de ficha de 

avaliação foi simples, contendo dados básicos de identificação dos participantes e um 

texto explicativo sobre as condições do teste, além de perguntas que serviram  de 

embasamento para verificar a coerência entre as respostas marcadas após o 

experimento. Assim permitiu-se observar se de fato a interferência sonora afetou a 

percepção no gosto da bebida láctea, conforme os questionários apresentados no tópico 

da condução do experimento.  
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3.4 Condução do experimento 

 

A equipe responsável pela aplicação do teste, foi orientada a motivar os julgadores para 

que participassem de forma espontânea. Para isso, provocou-se a curiosidade dos 

prováveis participantes por meio de um breve relato sobre existência de diferenças 

apresentadas entre o cérebro masculino e feminino  e  sobre cinco sentidos, sem no 

entanto explicar o objetivo da pesquisa. Antes do início do experimento, o seguinte texto 

foi lido com o objetivo de estimular os participantes:  

 

 

 

 

Para a condução do teste o julgador foi instruído quanto ao procedimento de análise 

sensorial das amostras e recebeu uma bandeja contendo uma das amostras que foi 

avaliada, água para enxaguar a boca, o questionário de avaliação e um lápis-borracha. 

Na sequência, recebeu as outras amostras e os demais questionários. Para evitar erros 

psicológicos, a ordem de apresentação das amostras foi alterada esporadicamente 

conforme a separação dos grupos pesquisados. Assim, com o devido cuidado, não se 

mencionou as palavras “primeira amostra, segunda amostra e/ou terceira amostra”, para 

que o julgador não apresente a sugestão de diferenças de ordenação na qualidade das 

amostras oferecidas. Entre a análise das amostras, o avaliador foi solicitado a acionar um 

interruptor presente em sua cabine, indicando que já degustou a amostra oferecida e que 

está pronto para a próxima prova.  

Os participantes foram distribuídos em 4 grupos, alocados de forma aleatória : 

Grupo A1- Grupo controle 1: Os Participantes, 10 homens e 10 mulheres, receberam a 

bandeja contendo a amostra a ser avaliada, identificada com o círculo vermelho, água 

para enxaguar a boca, o questionário de avaliação e um lápis-borracha. Após o 

acionamento do interruptor receberam a amostra identificada com o círculo preto. Na 

“O cérebro masculino e feminino apresentam grandes diferenças, 

tanto anatômicas quanto comportamentais. Nosso objetivo hoje é 

estudar o comportamento dos órgãos dos sentidos, tato, olfato, 

paladar, audição e visão, na tentativa de aprofundar um pouco 

mais sobre essa brilhante máquina, o cérebro humano.” 
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sequência receberam a amostra codificada com o círculo azul. Não houve estímulos 

sonoros durante a degustação das bebidas no grupo controle A1.  

Grupo A2- Grupo controle 2: Os Participantes, 10 homens e 10 mulheres, receberam a 

bandeja contendo a amostra a ser avaliada, identificada com o círculo vermelho, água 

para enxaguar a boca, o questionário de avaliação e um lápis-borracha. Após o 

acionamento do interruptor receberam a amostra identificada com o círculo azul. Na 

sequência receberam a amostra codificada com o círculo preto. Não houve estímulos 

sonoros durante a degustação das bebidas no grupo controle A2. O questionado 

apresentado ao grupo controle A1 e A2 encontra-se no apêndice 1. 

O propósito do grupo A, foi a realização da degustação sem qualquer interferência 

sonora, sendo apenas submetidos a mudança na ordem de oferta das amostras como 

forma de evitar respostas tendenciosas relacionadas a cor de preferência individual. 

Grupo B1- Grupo experimento 1: O grupo, contendo 10 homens e 10 mulheres, 

apresentou a intervenção sonora  e a pesquisa foi realizada em três etapas. Na 

degustação da amostra identificada com o círculo vermelho, nenhum estimulo sonoro foi 

exposto. Após o acionamento do interruptor, indicando que a primeira fase foi concluída, 

uma agradável musica foi tocada por 30 segundos, e então a amostra codificada com o 

círculo preto foi oferecida, juntamente com o questionário referente à música, iniciando-se 

a segunda fase do experimento. Após acionar o interruptor, novamente, o agradável som 

foi substituído por um ruído irritante e após 30 segundos, a amostra identificada com o 

círculo azul foi oferecida, juntamente com o questionário referente aos ruídos ambientais, 

a atenção do avaliador e a escolha de sua amostra preferida. Durante as degustações 

das amostras marcadas com o círculo preto e azul, o estímulo sonoro permaneceu até a 

indicação da finalização do questionário referido. 

O questionado apresentado ao grupo submetido a interferência sonora, B1, encontra-se 

no apêndice 2, 3  e 4. 

Grupo B2- Grupo experimento 2: O grupo, contendo 10 homens e 10 mulheres, 

apresentou a intervenção sonora  e  a pesquisa foi realizada em três etapas. Na 

degustação da amostra identificada com o círculo vermelho, nenhum estimulo sonoro foi 

oferecido. Após o acionamento do interruptor, indicando que a primeira fase foi concluída, 

um ruído desagradável foi introduzido por 30 segundos e então amostra codificada com o 
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círculo azul foi oferecida, juntamente com o questionário referente aos ruídos ambientais, 

iniciando a segunda fase do experimento. Após acionar o interruptor, novamente, o ruído 

irritante foi substituído por agradável som e após 30 segundos a amostra identificada com 

o círculo preto foi oferecida, juntamente com o questionário referente à música, a atenção 

do avaliador e a escolha de sua amostra preferida. Durante as degustações das amostras 

marcadas com o círculo preto e azul o estimulo sonoro permaneceu até a indicação da 

finalização do questionário referido.  

O questionado apresentado ao grupo submetido a interferência sonora, B1, encontra-se 

no apêndice 5, 6  e 7 

De acordo com a ordem de apresentação das amostras, dois sons foram introduzidos no 

momento do teste dos grupos experimentais, com o intuito de dividir a atenção sensorial 

do paladar com a sensação auditiva. 

Para os grupos sujeitos à interferência sonora, B1 e B2, durante a avaliação do recipiente 

codificado com o circulo preto, a música “We are the champions”, do Álbum News of the 

World, 1977, do grupo Queen, foi escolhida por ser considerada alegre, triunfante, épica, 

estimulante aos ouvidos e às emoções e por estar relacionada a situações vitoriosas 

como competições esportivas. A pesquisa, com a música “We are the champions”, indica 

que a sua audibilidade pode impactar a percepção sensorial, resaltando em sensações 

agradáveis  ao paladar, ao comportamento e às manifestações prazerosas dos 

entrevistados. O outro som escolhido, para interferir durante a degustação da amostra 

identificada com o círculo azul, foi um ruído extremamente desagradável, agudo, 

incompreensível e irritante. A premissa, com esta música, consiste em que a audibilidade 

pode impactar a percepção sensorial da bebida láctea, proporcionando sensações 

desagradáveis. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bkd4CPOGtJo
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2PRFE_enBR668BR668&biw=1366&bih=667&q=queen+we+are+the+champions+%C3%A1lbum&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SLMsL67M0JLPTrbSzy0tzkzWL0pNzi9KycxLt0rLLCouUUjMSSrNBQD67JDGLwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjPi4fJ-enLAhVFD5AKHXBBB80Q6BMIJygAMAM
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2PRFE_enBR668BR668&biw=1366&bih=667&q=Queen+News+of+the+World&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SLMsL67MUAKzDTNSsrPKtOSzk630c0uLM5P1i1KT84tSMvPSrdIyi4pLFBJzkkpzAc2gEOs7AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjPi4fJ-enLAhVFD5AKHXBBB80QmxMIKCgBMAM
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2PRFE_enBR668BR668&biw=1366&bih=667&q=Queen+News+of+the+World&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SLMsL67MUAKzDTNSsrPKtOSzk630c0uLM5P1i1KT84tSMvPSrdIyi4pLFBJzkkpzAc2gEOs7AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjPi4fJ-enLAhVFD5AKHXBBB80QmxMIKCgBMAM
https://www.google.com.br/search?rlz=1C2PRFE_enBR668BR668&biw=1366&bih=667&q=Queen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SLMsL67MUOIAsZOyDQu0pLKTrfRzS4szk_WLUpPzi1Iy89KtEotKMotLAAfbsxE0AAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjPi4fJ-enLAhVFD5AKHXBBB80QmxMIJCgBMAI
https://www.youtube.com/watch?v=bkd4CPOGtJo
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3.5 Método de análise de dados 

 

Os dados coletados nos questionários do experimento foram tabulados e submetidos à 

análise estatística descritiva e de dispersão, considerando-se  os valores  das frequências 

relativas e absolutas, média, desvio padrão, coeficiente de variação, assimetria e curtose 

para os resultados apresentados pelo grupo controle e grupo de intervenção sonora, tanto 

para o gênero masculino quanto para o feminino. Para a análise dos dados, foram 

utilizados os softwares SPSS 21® (Statistical Package for the Social Sciences) e Microsoft 

Excell®.  

Para identificar se houve diferença estatisticamente significante entre os indivíduos do 

gênero masculino e feminino do grupo controle e de intervenção  foi utilizado o teste T 

Student. Através dele pode-se comparar a média entre grupos provenientes de 

populações diferentes, no caso gênero masculino e feminino dos grupos controle e de 

intervenção sonora. A hipótese testada é de que a diferença entre as médias é igual a 

zero, ou seja, ambos os grupos possuem a mesma média. Nos testes aqui realizados, 

verificou-se se as variâncias são iguais este procedimento foi realizado pelo teste de 

Levene.  

 

4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os dados obtidos referentes a pesquisa 

quantitativa, a partir da utilização da estatística descritiva e de dispersão  por meio dos 

softwares SPSS 21® e Microsoft Excell®. Os dados foram analisados a partir do teste T 

Student e teste Levene. 

Como resultado para a pesquisa quantitativa, os dados serão apresentados seguindo três  

fases: a análise descritiva,  a análise dispersão e a análise comparativa das média dos 

grupos. 
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4.1 Caracterização da amostra do grupo A 

A amostra que constitui o grupo controle do experimento, representada por A1 e  A2, é 

composta por 40  indivíduos, sendo 20 homens e 20 mulheres. A faixa etária 

predominante da amostra é de indivíduos entre 17 e 38 anos conforme tabela 1. 

Tabela 1: Distribuição da frequência                                                

de Idade do grupo A 

Idade 
Freq. 

Absoluta 

Freq. Relativa 

(%) 

17 1 2.5 

18 8 20.0 

19 6 15.0 

20 5 12.5 

21 3 7.5 

22 2 5.0 

23 2 5.0 

24 4 10.0 

25 1 2.5 

27 2 5.0 

28 2 5.0 

29 1 2.5 

31 2 5.0 

38 1 2.5 

                             Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nota-se que as idade que apresentam maiores frequências são 18 anos com 20% da 

frequência, 19 anos com 15%, 20 anos com 12.5% e 24 anos com 10%. 
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4.2 Análise descritiva do grupo A – Separados por gênero e grupo   

 A apresentação e análise descritiva dos dados coletados, a partir dos questionários 

respondidos pelo grupo controle, serão apresentadas nas tabelas que se seguem. Mostra-

se a  distribuição  da  frequência absoluta  dos  construtos  e  variáveis  da pesquisa, 

assim como as frequências relativas. 
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Para a pergunta, “O sabor da bebida láctea identificada com o círculo vermelho”, nota-se 

que para o sexo masculino, a opinião em ambos os grupos A1 e A2 foi bem parecida, 

tendo como grupo A1 em que disseram 50% acharam bom o sabor e para o grupo A2 

foram 40%, os que disseram achar ótimo,  foi 40% tanto para o grupo A1 quanto para o 

grupo A2. Já o sexo feminino, o grupo A1 teve uma mesma visão que o grupo A1 do sexo 

masculino, sendo 40% acharam bom e 50% acharam ótimo o sabor. Enquanto que o 

grupo A2 do sexo feminino teve uma discrepância maior em relação aos demais com 80% 

dizendo ótimo para o sabor da bebida conforme informado na tabela 2. 

Para a pergunta, “o sabor da bebida láctea identificada com o círculo preto”, observa-se 

que o sexo masculino grupo A1 teve 50% das respostas dizendo que o sabor da bebida 

era ótimo e 30% disseram que era razoável, enquanto que o grupo A2 60% disseram que 

era bom e 30% disseram que era ótimo. Já no sexo feminino, 60% disseram que era 

ótimo e 30% disseram que era bom no grupo A1, enquanto que 70% disseram ser ótimo 

no grupo A2 conforme informado na tabela 2. 

Para a pergunta, “o sabor da bebida láctea identificada com o círculo azul”, conta-se que 

o sexo masculino grupo A1 teve 50% das respostas dizendo que o sabor da bebida era 

ótimo e 30% disseram que era razoável, enquanto que o grupo A2 70% disseram que era 

ótimo e 30% disseram que era bom. Já no sexo feminino, 60% disseram que era ótimo e 

40% disseram que era bom no grupo A2, enquanto que 60% disseram ser bom e 30% 

disseram ser ótima no grupo A1 conforme informado na tabela 2. 

Quando se perguntou aos voluntários, qual a amostra preferida, obteve-se que o sexo 

masculino grupo A1 a maioria, 50%, não percebeu diferença entre as amostras, já no 

grupo A2 a maioria 60% preferiu a amostra do círculo azul. No sexo feminino grupo A1, 

40% disseram não perceber diferença, 30% disseram preferir o círculo preto, já no grupo 

A2 a maioria, 70%, disseram não perceber diferença entre as amostras conforme 

informado na tabela 2. 

Para a pergunta, “gosto de bebida láctea”, verifica-se que para o sexo masculino grupo A2 

(70%), sexo feminino grupo A1 (70%) e A2 (100%), a maioria disse que concorda 

totalmente quando pergutado se gosta de bebida láctea, e para o grupo A1 sexo 

masculino 50% disseram concordar parcialmente e 50% disseram concordar totalmente 

conforme informado na tabela 2. 
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 Para a pergunta, “gosto de bebida láctea de morango”, foi possível encontrar  que para o 

sexo masculino grupo A2 (70%), sexo feminino grupo A1 (60%) e A2 (100%), a maioria 

disse que concorda totalmente quando questionado se gosta de bebida láctea, e para o 

grupo A1 sexo masculino 50% disseram concordar parcialmente e 50% disseram 

concordar totalmente conforme informado na tabela 2. 

Para a pergunta, “tomo bebida láctea com frequência, (ao menos 1 vez por semana)”, 

observou-se que para o sexo masculino grupo A1, 40% disseram que concordam 

parcialmente que tomam bebida láctea com frequência, 20% disseram que discordam 

parcialmente e concordam parcialmente. Para o grupo A2, 50% disseram que concordam 

totalmente e 30% disseram ser indiferente. Já para o sexo feminino grupo A1, 50% 

disseram que concordam totalmente quando perguntado se tomam bebida láctea com 

frequência, e 30% disseram que concordam parcialmente. Para o grupo A2, 50% 

disseram que concordam parcialmente e 40% concordam totalmente conforme informado 

na tabela 2. 

A pergunta, “tomo bebida láctea quando estou com fome”, permitiu verificar que para o 

sexo masculino grupo A1, 40% disseram que concordam parcialmente que tomam bebida 

láctea quando estão com fome, 30% disseram que discordam totalmente e disseram ser 

indiferente. Para o grupo A2, 40% disseram que discordam totalmente e 30% disseram 

que discordam parcialmente. Já para o sexo feminino grupo A1, 60% disseram que 

discordam parcialmente quando perguntado se tomam bebida láctea quando estão com 

fome, e 20% disseram que concordam parcialmente. Para o grupo A2, 30% disseram que 

discordam parcialmente e disseram ser indiferente e 20% disseram concordam 

parcialmente e totalmente conforme informado na tabela 2. 

A pergunta, “a bebida láctea é um bom alimento”, demonstrou que para o sexo masculino 

grupo A1, 40% disseram que concordam parcialmente que tomam bebida láctea é um 

bom alimento, 30% disseram que concordam totalmente. Para o grupo A2, 30% disseram 

que concordam parcialmente e totalmente. Já para o sexo feminino grupo A1, 60% 

disseram que concordam parcialmente quando perguntado se tomam bebida láctea é um 

bom alimento, e 30% disseram que concordam totalmente. Para o grupo A2, 70% 

disseram que concordam parcialmente e 30% disseram concordam totalmente conforme 

informado na tabela 2. 
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Para a pergunta, “tenho o paladar bastante apurado para perceber sabores”, permitiu 

constatar que para o sexo masculino grupo A1, 60% disseram que concordam 

parcialmente que tem o paladar bastante apurado para perceber sabores, 30% disseram 

que concordam totalmente. Para o grupo A2, 50% disseram que concordam parcialmente. 

Já para o sexo feminino grupo A1, 70% disseram que concordam parcialmente quando 

perguntado se tem o paladar bastante apurado para perceber sabores, e 20% disseram 

ser indiferente. Para o grupo A2, 90% disseram que concordam parcialmente e 10% 

disseram concordam totalmente conforme informado na tabela 2. 

Quanto a pergunta, “tenho boa audição, percebo bem os estímulos sonoros”, verificou-se 

que para o sexo masculino grupo A1, 50% disseram que concordam totalmente que tem 

boa audição, 40% disseram que concordam parcialmente. Para o grupo A2, 50% 

disseram que concordam totalmente e 40% disseram que concordam parcialmente. Já 

para o sexo feminino grupo A1, 40% disseram que concordam totalmente quando 

perguntado se tem boa audição, e 30% disseram que concordam parcialmente. Para o 

grupo A2, 50% disseram que concordam totalmente conforme informado na tabela 2. 

Quanto á pergunta, “o que ouço normalmente interfere na percepção dos sabores dos 

alimentos que consumo”, notou-se que para o sexo masculino grupo A1, 40% disseram 

que discordam parcialmente que o que ouço normalmente interfere na percepção dos 

sabores dos alimentos que consumo, 30% disseram que concordam parcialmente. Para o 

grupo A2, 70% disseram ser indiferente. Já para o sexo feminino grupo A1, 70% disseram 

que discordam totalmente quando perguntado se o que ouço normalmente interfere na 

percepção dos sabores dos alimentos que consumo. Para o grupo A2, 70% disseram que 

discordam totalmente e 30% disseram ser indiferente conforme informado na tabela 2. 

A pergunta, “a bebida láctea atrai os meus sentidos’, permitiu constatar que para o sexo 

masculino grupo A1, 70% disseram ser indiferente quando perguntados se a bebida 

láctea atrai os meus sentidos, 20% disseram que discordam totalmente. Para o grupo A2, 

50% disseram que concordam parcialmente e 40% disseram ser indiferente. Já para o 

sexo feminino grupo A1, 40% disseram que discordam totalmente e disseram ser 

indiferente quando perguntados se a bebida láctea atrai os meus sentidos. Para o grupo 

A2, 50% disseram ser indiferente e 30% disseram que discordam totalmente conforme 

informado na tabela 2. 
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4.2.1 Análise descritiva do grupo A – Desconsiderando gênero e grupo   

 

Nesta sessão, os resultados apresentados estão agrupados, desconsiderando gênero e 

grupo A1 e A2. 

Para a pergunta sobre, “o sabor da bebida láctea identificada com o círculo vermelho”, 

observou-se que não houve interferência sonora durante a degustação da referida 

amostra. Tem-se que 52.5% dos entrevistados disseram que acharam ótimo o sabor da 

bebida láctea no círculo vermelho, enquanto que 37.5% disseram que acharam bom e 

10% disseram que acharam o sabor razoável conforme informado na tabela 2. 

Para a pergunta, “o sabor da bebida láctea identificada com o círculo preto”,  constatou-se 

que 52.5% dos entrevistados disseram que acharam ótimo o sabor da bebida láctea no 

círculo preto, enquanto que 35% disseram que acharam bom e 12.5% acharam o sabor 

razoável conforme informado na tabela 2. 

Para a pergunta, “o sabor da bebida láctea identificada com o círculo azul”, foi possível 

verificar que 52.5% dos entrevistados disseram que acharam ótimo o sabor da bebida 

láctea no círculo azul, enquanto que 40% disseram que acharam bom e 7.5% disseram 

que acharam o sabor razoável conforme informado na tabela 2. 

       

Para a pergunta, “amostra preferida”, identificou-se que 22.5% dos entrevistados 

disseram que a amostra preferida foi a do círculo preto, 20% disseram que foi a amostra 

do círculo vermelho e 17.5% que foi a amostra do círculo azul. 40% disseram que não 

perceberam diferença conforme informado na tabela 2. 

Para a pergunta, ‘gosto de bebida láctea”, 72.5% dos entrevistados disseram que 

concordam totalmente, 22.5% disseram que concordam parcialmente e 2.5% disseram 

ser indiferente e que discordam parcialmente conforme informado na tabela 2. 

Para a pergunta, ‘gosto de bebida láctea de morango”, 70% dos entrevistados disseram 

que concordam totalmente, 22.5% disseram que concordam parcialmente e 5% disseram 

ser indiferente e 2.5% disseram que discordam parcialmente conforme informado na 

tabela 2.                    
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Sobre a pergunta, “tomo bebida láctea com frequência, (ao menos 1 vez por semana)”, 

40% dos entrevistados disseram que concordam totalmente, 32.5% disseram que 

concordam parcialmente, 12.5% disseram ser indiferente e que discordam parcialmente e 

2.5% disseram que discordam totalmente conforme informado na tabela 2. 

Quando perguntado, “tomo bebida láctea quando estou com fome”, 30% dos 

entrevistados disseram que discordam parcialmente, 22.5% disseram ser indiferente, 20% 

disseram que discordam totalmente e que concordam parcialmente e 7.5% disseram que 

concordam totalmente conforme informado na tabela 2. 

Quando foi perguntado se “a bebida láctea é um bom alimento”, 50% dos entrevistados 

disseram que concordam parcialmente, 30% disseram que concordam totalmente, 10% 

disseram ser indiferente conforme informado na tabela 2. 

Quando perguntados se tem o paladar bastante apurado para perceber sabores, 67.5% 

dos entrevistados disseram que concordam parcialmente, 17.5% disseram que 

concordam totalmente, 12.5% disseram ser indiferente conforme informado na tabela 2. 

Quando perguntados se tem boa audição, 47.5% dos entrevistados disseram que 

concordam totalmente, 30% disseram que concordam parcialmente, 12.5% disseram ser 

indiferente e 10% disseram que discordam parcialmente conforme informado na tabela 2. 

Quando perguntados se “o que ouço normalmente interfere na percepção dos sabores 

dos alimentos que consumo’, 42.5% dos entrevistados disseram que discordam 

totalmente, 30% disseram ser indiferente, 15% disseram que discordam parcialmente e 

10% disseram que concordam parcialmente conforme informado na tabela 2. 

Quando perguntados se “a bebida láctea atrai os meus sentidos”, 50% dos entrevistados 

disseram ser indiferente, 22.5% disseram que discordam totalmente, 15% disseram que 

discordam parcialmente e 12.5% disseram que concordam parcialmente conforme 

informado na tabela 2. 

4.2.2 Análise descritiva do grupo A – Separado por grupo 

Nesse tópico, os resultados apresentados estão separados de acordo com cada grupo 

controle, grupo A1 e A2. 
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A pergunta, “o sabor da bebida láctea identificada com o círculo vermelho” permitiu 

constatar que para o grupo A1, 45% do entrevistados disseram que o sabor da bebida no 

círculo vermelho era bom, 40% disseram que era ótimo. Já no grupo A2, 65% disseram 

que o sabor era ótimo e 30% disseram que o sabor era bom conforme informado na 

tabela 2. 

Por se tratar do grupo controle do experimento, grupo A, para a degustação da amostra 

identificada com o círculo preto, nenhum estímulo sonoro foi introduzido. Os participantes 

foram questionados sobre o sabor da bebida láctea identificada como circulo preto. Como 

resultado para o grupo A1, 55% do entrevistados disseram que o sabor da bebida no 

círculo preto era ótimo, 25% disseram que era bom. Já no grupo A2, 50% disseram que o 

sabor era ótimo e 45% disseram que o sabor era bom conforme informado na tabela 2. 

Por se tratar do grupo controle do experimento, grupo A, para a degustação da amostra 

identificada com o círculo azul, nenhum estímulo sonoro foi introduzido. Os participantes 

foram questionados sobre o sabor da bebida láctea identificada como círculo azul. Como 

resultado para o grupo A1, 45% do entrevistados disseram que o sabor da bebida no 

círculo azul era bom, 40% disseram que era ótimo. Já no grupo A2, 65% disseram que o 

sabor era ótimo e 35% disseram que o sabor era bom conforme informado na tabela 2. 

Para a pergunta, “qual a amostra preferida”, observou-se que para o grupo A1, 45% do 

entrevistados disseram que não perceberam diferença, 25% disseram que a amostra 

preferida era a do círculo vermelho e a do círculo preto. Já no grupo A2, 35% disseram 

não perceberam diferença entre as amostras, 30% disseram que a amostra preferida foi a 

do círculo azul, 20% disseram que a amostra preferida foi a do círculo preto e 15% 

disseram que a amostra preferida foi a círculo vermelho conforme informado na tabela 2.  

Quando perguntados se “gostam de bebida láctea”, no grupo A1 60% disseram que 

concordam totalmente, 35% disseram que concordam parcialmente. Já no grupo A2 85% 

disseram que concordam totalmente, 10% disseram que concordam parcialmente 

conforme informado na tabela 2. 

Quando perguntados se “gostam de bebida láctea de morango”, no grupo A1 55% 

disseram que concordam totalmente, 40% disseram que concordam parcialmente. Já no 

grupo A2 85% disseram que concordam totalmente, 10% disseram ser indiferente 

conforme informado na tabela 2. 
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Quando perguntados se tomam bebida láctea com frequência, no grupo A1 35% disseram 

que concordam totalmente e que concordam parcialmente e 20% disseram que discordam 

parcialmente. Já no grupo A2 45% disseram que concordam totalmente, 30% disseram 

que concordam parcialmente e 20% disseram ser indiferente conforme informado na 

tabela 2. 

Quando perguntados se tomam bebida láctea quando estão com fome”, no grupo A1 30% 

disseram que concordam parcialmente e que discordam parcialmente e 20% disseram 

que discordam totalmente e disseram ser indiferente. Já no grupo A2 30% disseram que 

discordam parcialmente, 25% disseram ser indiferente e 20% disseram que discordam 

totalmente conforme informado na tabela 2. 

Quando perguntados se “a bebida láctea é um bom alimento”, no grupo A1 50% disseram 

que concordam parcialmente e 30% disseram que concordam totalmente. Já no grupo A2 

50% disseram que concordam parcialmente, 30% concordam totalmente conforme 

informado na tabela 2. 

Quando perguntados se “possuem o paladar bastante apurado para perceber sabores”, 

no grupo A1 65% disseram que concordam parcialmente e 20% disseram que concordam 

totalmente. Já no grupo A2 70% disseram que concordam parcialmente e 15% concordam 

totalmente conforme informado na tabela 2. 

Quando perguntados se “tem boa audição e percebo bem os estímulos sonoros”, no 

grupo A1 45% disseram que concordam totalmente e 35% disseram que concordam 

parcialmente. Já no grupo A2 50% disseram que concordam totalmente e 25% concordam 

parcialmente conforme informado na tabela 2. 

Quando perguntados se “o que ouço normalmente interfere na percepção dos sabores 

dos alimentos que consumo”, no grupo A1 45% disseram que discordam totalmente e 

25% disseram que discordam parcialmente. Já no grupo A2 50% disseram ser indiferente 

e 40% discordam totalmente conforme informado na tabela 2. 

Quando perguntados, se “a bebida láctea atrai os meus sentidos”, no grupo A1 55% 

disseram ser indiferente e 30% disseram que discordam totalmente. Já no grupo A2 45% 

disseram ser indiferente e 40% concordam parcialmente conforme informado na tabela 2. 
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4.3 Análise de dispersão do grupo A 

 

Na sequência foi feita a análise de dispersão dos dados obtidos no grupo controle, sem 

qualquer interferência sonora, incluindo ambos os gêneros dos grupos  A1 e A2.  

Observou-se a análise de dispersão dos dados apresentados pelo grupo controle A, 

conforme tabela 3. 
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Ao se analisar a média, constata-se que a pergunta que obteve a maior média foi “Gosto 

de bebida láctea” com 4.65, seguida pela pergunta “Gosto de bebida láctea de 

morango”com média 4.60. A pergunta que apresentou a menor média foi “O que ouço 

normalmente interfere na percepção dos sabores dos alimentos que consumo” com 2.15, 

seguida pela pela “A bebida láctea atrai os meus sentidos” com média 2.53. 

A questão que apresenta o maior desvio padrão é “Tomo bebida láctea quando estou com 

fome” com um valor de 1.23, seguida pela questão “O que ouço normalmente interfere na 

percepção dos sabores dos alimentos que consumo.” com 1.17. Já a pergunta que 

apresenta menor desvio padrão é “O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo 

Azul” com 0.64, o mesmo valor para a pergunta “Tenho o paladar bastante apurado para 

perceber sabores”. 

A questão “O que ouço normalmente interfere na percepção dos sabores dos alimentos 

que consumo.” assumiu coeficiente de variação de 54%, sendo a mais heterogênea, 

indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 54% do valor desta e 

as perguntas “Gosto de bebida láctea” e “O sabor da bebida láctea identificada com o 

Círculo Azul” a mais homogênea com uma variação de 14%, indicando que em média, os 

desvios relativamente à média atingem 14% do valor desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimétria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais a direita (local onde as respostas são positivas). Apenas duas 

perguntas apresentaram assimétria positiva sendo elas: “Tomo bebida láctea quando 

estou com fome” e “O que ouço normalmente interfere na percepção dos sabores dos 

alimentos que consumo”. 

Com relação a curtose, 4 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 
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Pode-se observar a análise de dispersão dos dados obtidos no grupo controle A1, 

conforme tabela  3. 

Na tabela anterior demostrou-se os resultados da análise de dispersão. Ao analisar a 

média, constatou-se que a pergunta que obteve a maior média foi “Gosto de bebida 

láctea” com 4.50, seguida pela pergunta “Gosto de bebida láctea de morango”com média 

4.45. A pergunta que apresentou a menor média foi “O que ouço normalmente interfere na 

percepção dos sabores dos alimentos que consumo” com 2.10, seguida pela pela “A 

bebida láctea atrai os meus sentidos” com média 2.25. 

As questões que apresentaram o maior desvio padrão são “Tomo bebida láctea quando 

estou com fome” e “O que ouço normalmente interfere na percepção dos sabores dos 

alimentos que consumo” com um valor de 1.29, seguida pela questão “Tomo bebida 

láctea quando estou com fome.” com 1.14. Já a pergunta que apresenta menor desvio 

padrão é “O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Azul” com 0.72, o mesmo 

valor para a pergunta “O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Vermelho”. 

A questão “O que ouço normalmente interfere na percepção dos sabores dos alimentos 

que consumo.” assumiu coeficiente de variação de 62%, sendo a mais heterogênea, 

indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 62% do valor desta e 

a pergunta “Tenho o paladar bastante apurado para perceber sabores” a mais 

homogênea com uma variação de 15%, indicando que em média, os desvios 

relativamente à média atingem 15% do valor desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimétria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais a direita (local onde as respostas são positivas). Apenas uma 

pergunta apresentou assimétria positiva sendo ela: “O que ouço normalmente interfere na 

percepção dos sabores dos alimentos que consumo”. 

Com relação a curtose, 4 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 
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É possível observar a análise de dispersão dos dados obtidos no grupo controle A2, 

conforme tabela 3. 

Ao se analisar a média, identificou-se que a pergunta que obteve a maior média foi “Gosto 

de bebida láctea” com 4.80, seguida pela pergunta “Gosto de bebida láctea de 

morango”com média 4.75. A pergunta que apresentou a menor média foi “O que ouço 

normalmente interfere na percepção dos sabores dos alimentos que consumo” com 2.20, 

seguida pela pela “Tomo bebida láctea quando estou com fome” com média 2.70. 

A questão que apresentou o maior desvio padrão é “Tomo bebida láctea quando estou 

com fome” com um valor de 1.34, seguida pela questão “O que ouço normalmente 

interfere na percepção dos sabores dos alimentos que consumo” com 1.06. Já a pergunta 

que apresenta menor desvio padrão é “O sabor da bebida láctea identificada com o 

Círculo Azul” com 0.49, seguido pela “Gosto de bebida láctea”com um valor de 0.52. 

A questão “Tomo bebida láctea quando estou com fome” assumiu coeficiente de variação 

de 49%, sendo a mais heterogênea, indicando que em média, os desvios relativamente à 

média atingem 49% do valor desta e as perguntas “O sabor da bebida láctea identificada 

com o Círculo Azul” e “Gosto de bebida láctea” as mais homogêneas com uma variação 

de 11%, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 11% do 

valor desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimétria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais a direita (local onde as respostas são positivas). Apenas uma 

pergunta apresentou assimétria positiva sendo ela: “Tomo bebida láctea quando estou 

com fome”. 

Com relação a curtose, 5 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 
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Verificou-se a análise de dispersão dos dados obtidos no grupo controle A2 somente para 

o  gênero feminino conforme tabela 3. 

A tabela anterior permitiu demostrar os resultados da análise de dispersão. Ao se analisar 

a média, verifica-se que a pergunta que obteve a maior média foi “Gosto de bebida láctea” 

e “Gosto de bebida láctea de morango”com média 5.00, seguido pela pergunta “O sabor 

da bebida láctea identificada com o Círculo Vermelho” com média 4.80. A pergunta que 

apresentou a menor média foi “O que ouço normalmente interfere na percepção dos 

sabores dos alimentos que consumo” com 1.60, seguida pela pela “A bebida láctea atrai 

os meus sentidos” com média 2.20. 

A questão que apresentou o maior desvio padrão é “Tenho boa audição, percebo bem os 

estímulos sonoros” com um valor de 1.29, seguida pela questão “Tomo bebida láctea 

quando estou com fome” com 1.16. Já a pergunta que apresenta menor desvio padrão é 

“Tenho o paladar bastante apurado para perceber sabores” com 0.32, seguido pela “O 

sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Vermelho”com um valor de 0.42. 

A questão “O que ouço normalmente interfere na percepção dos sabores dos alimentos 

que consumo” assumiu coeficiente de variação de 60%, sendo a mais heterogênea, 

indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 60% do valor desta e 

a pergunta “Tenho o paladar bastante apurado para perceber sabores” é a mais 

homogênea com uma variação de 8%, indicando que em média, os desvios relativamente 

à média atingem 8% do valor desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimétria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais a direita (local onde as respostas são positivas). E quatro perguntas 

apresentaram assimétria positiva. 

Com relação a curtose, 3 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 
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Foi possível observar a análise de dispersão dos dados obtidos no grupo controle A2 

somente do gênero masculino conforme tabela 3. 

Ao se analisar a média, constata-se que a pergunta que obteve a maior média foi “O 

sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Azul” com média 4.70, seguido pela 

pergunta “Gosto de bebida láctea” com média 4.60. A pergunta que apresentou a menor 

média foi “Tomo bebida láctea quando estou com fome” com 2.10, seguida pela “O que 

ouço normalmente interfere na percepção dos sabores dos alimentos que consumo” com 

média 2.80. 

A questão que apresentou o maior desvio padrão é “A bebida láctea é um bom alimento” 

com um valor de 1.34, seguida pela questão “Tomo bebida láctea quando estou com 

fome” com 1.28. Já a pergunta que apresenta menor desvio padrão é “O sabor da bebida 

láctea identificada com o Círculo Azul” com 0.48, seguido pela “O sabor da bebida láctea 

identificada com o Círculo Preto”com um valor de 0.63. 

A questão “Tomo bebida láctea quando estou com fome” assumiu coeficiente de variação 

de 61%, sendo a mais heterogênea, indicando que em média, os desvios relativamente à 

média atingem 61% do valor desta e a pergunta “O sabor da bebida láctea identificada 

com o Círculo Azul” é a mais homogênea com uma variação de 10%, indicando que em 

média, os desvios relativamente à média atingem 10% do valor desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimétria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais a direita (local onde as respostas são positivas). E a pergunta 

“Tomo bebida láctea quando estou com fome” apresenta assimétria positiva. 

Com relação a curtose, 4 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 
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Conforme demonstrado na tabela 3, pode-se observar a análise de dispersão dos dados 

obtidos no grupo controle A1 do gênero feminino.  

Ao se analisar a média, é possível verificar que as perguntas que obtiveram a maior 

média foi “O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Preto” e “Gosto de bebida 

láctea” com média 4.50, seguido pela pergunta “Gosto de bebida láctea de morango” com 

média 4.40. A pergunta que apresentou a menor média foi “O que ouço normalmente 

interfere na percepção dos sabores dos alimentos que consumo” com 1.70, seguida pela 

“A bebida láctea atrai os meus sentidos” com média 2.00. 

A questão que apresentou o maior desvio padrão é “O que ouço normalmente interfere na 

percepção dos sabores dos alimentos que consumo” com um valor de 1.34, seguida pela 

questão “Tomo bebida láctea com frequência. (ao menos 1 vez por semana)” com 1.20. 

Já a pergunta que apresenta menor desvio padrão é “Tenho o paladar bastante apurado 

para perceber sabores” com 0.57, seguido pela “O sabor da bebida láctea identificada 

com o Círculo Azul”com um valor de 0.63. 

A questão “Tomo bebida láctea quando estou com fome” assumiu coeficiente de variação 

de 40%, sendo a mais heterogênea, indicando que em média, os desvios relativamente à 

média atingem 40% do valor desta e as perguntas “O sabor da bebida láctea identificada 

com o Círculo Azul” e “Tenho o paladar bastante apurado para perceber sabores” são as 

mais homogêneas com uma variação de 15%, indicando que em média, os desvios 

relativamente à média atingem 15% do valor desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimétria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais a direita (local onde as respostas são positivas). E duas perguntas 

apresentaram assimétria positiva. A pergunta “A bebida láctea atrai os meus sentidos” 

apresentou ser simétrica em torno da média. 

Com relação a curtose, 6 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 
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Foi possível observar a análise de dispersão dos dados obtidos no grupo controle A1 

gênero masculino conforme tabela 3. 

Ao se analisar a média, verifica-se que as perguntas que obtiveram a maior média foi 

“Gosto de bebida láctea” e “Gosto de bebida láctea de morango” com média 4.50, seguido 

pelas perguntas “O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Vermelho”, “O sabor 

da bebida láctea identificada com o Círculo Azul “e “Tenho boa audição, percebo bem os 

estímulos sonoros “ com média 4.30. A pergunta que apresentou a menor média foi “O 

que ouço normalmente interfere na percepção dos sabores dos alimentos que consumo” e 

“A bebida láctea atrai os meus sentidos” com média 2.50, seguida pela “Tomo bebida 

láctea com frequência. (ao menos 1 vez por semana)” com média 3.40. 

A questão que apresentou o maior desvio padrão é “Tomo bebida láctea com frequência. 

(ao menos 1 vez por semana)” com um valor de 1.35, seguida pela questão “Tomo bebida 

láctea quando estou com fome” com 1.32. Já as perguntas que apresentaram o menor 

desvio padrão são “Gosto de bebida láctea” e “Gosto de bebida láctea de morango” com 

0.53, seguido pela “Tenho o paladar bastante apurado para perceber sabores”com um 

valor de 0.63. 

A questão “Tomo bebida láctea quando estou com fome” assumiu coeficiente de variação 

de 47%, sendo a mais heterogênea, indicando que em média, os desvios relativamente à 

média atingem 47% do valor desta e as perguntas “Gosto de bebida láctea” e “Gosto de 

bebida láctea de morango” são as mais homogêneas com uma variação de 12%, 

indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 12% do valor desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimétria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais a direita (local onde as respostas são positivas). E uma pergunta 

apresentou assimétria positiva. Já as perguntas “Gosto de bebida láctea” e “Gosto de 

bebida láctea de morango” apresentaram serem simétricas em torno da média. 

Com relação a curtose, 1 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 
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4.4 Caracterização da amostra do grupo B 

 

A amostra que constitui o grupo do experimento submetido às intervenções sonoras, 

representado por B1 e B2, é composta por 40 de indivíduos 20 homens e 20 mulheres. A 

faixa etária predominante da amostra é de indivíduos entre 19 e 38 anos conforme tabela 

4. 

Tabela 4: Distribuição da frequência de                                              

Idade do grupo B 

Idade Freq. Absoluta Freq. Relativa (%) 

19 2 5,0 

20 8 20,0 

21 6 15,0 

22 5 12,5 

23 6 15,0 

24 1 2,5 

25 4 10,0 

26 2 5,0 

27 1 2,5 

29 1 2,5 

31 1 2,5 

36 1 2,5 

37 1 2,5 

38 1 2,5 

                            Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

Verificou-se que as idade que apresentam maiores frequências são 20 anos com 20% da 

frequência, 21 e 23 anos com 15%, 22 anos com 12.5% e 25 anos com 10%. 
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4.5 Análise descritiva do grupo B – Separados por gênero e grupo   

 

 A apresentação e análise descritiva dos dados coletados, a partir dos questionários 

respondidos pelo grupo exposto aos estímulos sonoros, B1 e B2, são apresentadas nas 

tabelas que se seguem, onde mostra-se a  distribuição  da  frequência absoluta  dos  

construtos  e  variáveis  da pesquisa, assim como as frequências relativas. 
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Na tabela 5 apresenta-se a análise descritiva para a pergunta referente ao sabor da 

bebida láctea identificada com o circulo vermelho. Durante a degustação da referida 

amostra nenhum som foi adicionado ao experimento. Identifica-se que para o sexo 

masculino a opinião em ambos os grupos B1 e B2 foram bem parecidas, tendo tanto o 

grupo B1 e B2 disseram 50% acharam bom o sabor e os que disseram achar ótimo foi 

40% tanto para o grupo B1 e 50% para o grupo B2. Já o sexo feminino, no grupo B1 60% 

acharam bom e 20% acharam ótimo e razoável o sabor. Enquanto que o grupo B2 70% 

acharam bom e 20% acharam razoável o sabor. 

Os participantes foram solicitados a demonstrar se gostavam de bebida láctea, conforme 

exposto na análise descritiva da tabela 5. Identificou-se que para o sexo masculino grupo 

B1 (60%), masculino grupo B2 (70%) e sexo feminino grupo B2 (70%) onde a maioria 

disse que concorda totalmente quando perguntado se gostam de bebida láctea, e para o 

grupo B1 sexo feminino 50% disseram concordar parcialmente e 40% disseram concordar 

totalmente. 

Os participantes foram solicitados a responder se gostavam de bebida láctea sabor 

morango, permitindo o desenvolvimento da estatística descritiva para as respostas 

apresentadas, conforme demonstrado na  tabela 5. É possível notar  que para o sexo 

masculino B2 (70%), sexo feminino grupo B1 (60%) e B2 (60%), a maioria disse que 

concorda totalmente quando perguntado se gosta de bebida láctea de morango, e para o 

grupo B1 sexo masculino 40% disseram concordar parcialmente e 50% disseram 

concordar totalmente. 

Quando questionados quanto à “frequência em que tomam bebida láctea,  ao menos uma 

vez por semana”, os participantes responderam de acordo com o exposto na análise 

descritiva apresentada na  tabela 5. Observou-se que para o sexo masculino grupo B1, 

60% disseram que concordam totalmente que tomam bebida láctea com frequência, 20% 

disseram que discordam totalmente. Para o grupo B2, 30% disseram que discordam 

totalmente e que discordam parcialmente. Já para o sexo feminino grupo B1, 40% 

disseram que concordam totalmente. Para o grupo B2, 60% disseram que concordam 

parcialmente e 20% disseram concordam totalmente. 

 



123 
 

 
 

A análise descritiva para a pergunta, “tomo bebida láctea quando estou com fome”, 

apresentou os seguintes resultados,  demonstrados na tabela 5. Constatou-se que para o 

sexo masculino grupo B1, 40% disseram que concordam parcialmente que tomam bebida 

láctea quando estão com fome, 20% disseram que discordam totalmente e disseram ser 

indiferente. Para o grupo B2, 40% disseram que discordam totalmente e 30% disseram 

ser indiferente. Já para o sexo feminino grupo B1, 50% disseram ser indiferente quando 

perguntado se tomam bebida láctea quando estão com fome, e 20% disseram que 

discordam parcialmente. Para o grupo B2, 30% disseram que discordam totalmente e 

20% disseram ser indiferente, que concordam totalmente e que discordam parcialmente. 

Quando questionados se “a  bebida láctea é um bom alimento”, os participantes 

responderam conforme os dados apresentados na análise descritiva  da tabela  5. Foi 

possível verificar que para o sexo masculino grupo B1, 40% disseram que concordam 

totalmente que a bebida láctea é um bom alimento, 30% disseram ser indiferente. Para o 

grupo B2, 60% disseram que concordam parcialmente. Já para o sexo feminino grupo B1, 

80% disseram que concordam parcialmente quando perguntado se a bebida láctea é um 

bom alimento. Para o grupo B2, 40% disseram ser indiferente e 30% disseram concordam 

totalmente. 

Na sequência, os voluntários foram perguntados se consideravam “apresentar o paladar 

bastante apurado para perceber sabores”. Os resultados são demonstrados na tabela 5. 

Estes dados permitiram: identificar que para o sexo masculino grupo B1, 50% disseram 

que concordam parcialmente que tem o paladar bastante apurado para perceber sabores, 

30% disseram que concordam totalmente. Para o grupo B2, 50% disseram que 

concordam totalmente. Já para o sexo feminino grupo B1, 70% disseram que concordam 

parcialmente quando perguntado se tem o paladar bastante apurado para perceber 

sabores. Para o grupo B2, 60% disseram que concordam parcialmente e 40% disseram 

concordam totalmente. 

Para a pergunta, “tenho boa audição, percebo bem os estímulos sonoros”. Os resultados 

da análise descritiva estão representados na tabela 5. Nota-se que para o sexo masculino 

grupo B1, 50% disseram que concordam parcialmente que tem boa audição, 40% 

disseram que concordam totalmente. Para o grupo B2, 40% disseram que concordam 

totalmente e que concordam parcialmente. Já para o sexo feminino grupo B1, 60% 

disseram que concordam parcialmente quando perguntado se tem boa audição, e 40% 
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disseram que concordam totalmente. Para o grupo B2, 60% disseram que concordam 

totalmente e 30% disseram que concordam parcialmente. 

Quanto à pergunta, “o que ouço normalmente interfere na percepção dos sabores dos 

alimentos que consumo”, os participantes responderam conforme demonstrado na tabela 

5. Identifica-se que para o sexo masculino grupo B1, 40% disseram ser indiferente 

quando perguntados se o que ouvem normalmente interfere na percepção dos sabores 

dos alimentos que consumo, 30% disseram que discordam totalmente. Para o grupo B2, 

30% disseram que concordam parcialmente e que discordam totalmente. Já para o sexo 

feminino grupo B1, 40% disseram que concordam parcialmente quando perguntado se o 

que ouço normalmente interfere na percepção dos sabores dos alimentos que consumo e 

30% disseram ser indiferente. Para o grupo B2, 40% disseram ser indiferente e que 

discordam parcialmente. 

Quando questionados, a bebida láctea atrai os seus sentidos, os participantes 

responderam conforme demonstrado na análise descritiva da tabela 5. Esta questão 

permitiu demonstrar que para o sexo masculino grupo B1, 40% disseram ser indiferente 

quando perguntados se a bebida láctea atrai os meus sentidos, 20% disseram que 

discordam totalmente e que discordam parcialmente. Para o grupo B2, 70% disseram ser 

indiferente. Já para o sexo feminino grupo B1, 70% disseram ser indiferente quando 

perguntados se a bebida láctea atrai os meus sentidos. Para o grupo B2, 40% discordam 

parcialmente e 30% disseram ser indiferente. 

Na sequência do experimento, foi introduzido o estímulo sonoro com a música “We are 

the champions” enquanto os participantes degustavam a bebida identificada com o circulo 

preto. E sobre a pergunta, o sabor da bebida láctea identificada com o círculo preto, os 

voluntários responderam conforme descrito na análise descritiva da tabela  5. As 

respostas a esta pergunta permitiu demonstrar que o sexo masculino grupo B1 teve 60% 

das respostas dizendo que o sabor da bebida era bom e 30% disseram que era ótimo e 

razoável, enquanto que o grupo B2 50% disseram que era ótimo e 30% disseram que era 

bom. Já no sexo feminino, 80% disseram que era bom no grupo B1, enquanto que 70% 

disseram ser bom no grupo B2. 
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Sobre a pergunta, “sou muito sensível a músicas como “We are the champions””, os 

participantes responderam conforme apresentado na tabela  5. Observou-se que para o 

sexo masculino grupo B1, 50% disseram que concordam parcialmente que são muito 

sensíveis a músicas como “We are the champions”, 30% disseram que ser indiferente. 

Para o grupo B2, 30% disseram ser indiferente e que concordam parcialmente. Já para o 

sexo feminino grupo B1, 50% disseram ser indiferente quando perguntado se são muito 

sensíveis a músicas como “We are the champions”, e 40% disseram que discordam 

parcialmente. Para o grupo B2, 40% disseram ser indiferente e 30% disseram que 

discordam totalmente. 

Os participantes foram solicitados a responder se “apresentam identificação com a música 

tocando no momento da degustação’. Os resultados foram apresentados na tabela  5. Foi 

possível demonstrar que para o sexo masculino grupo B1, 40% disseram que concordam 

parcialmente que se identificam com a música, 30% disseram que ser indiferente. Para o 

grupo B2, 30% disseram ser indiferente, que concordam totalmente e que concordam 

parcialmente. Já para o sexo feminino grupo B1, 50% disseram ser indiferente quando 

perguntado sem identifico com a música. Para o grupo B2, 30% disseram ser indiferente e 

que concordam parcialmente. 

Quanto à pergunta, “esta música me desperta emoções positivas”, os participantes 

responderam conforme demonstrado na tabela  5. No que tange ao sexo masculino do 

grupo B1, 40% disseram que concordam parcialmente que está música me desperta 

emoções positivas, 20% disseram que ser indiferente e que concordam totalmente. Para o 

grupo B2, 50% disseram que concordam parcialmente e 30% disseram que concordam 

totalmente. Já para o sexo feminino grupo B1, 40% disseram ser indiferente quando 

perguntado se está música me desperta emoções positivas. Para o grupo B2, 30% 

disseram ser indiferente e que concordam totalmente. 

Para a pergunta, “eu gosto de ouvir músicas enquanto me alimento”, os voluntários 

responderam conforme demonstrado na análise descritiva da tabela 5. Tem-se que para o 

sexo masculino grupo B1, 40% disseram ser indiferente quando perguntados se gostam 

de ouvir músicas enquanto se alimentam, 30% disseram que concordam totalmente. Para 

o grupo B2, 30% disseram que concordam parcialmente. Já para o sexo feminino grupo 

B1, 40% disseram que concordam parcialmente quando perguntado gostam de ouvir 
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músicas enquanto se alimentam e 30% disseram que discordam totalmente. Para o grupo 

B2, 30% disseram ser indiferente e que concordam parcialmente. 

Para a pergunta, “eu me senti bem degustando a bebida com o som agradável, as 

respostas apresentadas foram demonstradas na tabela 5. Esta questão permitiu 

demonstrar que na amostra para o sexo masculino grupo B1, 30% disseram que 

concordam parcialmente e que concordam totalmente quando perguntados se  sentiram 

bem degustando a bebida com o som agradável. Para o grupo B2, 40% disseram que 

concordam parcialmente e 30% disseram ser indiferente. Já para o sexo feminino grupo 

B1, 40% disseram que concordam parcialmente quando perguntados se  sentiram-se bem 

degustando a bebida com o som agradável e 30% disseram ser indiferente. Para o grupo 

B2, 50% disseram que concordam totalmente e 30% disseram ser indiferente. 

Quando questionados se  “a música agradável me proporcionou um melhor paladar ao 

provar a bebida”, obteve-se as seguintes respostas, conforme demonstradas na tabela 5. 

Observou-se que para o sexo masculino grupo B1, 30% disseram ser indiferente e que 

concordam parcialmente quando perguntados se a música agradável proporcionou um 

melhor paladar ao provar a bebida. Para o grupo B2, 30% disseram ser indiferente, que 

concordam parcialmente e que discordam totalmente. Já para o sexo feminino grupo B1, 

40% disseram ser indiferente quando perguntados se a música agradável proporcionou 

um melhor paladar ao provar a bebida e 30% disseram que concordam parcialmente. 

Para o grupo B2, 40% disseram ser indiferente e 30% disseram que concordam 

totalmente. 

Para a pergunta, “não percebi qualquer interferência sonora em meu paladar durante a 

degustação das amostras das bebidas”, os participantes responderam conforme descrito 

na tabela  5. Para o sexo masculino grupo B1, 30% disseram que discordam totalmente e 

que discordam parcialmente quando perguntados se não perceberam qualquer 

interferência sonora no paladar durante a degustação das amostras das bebidas. Para o 

grupo B2, 30% disseram discordam parcialmente e que concordam totalmente. Já para o 

sexo feminino grupo B1, 40% disseram que concordam totalmente quando perguntados 

se não perceberam qualquer interferência sonora no paladar durante a degustação das 

amostras das bebidas. Para o grupo B2, 30% disseram ser indiferente. 
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Na sequência do experimento com o grupo de intervenção, foi introduzido o estímulo 

sonoro desagradável enquanto os participantes degustavam a bebida identificada com o 

circulo azul. Sobre a pergunta, “o sabor da bebida láctea identificada com o círculo azul”, 

os voluntários responderam conforme descrito na análise descritiva da tabela  5. 

Identificou-se que o sexo masculino grupo B1 teve 50% das respostas dizendo que o 

sabor da bebida era bom e 40% disseram que era ótimo, enquanto que o grupo B2 70% 

disseram que era bom e 20% disseram que era ótimo. Já no sexo feminino, 60% disseram 

que era bom e 30% disseram que era ótimo no grupo B2, enquanto que 70% disseram ser 

bom e 20% disseram ser ruim no grupo A1. 

Para a pergunta, “sou muito sensível a ruídos desagradáveis”, os participantes 

responderam conforme demonstrado na tabela  5. Para o sexo masculino grupo B1, 40% 

disseram que concordam totalmente quando perguntados se são muito sensíveis a ruídos 

desagradáveis, 30% disseram que discordam parcialmente. Para o grupo B2, 40% 

disseram concordam parcialmente e 30% disseram ser indiferente. Já para o sexo 

feminino grupo B1, 50% disseram que concordam totalmente quando perguntados se são 

muito sensíveis a ruídos desagradáveis, 30% disseram que concordam parcialmente. 

Para o grupo B2, 40% disseram que discordam parcialmente e 30% disseram que 

concordam parcialmente. 

Foi questionado aos voluntários se o ruído desagradável atrapalha o seu humor, 

demonstrado na análise descritiva da tabela  5. Com os resultados observou-se que para 

o sexo masculino grupo B1, 30% disseram que concordam totalmente e que concordam 

parcialmente quando perguntados se o ruído desagradável atrapalha o humor, 20% 

disseram ser indiferente. Para o grupo B2, 60% disseram concordam parcialmente e 20% 

disseram que concordam totalmente. Já para o sexo feminino grupo B1, 60% disseram 

que concordam totalmente quando perguntados se o ruído desagradável atrapalha o 

humor, 20% disseram que concordam parcialmente. Para o grupo B2, 50% disseram que 

concordam parcialmente e 30% disseram que concordam totalmente. 

Foi perguntado aos participantes se eles “consideram que o ruído desagradável foi capaz 

de desperta emoções negativas”, as respostas foram demonstradas na tabela  5. Para a 

pergunta tem-se que para o sexo masculino grupo B1, 40% disseram que discordam 

totalmente quando perguntados se o ruído desagradável desperta emoções negativas, 

30% disseram ser indiferente. Para o grupo B2, 40% disseram ser indiferente e 20% 
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disseram que concordam totalmente e que discordam parcialmente. Já para o sexo 

feminino grupo B1, 40% disseram que concordam totalmente quando perguntados se o 

ruído desagradável desperta emoções negativas, 30% disseram ser indiferente. Para o 

grupo B2, 40% disseram que concordam parcialmente e 30% disseram ser indiferente. 

Perguntado aos participantes se eles consideravam que “durante a alimentação a 

presença de ruídos irritantes não os afetavam”. Os resultados são apresentados conforme 

tabela  5. Estes dados permitiram afirmar que para o sexo masculino grupo B1, 50% 

disseram que concordam totalmente quando perguntados se durante a alimentação 

ruídos irritantes não afetam, 20% disseram que discordam totalmente. Para o grupo B2, 

40% disseram que discordam parcialmente e 30% disseram que concordam parcialmente. 

Já para o sexo feminino grupo B1, 30% disseram que discordam totalmente quando 

perguntados se durante a alimentação ruídos irritantes não afetam. Para o grupo B2, 30% 

disseram que discordam totalmente. 

Quando questionados se “o ruído desagradável  causou uma percepção ruim quanto ao 

sabor da bebida”, os voluntários responderam conforme a análise descritiva da tabela 5. 

Assim constatou-se que para o sexo masculino grupo B1, 70% disseram que discordam 

totalmente quando perguntados se o ruído desagradável causou uma percepção ruim 

quanto ao sabor da bebida. Para o grupo B2, 50% disseram que discordam totalmente e 

30% disseram ser indiferente. Já para o sexo feminino grupo B1, 50% disseram que 

discordam totalmente quando perguntados se o ruído desagradável causou uma 

percepção ruim quanto ao sabor da bebida e 30% disseram ser indiferente. Para o grupo 

B2, 40% disseram que discordam totalmente e 30% disseram ser indiferente. 

Perguntamos aos voluntários se “o ruído desagradável causou irritação durante a 

degustação”, eles responderam conforme a análise descritiva da tabela 5. Tem-se que 

para o sexo masculino grupo B1, 50% disseram que discordam totalmente quando 

perguntados se o ruído desagradável causou irritação durante a degustação, 30% 

disseram ser indiferente. Para o grupo B2, 40% disseram que discordam totalmente e 

30% disseram ser indiferente. Já para o sexo feminino grupo B1, 40% disseram ser 

indiferente quando perguntados se o ruído desagradável causou irritação durante a 

degustação e 30% disseram que discordam totalmente e que concordam parcialmente. 

Para o grupo B2, 40% disseram que discordam parcialmente. 
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Para reforçar a percepção dos voluntários com a intervenção sonora, questionou-se se 

“eles não perceberam qualquer interferência do ruído desagradável em seu paladar 

durante a degustação”. Os resultados são apresentados conforme tabela 5. Estes 

resultados permitiram demonstrar que para o sexo masculino grupo B1, 50% disseram 

que concordam totalmente quando perguntados se não perceberam qualquer interferência 

do ruído desagradável no paladar durante a degustação, 30% disseram que discordam 

totalmente. Para o grupo B2, 40% disseram que concordam totalmente. Já para o sexo 

feminino grupo B1, 30% disseram que concordam totalmente e que discordam totalmente 

quando perguntados se não perceberam qualquer interferência do ruído desagradável no 

paladar durante a degustação e 20% disseram que discordam parcialmente e que 

concordam parcialmente. Para o grupo B2, 40% disseram que concordam totalmente. 

Para observar o grau de envolvimento dos participantes com o experimento, foi 

perguntado se, “durante a degustação das amostras tentei me concentrar apenas na 

bebida”. Respostas conforme apresentado na tabela 5. Identifica-se que para o sexo 

masculino grupo B1, 90% disseram que concordam totalmente quando perguntados 

durante a degustação das amostras tentaram se concentrar apenas na bebida. Para o 

grupo B2, 30% disseram que concordam totalmente. Já para o sexo feminino grupo B1, 

50% disseram que concordam totalmente quando perguntados durante a degustação das 

amostras tentaram se concentrar apenas na bebida e 40% disseram que concordam 

parcialmente. Para o grupo B2, 30% disseram que concordam totalmente, que concordam 

parcialmente e que ser indiferente. 

Para reforçar a observação do nível de atenção dos voluntários na realização da 

pesquisa, questionou-se se, “durante o experimento fiquei atento a tudo que se passava 

ao meu redor”. Respostas conforme apresentado na tabela 5. As respostas indicam que 

para o sexo masculino grupo B1, 40% disseram que concordam totalmente quando 

perguntados se durante o experimento ficaram atento a tudo que se passava ao redor. 

Para o grupo B2, 30% disseram que concordam totalmente e que discordam 

parcialmente. Já para o sexo feminino grupo B1, 40% disseram que concordam 

totalmente quando perguntados se durante o experimento ficaram atento a tudo que se 

passava ao redor. Para o grupo B2, 30% disseram que concordam parcialmente e que 

discordam totalmente. 
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Para se observar se os participantes perceberam a presença de um estimulo sonoro 

durante o experimento, foi perguntado se, “durante o experimento fiquei na expectativa do 

que iria degustar e não observei interferências sonoras”. Os resultados são apresentados 

na tabela 5. Identificou-se que para o sexo masculino grupo B1, 30% disseram que 

concordam totalmente quando perguntados se durante o experimento ficaram na 

expectativa do que iria degustar e não observaram interferências sonoras. Para o grupo 

B2, 30% disseram que discordam totalmente e que discordam parcialmente. Já para o 

sexo feminino grupo B1, 50% disseram que discordam parcialmente quando perguntados 

se durante o experimento ficaram na expectativa do que iria degustar e não observaram 

interferências sonoras. Para o grupo B2, 40% disseram que discordam parcialmente e 

30% disseram ser indiferente. 

Para se observar se os participantes consideraram que a presença de estímulos sonoros 

afetaram a percepção durante o experimento, foi perguntado, “acho que os sons 

mudaram o foco da minha atenção, ao degustar as amostras”. Os resultados são 

apresentados na tabela 5. Estes dados indicaram que para o sexo masculino grupo B1, 

40% disseram que discordam totalmente quando perguntados os sons mudaram o foco 

da atenção, ao degustar as amostras, 30% disseram que concordam parcialmente. Para o 

grupo B2, 30% disseram ser indiferente. Já para o sexo feminino grupo B1, 30% disseram 

que discordam totalmente e discordam parcialmente quando perguntados os sons 

mudaram o foco da atenção, ao degustar as amostras. Para o grupo B2, 40% disseram 

que discordam parcialmente e 30% disseram ser indiferente. 

Perguntado aos participantes se, “este experimento aguçou minha percepção em relação 

aos meus sentidos (olfato, paladar, audição, tato bucal e visão)”. As respostas foram 

obtidas conforme apresentado na tabela 5. Neste caso, considera-se que para o sexo 

masculino grupo B1, 30% disseram ser indiferente e que concordam parcialmente quando 

perguntados se este experimento aguçou a percepção em relação aos meus sentidos 

(olfato, paladar, audição, tato bucal e visão), 20% disseram que concordam totalmente. 

Para o grupo B2, 50% disseram que concordam parcialmente e 30% disseram que 

concordam totalmente. Já para o sexo feminino grupo B1, 40% disseram ser indiferente 

quando perguntados se este experimento aguçou a percepção em relação aos meus 

sentidos (olfato, paladar, audição, tato bucal e visão). Para o grupo B2, 50% disseram ser 

indiferente e 30% disseram que concordam parcialmente. 
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Para observar se “os participantes perceberam diferenças entre as amostras”, solicitou-se 

que fizessem a escolha por sua amostra preferida. As respostas obtidas estão  

apresentadas na tabela 5. Constatou-se que o sexo masculino grupo B1 e B2, a maioria, 

50%, não percebeu diferença entre as amostras. No sexo feminino grupo B1, 40% 

disseram não perceber diferença, 30% disseram preferir o círculo vermelho, já no grupo 

B2 50%, disseram não perceber diferença entre as amostras e 50% disseram preferir o 

círculo preto. 

 

4.5.1 Análise descritiva do grupo B – Desconsiderando gênero e grupo   

 

Nesta unidade, os resultados apresentados estão agrupados, desconsiderando gênero e 

grupo B1 e B2. 

Quando questionados sobre o sabor da bebida láctea identificada com o círculo vermelho, 

observando que não houve interferência sonora durante a degustação da referida 

amostra. Verificou-se que 57.5% dos entrevistados disseram que acharam bom o sabor 

da bebida láctea marcada com o círculo vermelho, enquanto que 27.5% disseram que 

acharam ótimo e 12.5% disseram que acharam o sabor razoável conforme representado 

na tabela 5. 

Quando questionados se gostam de bebida láctea, observou-se que 60% dos 

entrevistados disseram que concordam totalmente, enquanto que 37.5% disseram que 

concordam parcialmente e 2.5% disseram que discordam parcialmente conforme descrito 

na tabela 5. 

O sabor morango desperta estímulo gustativo diferenciado, por suas propriedades 

organolépticas, conforme destacam especialistas na área de ciência dos alimentos. Neste 

contexto foi perguntado aos voluntários “se gostam de bebida láctea sabor morango”. 

Como resultado tem-se que 60% dos entrevistados disseram que concordam totalmente, 

enquanto que 27.5% disseram que concordam parcialmente, 5% disseram que discordam 

parcialmente ou são indiferente quanto à pergunta e 2.5% disseram que discordam 

totalmente conforme demonstrado na tabela  5. 
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Quando questionados sobre a frequência em que consomem bebida láctea, ao menos 1 

vez por semana. Foi possível identificar que 35% dos entrevistados disseram que 

concordam totalmente, 20% disseram que discordam totalmente e concordam 

parcialmente, enquanto que 17.5% disseram que discordam parcialmente, 7.5% disseram 

que são indiferente quanto à pergunta conforme descrito na tabela 5. 

Os participantes foram questionados sobre “o hábito de tomar bebida láctea quando estão 

com fome”. Observou-se que 30% dos entrevistados disseram que são indiferentes, 25% 

disseram que discordam totalmente, 17.5% disseram que concordam parcialmente, 15% 

disseram que discordam parcialmente e 12.5% disseram que concordam totalmente 

conforme apresentado na tabela 5.  

Quando perguntados se “a bebida láctea é um bom alimento”.  45% dos entrevistados 

disseram que concordam parcialmente, 25% disseram ser indiferentes, 22.5% disseram 

que concordam totalmente e 7.5% disseram que discordam parcialmente conforme tabela 

5. 

A sensibilidade palatal frequentemente, difere entre as pessoas. Considerando esta 

situação, foi perguntado “se tenho o paladar bastante apurado para perceber sabores”, 

52.5% dos entrevistados disseram que concordam parcialmente, 32.5% disseram que 

concordam totalmente, 12.5% disseram ser indiferente e que discordam parcialmente e 

2.5% disseram que discordam parcialmente conforme apresentado na tabela  5. 

Quando perguntados se “tem uma boa audição”, 30% dos entrevistados disseram ser 

indiferente quanto à pergunta, 25% disseram que concordam parcialmente, 20% disseram 

que discordam totalmente e que discordam parcialmente e 5% disseram que concordam 

totalmente conforme apresentado na tabela  5. 

Quando perguntados se “o que ouvem interfere na percepção dos sabores dos alimentos 

que consumo”, 42.5% dos entrevistados disseram que discordam totalmente, 30% 

disseram ser indiferente, 15% disseram que discordam parcialmente, 10% disseram que 

concordam parcialmente e 2.5% disseram que concordam totalmente conforme tabela  5. 

Quando perguntados se “a bebida láctea atrai os meus sentidos”, 52.5% dos 

entrevistados disseram ser indiferente, 20% disseram que discordam parcialmente, 10% 
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disseram que concordam parcialmente e discordam totalmente conforme apresentado na 

tabela  5. 

Para a degustação da amostra identificada com o círculo preto, foi introduzido o estimulo 

sonoro com a música “We are the champions”. E perguntamos aos participantes sobre o 

sabor da bebida láctea identificada com o círculo preto. Notamos que 60% dos 

entrevistados disseram que acharam bom o sabor, enquanto que 22.5% disseram que 

acharam ótimo e 17.5% disseram que acharam o sabor razoável conforme descrito na 

análise descritiva da tabela  5. 

Determinada músicas proporcionam maior sensibilidade emocional. Assim foi perguntado 

aos entrevistados se “são muito sensíveis a músicas como “We are the champions””, 

37.5% dos entrevistados disseram ser indiferente, 25% dos entrevistados disseram que 

concordam parcialmente, 17.5% disseram que discordam parcialmente e que discordam 

totalmente conforme descrito na tabela  5. 

Quando perguntados se “se identificam com a música”, 35% dos entrevistados disseram 

ser indiferente, 30% disseram que concordam parcialmente, 15% disseram que 

concordam totalmente, 12.5% disseram que discordam totalmente e 7.5% disseram que 

discordam parcialmente conforme análise descritiva da tabela 5. 

Sobre à sensibilidade à música, a partir da questão se “essa música desperta emoções 

positivas”, 35% dos entrevistados disseram que concordam parcialmente, 25% disseram 

ser indiferente, 20% disseram que concordam totalmente e 10% disseram que discordam 

totalmente e que discordam parcialmente. conforme observado na tabela 5. 

Perguntado aos voluntários se “gostam de ouvir músicas enquanto se alimentam”, 30% 

dos entrevistados disseram que concordam parcialmente, 22.5% disseram ser indiferente, 

17.5% disseram que concordam totalmente e que discordam totalmente e 12.5% 

disseram que discordam parcialmente conforme descrito na tabela  5. 

Quando perguntados se se sentiram bem degustando a bebida com o som agradável, 

30% disseram que concordam parcialmente, 27.5% dos entrevistados disseram ser 

indiferente, 25% disseram que concordam totalmente, 10% disseram que discordam 

totalmente e 7.5% disseram que discordam parcialmente como mostra a tabela  5. 
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Quando perguntados se “a música agradável proporcionou um melhor paladar ao provar a 

bebida”, 35% dos entrevistados disseram ser indiferente, 25% disseram que concordam 

parcialmente, 20% disseram que discordam totalmente, 12.5% disseram que concordam 

totalmente e 7.5% disseram que discordam parcialmente como mostra a tabela  5. 

Quando perguntado aos voluntários se “não perceberam interferência sonora no paladar 

durante a degustação das amostras das bebidas”, 27.5% dos entrevistados disseram que 

concordam totalmente, 25% disseram que discordam parcialmente, 20% disseram ser 

indiferente e que discordam totalmente e 7.5% disseram que concordam parcialmente 

conforme mostra a tabela 5. 

Nessa etapa do experimento durante a degustação da amostra identificada com o círculo 

azul, foi introduzido no ambiente um ruído desagradável. Os participantes do grupo B 

foram questionados sobre o sabor da bebida láctea marcada com o círculo azul. Notamos 

que 62.5% dos entrevistados disseram que acharam bom o sabor, enquanto que 22.5% 

disseram que acharam ótimo, 10% disseram que acharam o sabor razoável e 5% 

disseram que acharam o sabor ruim conforme demonstra a tabela 5. 

No que tange à sensibilidade dos respondentes se são muito sensíveis a ruídos 

desagradáveis, 32.5% dos entrevistados disseram que concordam totalmente, 27.5% dos 

entrevistados disseram que concordam parcialmente e 20% disseram que discordam 

parcialmente, como mostra a tabela 5. 

Quando perguntados se “o ruído desagradável atrapalha o meu humor”, 40% dos 

entrevistados disseram que concordam parcialmente, 35% disseram que concordam 

totalmente, 10% disseram ser indiferente, 7.5% disseram que discordam totalmente e que 

discordam parcialmente conforme descrito na tabela 5. 

Quando perguntados se o ruído desagradável desperta emoções negativas, 32.5% dos 

entrevistados disseram ser indiferente, 22.5% disseram que concordam totalmente, 20% 

disseram que concordam parcialmente, 15% disseram que discordam totalmente e 10% 

disseram que discordam parcialmente conforme mostra a tabela  5. 

Perguntado aos participantes se “durante a alimentação ruídos irritantes não os afetam”, 

25% dos entrevistados disseram que concordam totalmente e que discordam totalmente, 
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20% disseram que discordam parcialmente e que concordam parcialmente e 10% 

disseram ser indiferente como mostra a tabela 5. 

Ainda  se “o ruído desagradável me causou uma percepção ruim quanto ao sabor da 

bebida”, 52.5% disseram que discordam totalmente, 25% disseram ser indiferente, 10% 

dos entrevistados disseram que discordam parcialmente, 7.5% disseram que concordam 

totalmente e 5% disseram que concordam parcialmente conforme mostra a tabela 5. 

Sobre  se “o ruído desagradável me causou irritação durante a degustação”, 35% 

disseram que discordam totalmente, 30% disseram ser indiferente, 20% disseram que 

concordam parcialmente, 12.5% disseram que discordam parcialmente e 2.5% disseram 

que concordam totalmente conforme tabela 5. 

Referente à pergunta se “não perceberam qualquer interferência do ruído desagradável 

em meu paladar durante a degustação”, 40% dos entrevistados disseram que concordam 

totalmente, 22.5% disseram que discordam totalmente, 17.5% disseram que concordam 

parcialmente, 12.5% disseram que discordam parcialmente como demonstrado na tabela 

5. 

Quando perguntados se “durante a degustação das amostras tentaram se concentrar 

apenas na bebida”, 50% dos entrevistados disseram que concordam totalmente, 22.5 

disseram que concordam parcialmente, 10% disseram ser indiferente e que discordam 

parcialmente e 7.5% disseram que discordam totalmente conforme tabela  5. 

Em relação à pergunta se “durante o experimento ficaram atento a tudo que se passava 

ao redor’, 27.5% dos entrevistados disseram que concordam totalmente, 20% disseram 

que concordam parcialmente e que discordam parcialmente, 17.5% disseram ser 

indiferente e 15% disseram que discordam totalmente conforme tabela  5. 

Os voluntários foram perguntados se “durante o experimento ficaram na expectativa do 

que iriam degustar e não observaram interferências sonoras”. Obteve-se que 32.5% dos 

entrevistados disseram que discordam parcialmente, 20% disseram que discordam 

totalmente, 17.5 que concordam parcialmente e 15% disseram ser indiferente e que 

concordam totalmente conforme a tabela 5. 

Sobre o tema se “os sons mudaram o foco da atenção ao degustar as amostras”, 27.5% 

disseram que discordam totalmente, 22.5% disseram ser indiferente, 20% dos 
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entrevistados disseram que concordam parcialmente e 15% disseram que concordam 

parcialmente e concordam totalmente conforme mostra a tabela  5. 

Quando perguntados se “o experimento aguçou a percepção em relação aos sentidos, 

olfato, paladar, audição, tato bucal e visão”. Conclui-se que 35% dos entrevistados 

disseram ser indiferente, 32.5% disseram que concordam parcialmente, 22.5% disseram 

que concordam totalmente, 7.5% disseram que discordam parcialmente e 2.5% disseram 

que discordam totalmente conforme a tabela 5. 

Em relação à pergunta “qual a amostra preferida”, 47.5% dos entrevistados disseram que 

não perceberam diferença entras as amostras, 22.5% disseram que a amostra preferida 

foi a do círculo preto, 17.5% disseram que a amostra preferida foi a do círculo vermelho, 

12.5% disseram que a amostra preferida foi a do círculo azul conforme apresentado na 

tabela 5. 

4.5.2 Análise descritiva do grupo B – Separado por grupo  

 

Nesta sessão, os resultados são  apresentados separando o grupo B1 e B2.  

Quando questionados sobre o sabor da bebida láctea identificada com o círculo vermelho, 

observou-se que para a referida amostra não houve interferência sonora durante a 

degustação. Verificou-se que para o grupo B1, 55% do entrevistados disseram que o 

sabor da bebida marcada com o círculo vermelho era bom, 30% disseram que era ótimo. 

Já no grupo B2, 60% disseram que o sabor era bom e 25% disseram que o sabor era 

ótimo conforme apresentado na tabela  5. 

Os participantes foram perguntados se “gostam de bebida láctea”. Demonstra-se que para 

o grupo B1, 50% do entrevistados disseram concordam totalmente, 45% disseram que 

concordam parcialmente. Já no grupo B2, 70% disseram que concordam totalmente e 

30% disseram que concordam parcialmente conforme mostra a tabela 5. 

Perguntamos aos participantes se “gostam de bebida láctea de morango”, é possível 

notar que para o grupo B1, 55% do entrevistados disseram concordam totalmente, 30% 

disseram que concordam parcialmente. Já no grupo B2, 65% disseram que concordam 

totalmente e 25% disseram que concordam parcialmente conforme a tabela  5. 
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Sobre a questão se “tomam bebida láctea com frequência, ao menos 1 vez por semana”, 

observou-se que para o grupo B1, 50% do entrevistados disseram concordar totalmente, 

20% disseram que discordam totalmente. Já no grupo B2, 35% disseram que concordam 

parcialmente, 20% disseram que concordam totalmente, discordam totalmente e 

discordam parcialmente conforme demonstra a tabela 5. 

Os participantes foram questionados se “tomam bebida láctea quando estão com fome”. 

Para o grupo B1, 35% do entrevistados disseram ser indiferente, 25% disseram que 

concordam parcialmente e 15% disseram que discordam totalmente e discordam 

parcialmente. Já no grupo B2, 35% disseram que discordam totalmente, 25% disseram 

ser indiferente e 15% disseram que concordam totalmente e discordam parcialmente 

como mostra a tabela 5. 

Quando foi perguntado aos voluntários se “a bebida láctea é um bom alimento”,  as 

respostas indicam que para o grupo B1, 50% do entrevistados disseram concordam 

parcialmente, 20% disseram que concordam totalmente e disseram ser indiferente. Já no 

grupo B2, 40% disseram que concordam parcialmente, 30% disseram ser indiferente e 

25% disseram que concordam totalmente como mostra a tabela 5. 

A percepção palatal, de sabores, difere nas pessoas, em função de cultura, idade, gênero 

e disponibilidade cultural. Neste contexto, perguntou-se se “tem o paladar bastante 

apurado para perceber sabores”, dos participantes do grupo B1, 60% do entrevistados 

disseram concordam parcialmente, 20% disseram que concordam totalmente e 15% 

disseram ser indiferente. Já no grupo B2, 45% disseram que concordam totalmente e que 

concordam parcialmente, já 10% disseram ser indiferente conforme demonstra a tabela 5. 

Quando perguntados se ‘tem boa audição”, foi possível notar que para o grupo B1, 55% 

do entrevistados disseram  que concordam parcialmente, 40% disseram que concordam 

totalmente. Já no grupo B2, 50% disseram que concordam totalmente, 35% disseram que 

concordam parcialmente como demonstra a tabela 5. 

Perguntado aos participantes se “o que ouvem normalmente interfere na percepção dos 

sabores dos alimentos” e observou-se que para o grupo B1, 35% do entrevistados 

disseram ser indiferente, 30% disseram que concordam parcialmente e 20% disseram que 

discordam totalmente. Já no grupo B2, 30% disseram que discordam parcialmente, 25% 
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disseram ser indiferente e 20% disseram que concordam parcialmente e que discordam 

totalmente como mostra a tabela 5. 

A atividade sensorial é naturalmente ativada pelos sentidos e pelas propriedades  físico-

química-biológicas de alimentos. Neste contexto, foi perguntado se “a bebida láctea atrai 

os seus sentidos”. Para o grupo B1, 55% do entrevistados disseram ser indiferente, 15% 

disseram que concordam parcialmente e que discordam parcialmente. Já no grupo B2, 

50% disseram ser indiferente, 25% disseram que discordam parcialmente conforme 

apresentado na tabela 5. 

Para a degustação da amostra identificada com o círculo preto, foi introduzido o estimulo 

sonoro com a música “We are the champions”, conforme explicado anteriormente. 

Perguntou-se aos participantes sobre o sabor da bebida láctea identificada com o círculo 

preto, verificou-se que para o grupo B1, 70% dos entrevistados disseram que o sabor da 

bebida era bom, 15% disseram que era ótimo e razoável. Já no grupo B2, 50% disseram 

que o sabor era bom e 30% disseram que o sabor era ótimo conforme tabela 5. 

A sensibilidade musical é determinante da ativação sensorial em muitas situações. Assim 

sobre a questão se os entrevistados “são muito sensíveis a músicas como “We are the 

champions””, os participantes responderam da seguinte forma, para o grupo B1, 40% dos 

entrevistados disseram ser indiferente, 25% disseram que concordam parcialmente. Já no 

grupo B2, 35% disseram ser indiferente, 25% disseram que concordam parcialmente 

como demonstrado na tabela 5. 

Os voluntários foram questionados se se identificam com a música, e constatou-se que 

para o grupo B1, 40% dos entrevistados disseram ser indiferente, 30% disseram que 

concordam parcialmente. Já no grupo B2, 30% disseram ser indiferente e que concordam 

parcialmente e 20% disseram que concordam totalmente conforme tabela 5. 

Quando perguntados se “a música me desperta emoções positivas”, foi possível observar 

que para o grupo B1, 35% dos entrevistados disseram que concordam parcialmente, 30% 

disseram ser indiferente. Já no grupo B2, 35% disseram que concordam parcialmente e 

30% disseram que concordam totalmente como mostra tabela 5. 

Quando foi perguntado aos voluntários se “gostam de ouvir músicas enquanto se 

alimentam”,  obteve-se como respostas que para o grupo B1, 30% dos entrevistados 
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disseram que concordam parcialmente, 25% disseram ser indiferente. Já no grupo B2, 

30% disseram que concordam parcialmente e 20% disseram ser indiferente e que 

discordam totalmente conforme tabela  5. 

Sobre a situação da condição de audição musical, foi perguntado se os entrevistados se 

“se sentiram bem degustando a bebida com o som agradável”. Observou-se que para o 

grupo B1, 35% dos entrevistados disseram que concordam parcialmente, 25% disseram 

ser indiferente. Já no grupo B2, 35% disseram que concordam totalmente e 30% disseram 

ser indiferente como mostra a tabela  5. 

A associação da audição ao paladar, impactando-se intimamente no mesmo evento, foi 

identificada por meio da pergunta  “a música agradável proporcionou um melhor paladar 

ao provar a bebida”. Para os participantes do grupo B1, 35% dos entrevistados disseram 

ser indiferente, 30% disseram que concordam parcialmente. Já no grupo B2, 35% 

disseram ser indiferente e 20% disseram que discordam totalmente, que concordam 

parcialmente e que concordam totalmente conforme tabela 5. 

Ainda buscando a identificação da associação entre audição e paladar, perguntou-se aos 

participantes se ‘não perceberam qualquer interferência sonora em seu paladar durante a 

degustação das amostras das bebidas”. Constatou-se que para o grupo B1, 30% dos 

entrevistados disseram que concordam totalmente, 25% disseram que discordam 

parcialmente. Já no grupo B2, 25% disseram ser indiferente, que discordam parcialmente 

e que concordam totalmente e 20% disseram que discordam totalmente como mostra 

tabela 5. 

Por tratar-se de um grupo de intervenção, foi introduzido o estímulo sonoro desagradável, 

enquanto os participantes degustavam a bebida identificada com o círculo azul. Os  

participantes foram questionados sobre o sabor da bebida láctea identificada com o 

círculo azul. Verificou-se que para o grupo B1, 55% dos entrevistados disseram que o 

sabor da bebida no círculo azul era bom, 35% disseram que era ótimo. Já no grupo B2, 

70% disseram que o sabor era bom como mostra a tabela 5. 
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Constitui conhecimento comum, considerar que ruídos desagradáveis impactam não 

apenas o sentido da audição, como também, pela natural alteração de humor de 

audientes, alterando sensações sensoriais de outra natureza. Neste sentido foi 

perguntado aos entrevistados se são muito sensíveis a ruídos desagradáveis. Dos 

voluntários pertencentes ao grupo B1, 45% dos entrevistados disseram que concordam 

totalmente, 20% disseram que concordam parcialmente. Já no grupo B2, 35% disseram 

que concordam parcialmente e 20% disseram que discordam parcialmente como mostra a 

tabela 5. 

Quando perguntados se “o ruído desagradável atrapalha o humor”,  notamos que para o 

grupo B1, 45% dos entrevistados disseram que concordam totalmente, 25% disseram que 

concordam parcialmente. Já no grupo B2, 55% disseram que concordam parcialmente e 

25% disseram que concordam totalmente conforme tabela 5. 

As emoções são suscetíveis e determinadas por recepções de estímulos sensoriais. Para 

uma avaliação mais substantiva desta questão, foi perguntado aos participantes se o 

ruído desagradável desperta emoções negativas,  observamos  que para o grupo B1, 30% 

dos entrevistados disseram ser indiferente, 25% disseram que concordam totalmente e 

que discordam totalmente. Já no grupo B2, 35% disseram ser indiferente e 25% disseram 

que concordam parcialmente conforme tabela 5. 

Quando perguntados se durante a alimentação  ruídos irritantes não me afetam, notamos 

que para o grupo B1, 35% dos entrevistados disseram que concordam totalmente, 25% 

disseram que discordam totalmente. Já no grupo B2, 25% disseram que concordam 

parcialmente, que discordam parcialmente e que discordam totalmente conforme tabela  

5. 

Sobre o tema “se o ruído desagradável causou uma percepção ruim quanto ao sabor da 

bebida,” para os participantes do grupo B1, 60% dos entrevistados disseram que 

discordam totalmente, 20% disseram ser indiferente. Já no grupo B2, 45% disseram que 

discordam totalmente e 30% disseram ser indiferente como mostra a tabela 5. 

No que tange ao aspecto do ruído desagradável causou irritação durante a degustação 

observamos que para o grupo B1, 40% dos entrevistados disseram que discordam 

totalmente, 35% disseram ser indiferente. Já no grupo B2, 30% disseram que discordam 
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totalmente e 25% disseram ser indiferente e que discordam parcialmente conforme a 

tabela 5. 

O aspecto central desta pesquisa versa sobre a relação entre os sentidos da audição e do 

paladar. Considerando este fundamento, questionou-se aos voluntários se não 

perceberam qualquer interferência do ruído desagradável em seu paladar durante a 

degustação. Notamos que para o grupo B1, 40% dos entrevistados disseram que 

concordam totalmente, 30% disseram que discordam totalmente. Já no grupo B2, 40% 

disseram que concordam totalmente como mostra a tabela 5. 

Para observar o grau de envolvimento dos voluntários com o experimento, perguntou-se 

se “durante a degustação das amostras eles tentaram se concentrar apenas na bebida”. 

Verificou-se que para o grupo B1, 70% do entrevistados disseram concordam totalmente, 

20% disseram que concordam parcialmente. Já no grupo B2, 30% disseram que 

concordam totalmente, 25% disseram que concordam parcialmente e 20% disseram ser 

indiferente como demonstra a tabela 5. 

Para reafirmar o grau de envolvimento com o experimento, questionou-se aos voluntários 

se “durante o experimento ficaram atento a tudo que se passava ao redor”. Foi 

caracterizado que para o grupo B1, 40% do entrevistados disseram concordam 

totalmente, 20% disseram ser indiferente. Já no grupo B2, 25% disseram que concordam 

parcialmente e que discordam parcialmente, 20% disseram que discordam totalmente 

como mostra tabela 5. 

Para observar o nível de percepção dos estímulos sonoros durante o experimento, foi 

perguntado aos voluntários se “durante o experimento ficaram na expectativa do que iria 

degustar e não observaram as interferências sonoras”. Notamos que para o grupo B1, 

30% do entrevistados disseram que discordam parcialmente, 20% disseram que 

discordam totalmente, que concordam parcialmente e que concordam totalmente. Já no 

grupo B2, 35% disseram que discordam parcialmente, 20% disseram ser indiferente e que 

discordam totalmente conforme tabela 5. 
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Quando perguntados se acham que os “sons mudaram o foco da atenção ao degustar as 

amostras”, para os participantes do grupo B1, 35% do entrevistados disseram que 

discordam totalmente, 20% disseram que concordam parcialmente. Já no grupo B2, 30% 

disseram que ser indiferente, 25% disseram que discordam parcialmente, 20% disseram 

que discordam totalmente, conforme tabela 5. 

Considera-se natural que o envolvimento em um evento acadêmico empírico como o que 

se desenvolve nesta pesquisa venha a impactar os participantes de forma intensa, seja 

pela curiosidade ou pela possibilidade de se inserir em um experimento juntamente com 

outras pessoas. Assim, a plenitude e a convergência sensorial determinam a riqueza 

investigativa do tema. Neste sentido, foi perguntado aos participantes se este experimento 

aguçou a minha percepção em relação aos meus sentidos, olfato, paladar, audição, tato 

bucal e visão. Foi possível constatar que para o grupo B1, 35% do entrevistados disseram 

ser indiferente, 25% disseram que concordam parcialmente. Já no grupo B2, 40% 

disseram que concordam parcialmente, 35% disseram ser indiferente conforme tabela 5. 

A capacidade de julgamento é fato determinante na intensidade da pesquisa humana e 

social. Neste sentido, quando questionados sobre a amostra preferida, observou-se que 

para o grupo B1 45% do entrevistados disseram não ter percebido diferença entre as 

amostras, enquanto que 25% disseram que a amostra do círculo vermelho foi à preferida. 

Já o grupo B2 50% disseram não ter percebido a diferença, enquanto 30% disseram ter 

preferido à amostra do círculo preto conforme tabela 5. 

 

4.6 Análise de dispersão  do grupo B 

 

Na sequência foi feita a análise de dispersão dos dados obtidos no grupo submetido a 

interferência sonora, incluindo ambos os gêneros dos grupos  B1 e B2.  

Foi possível observar a análise de dispersão dos dados obtidos no grupo controle B, 

conforme tabela 6 
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A tabela anterior demonstrou-se os resultados da análise de dispersão. Ao analisar a 

média, observou-se que a pergunta que obteve a maior média foi “Gosto de bebida 

láctea” com 4.55, seguida pela pergunta “Gosto de bebida láctea de morango” com média 

4.38. A pergunta que apresentou a menor média foi “O ruído desagradável me causou 

uma percepção ruim quanto ao sabor da bebida” com 2.05, seguida pela “Acho que os 

sons mudaram o foco da minha atenção, ao degustar as amostras” com média 2.70. 

A questão que apresenta o maior desvio padrão é “Não percebi qualquer interferência do 

ruído desagradável em meu paladar durante a degustação” com um valor de 1.65, 

seguida pela questão “Tomo bebida láctea com frequência. (ao menos 1 vez por 

semana).” com 1.59. Já a pergunta que apresenta menor desvio padrão é “O sabor da 

bebida láctea identificada com o Círculo Preto, foi” com 0.64, seguida pela pergunta “O 

sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Vermelho, foi” com 0.71. 

A questão “O ruído desagradável me causou uma percepção ruim quanto ao sabor da 

bebida” assumiu coeficiente de variação de 63%, sendo a mais heterogênea, indicando 

que em média, os desvios relativamente à média atingem 63% do valor desta e a 

pergunta “Gosto de bebida láctea” a mais homogênea com uma variação de 14%, 

indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 14% do valor desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimetria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais à direita (local onde as respostas são positivas). Sete perguntas 

apresentaram assimetria positiva e uma apresentou ser simétrica. 

Com relação a curtose, 8 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 
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A verificação da dispersão dos dados obtidos no grupo controle B1, está demonstrada na 

tabela 6. Ao se analisar a média, verifica-se que a pergunta que obteve a maior média foi 

“Durante a degustação das amostras tentei me concentrar apenas na bebida” com 4.45, seguida 

pela pergunta “Gosto de bebida láctea” com média 4.40. A pergunta que apresentou a menor 

média foi “O ruído desagradável me causou uma percepção ruim quanto ao sabor da bebida” com 

1.95, seguida pela “O ruído desagradável me causou irritação durante a degustação” com média 

2.50. 

A questão que apresentou o maior desvio padrão foi “Não percebi qualquer interferência 

do ruído desagradável em meu paladar durante a degustação” com um valor de 1.78, 

seguida pela questão “Tomo bebida láctea com frequência. (ao menos 1 vez por 

semana)” com 1.70. Já a pergunta que apresenta menor desvio padrão é “O sabor da 

bebida láctea identificada com o Círculo Preto, foi:” com 0.56, seguida pela pergunta 

“Tenho boa audição, percebo bem os estímulos sonoros”, com 0.59. 

A questão “O ruído desagradável me causou uma percepção ruim quanto ao sabor da 

bebida” assumiu coeficiente de variação de 68%, sendo a mais heterogênea, indicando 

que em média, os desvios relativamente à média atingem 68% do valor desta e a 

pergunta “Tenho boa audição, percebo bem os estímulos sonoros” a mais homogênea 

com uma variação de 13%, indicando que em média, os desvios relativamente à média 

atingem 13% do valor desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimetria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais à direita (local onde as respostas são positivas). Cinco perguntas 

apresentaram assimetria positiva sendo ela e pergunta “O sabor da bebida láctea 

identificada com o Círculo Preto, foi” apresentou ser simétrica. 

Com relação a curtose, 6 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 

É possível observar a análise de dispersão dos dados obtidos no grupo controle B2, 

conforme tabela 6. Ao se analisar a média, constata-se que a pergunta que obteve a maior 

média foi “Gosto de bebida láctea” com 4.70, seguida pela pergunta “Gosto de bebida láctea de 

morango “com média 4.45. A pergunta que apresentou a menor média foi “O ruído desagradável 

me causou uma percepção ruim quanto ao sabor da bebida” com 2.15, seguida pela “O ruído 

desagradável me causou irritação durante a degustação” com média 2.35. 
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A questão que apresentou o maior desvio padrão é “Não percebi qualquer interferência do 

ruído desagradável em meu paladar durante a degustação” com um valor de 1.54, 

seguida pela questão “Tomo bebida láctea com frequência. (ao menos 1 vez por 

semana)” com 1.50. Já a pergunta que apresenta menor desvio padrão é “Gosto de 

bebida láctea” com 0.47, seguido pela “Tenho o paladar bastante apurado para perceber 

sabores” com um valor de 0.67. 

 

A questão “O ruído desagradável me causou uma percepção ruim quanto ao sabor da 

bebida” assumiu coeficiente de variação de 61%, sendo a mais heterogênea, indicando 

que em média, os desvios relativamente à média atingem 61% do valor desta e a 

pergunta “Gosto de bebida láctea” a mais homogênea com uma variação de 10%, 

indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 10% do valor desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimetria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais à direita (local onde as respostas são positivas). 11 perguntas 

apresentaram assimetria positiva. 

Com relação a curtose, 6 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 

 

A tabela 6 demonstra a análise de dispersão dos dados obtidos no grupo controle B1 do 

gênero masculino. Ao se analisar a média, é possível constatar que as perguntas que obtiveram 

a maior média foram “Durante a degustação das amostras tentei me concentrar apenas na 

bebida” e “Gosto de bebida láctea” com 4.60. A pergunta que apresentou a menor média foi “Eu 

me senti bem degustando a bebida com o som agradável” com 1.90, seguida pela “O que ouço 

normalmente interfere na percepção dos sabores dos alimentos que consumo” com média 2.50. 

A questão que apresentou o maior desvio padrão é “Não percebi qualquer interferência 

sonora em meu paladar durante a degustação das bebidas” com um valor de 1.84, 

seguida pela questão “Tomo bebida láctea com frequência. (ao menos 1 vez por 

semana)” com 1.75. Já a pergunta que apresenta menor desvio padrão é “Gosto de 

bebida láctea” com 0.54. 

A questão “Eu me senti bem degustando a bebida com o som agradável” assumiu 

coeficiente de variação de 80%, sendo a mais heterogênea, indicando que em média, os 

desvios relativamente à média atingem 80% do valor desta e a pergunta “Gosto de bebida 
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láctea” a mais homogênea com uma variação de 11%, indicando que em média, os 

desvios relativamente à média atingem 11% do valor desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimetria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais à direita (local onde as respostas são positivas). 5 perguntas 

apresentaram assimetria positiva e a pergunta “O sabor da bebida láctea identificada com 

o Círculo Azul, foi” apresentou ser simétrica em relação à média. 

Com relação a curtose, 5 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 

Observamos abaixo a análise de dispersão dos dados obtidos no grupo controle B2 do 

gênero masculino conforme é demonstrado na tabela 6. Ao analisar a média, vemos que 

as perguntas que obtiveram a maior média foram “Gosto de bebida láctea” e “Gosto de 

bebida láctea de morango” com 4.70, seguida pela pergunta “O sabor da bebida láctea 

identificada com o Círculo Vermelho, foi” com média 4.50. A pergunta que apresentou a 

menor média foi “O ruído desagradável me causou uma percepção ruim quanto ao sabor 

da bebida” com 2.10, seguida pela “O ruído desagradável me causou irritação durante a 

degustação” com média 2.30. 

A questão que apresentou o maior desvio padrão é “Não percebi qualquer interferência do 

ruído desagradável em meu paladar durante a degustação” com um valor de 1.70, 

seguida pela questão “Durante a degustação das amostras tentei me concentrar apenas 

na bebida” com 1.62. Já as perguntas que apresentaram menor desvio padrão são “Gosto 

de bebida láctea de morango” e “Gosto de bebida láctea” com 0.48, seguido pela “O sabor 

da bebida láctea identificada com o Círculo Vermelho, foi” com um valor de 0.53. 

A questão “O ruído desagradável me causou uma percepção ruim quanto ao sabor da 

bebida” assumiu coeficiente de variação de 65%, sendo a mais heterogênea, indicando 

que em média, os desvios relativamente à média atingem 65% do valor desta e as 

perguntas “Gosto de bebida láctea” e “Gosto de bebida láctea de morango” as mais 

homogêneas com uma variação de 10%, indicando que em média, os desvios 

relativamente à média atingem 10% do valor desta. 
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A maioria das perguntas apresentaram uma assimetria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais à direita (local onde as respostas são positivas). 10 perguntas 

apresentaram assimetria positiva e as perguntas “O sabor da bebida láctea identificada 

com o Círculo Vermelho, foi” e “A bebida láctea é um bom alimento” apresentaram ser 

simétricas em relação à média. 

Com relação a curtose, 7 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 

Observa-se na tabela 6 a análise de dispersão dos dados obtidos no grupo controle B1 do 

gênero feminino. Ao analisar a média, vemos que a pergunta que obtive a maior média foi 

“Tenho boa audição, percebo bem os estímulos sonoros” com 4.40, seguida pelas perguntas 

“Gosto de bebida láctea de morango” e “Durante a degustação das amostras tentei me concentrar 

apenas na bebida” com média 4.30. A pergunta que apresentou a menor média foi “Eu me senti 

bem degustando a bebida com o som agradável” com 2.00, seguida pela “Sou muito sensível a 

ruídos desagradáveis” com média 2.40. 

A questão que apresentou o maior desvio padrão é “Não percebi qualquer interferência 

sonora em meu paladar durante a degustação das bebidas” com um valor de 1.76, 

seguida pela questão “Tomo bebida láctea com frequência. (ao menos 1 vez por 

semana)” com 1.69. Já a pergunta que apresentou menor desvio padrão foi “O sabor da 

bebida láctea identificada com o Círculo Azul, foi” com 0.47, seguido pela “Tenho boa 

audição, percebo bem os estímulos sonoros” com um valor de 0.52. 

A questão “Acho que os sons mudaram o foco da minha atenção, ao degustar as 

amostras” assumiu coeficiente de variação de 61%, sendo a mais heterogênea, indicando 

que em média, os desvios relativamente à média atingem 61% do valor desta e as 

perguntas “Tenho boa audição, percebo bem os estímulos sonoros” e “O sabor da bebida 

láctea identificada com o Círculo Azul, foi” as mais homogêneas com uma variação de 

12%, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 12% do valor 

desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimetria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais à direita (local onde as respostas são positivas). 8 perguntas 

apresentaram assimetria positiva e as perguntas “O sabor da bebida láctea identificada 
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com o Círculo Vermelho, foi”, “Não percebi qualquer interferência sonora em meu paladar 

durante a degustação das bebidas”, “O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo 

Azul, foi” e “O ruído desagradável me desperta emoções negativas “ apresentaram ser 

simétricas em relação à média. 

Com relação a curtose, 11 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 

A dispersão dos dados obtidos no grupo controle B2 do gênero feminino está 

demonstrada conforme tabela 6. Ao analisar a média, se constata que a pergunta que obtive a 

maior média foi “Gosto de bebida láctea” com 4.70, seguida pela pergunta “Tenho boa audição, 

percebo bem os estímulos sonoros” com média 4.50. A pergunta que apresentou a menor média 

foi “O ruído desagradável me causou uma percepção ruim quanto ao sabor da bebida” com 2.20, 

seguida pelas “O ruído desagradável me causou irritação durante a degustação” e “Acho que os 

sons mudaram o foco da minha atenção, ao degustar as amostras “ com média 2.40. 

A questão que apresentou o maior desvio padrão é “Durante a alimentação ruídos 

irritantes não me afetam” com um valor de 1.60, seguida pela questão “Tomo bebida 

láctea quando estou com fome” com 1.57. Já a pergunta que apresentou menor desvio 

padrão foi “Gosto de bebida láctea” com 0.48, seguido pela “Tenho o paladar bastante 

apurado para perceber sabores” com um valor de 0.52. 

A questão “O ruído desagradável me causou uma percepção ruim quanto ao sabor da 

bebida” assumiu coeficiente de variação de 60%, sendo a mais heterogênea, indicando 

que em média, os desvios relativamente à média atingem 60% do valor desta e a 

pergunta “Gosto de bebida láctea” a mais homogênea com uma variação de 10%, 

indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 10% do valor desta. 

A maioria das perguntas apresentaram uma assimetria negativa, ou seja, a concentração 

dos dados se dá mais à direita (local onde as respostas são positivas). 11 perguntas 

apresentaram assimetria positiva e as perguntas “O que ouço normalmente interfere na 

percepção dos sabores dos alimentos que consumo”, “Durante a alimentação ruídos 

irritantes não me afetam” e “Durante o experimento fiquei atento a tudo que se passava 

ao meu redor “ apresentaram ser simétricas em relação à média. 
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Com relação a curtose, 10 perguntas apresentam valor maior 0.263, ou seja, uma curva 

platicúrtica. Enquanto que as demais apresentam valor menor que 0.263, sendo uma 

curva leptocúrtica. 

 

4.7 Comparação entre as médias da opinião sobre o sabor das amostras     

       para  gênero masculino e feminino do grupo A 

 

Para Collis e et al (2005), quando se desenvolve um estudo experimental, como o 

trabalho em questão, faz-se necessário a elaboração de perguntas em forma de 

hipóteses. Considerando-se o problema da pesquisa apresentado, os objetivos a serem 

respondidos e as argumentações apresentadas. Para a formulação da hipótese levou-se 

em conta a degustação de três amostras idênticas de bebida láctea com a interferência 

sonora destoantes e o confronto das percepções apresentadas por homens e mulheres. 

Nessa etapa da análise de dados, comparamos a opinião apresentada por homens e 

mulheres referentes ao sabor das amostras oferecidas, por se tratar do grupo controle, 

não houve nenhuma interferência sonora durante a degustação. 

 

A presente etapa tem como propósito testar as hipóteses H0 e H1, referentes ao sabor da 

bebida láctea identificada com o círculo vermelho, em que assume-se: 

 

H0: A média da opinião dos homens e das mulheres é a mesma quanto ao sabor da 

bebida do círculo vermelho. 

 

H1: A média da opinião dos homens e das mulheres é diferente quanto ao sabor da 

bebida do círculo vermelho.  
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Para tanto, optou-se por utilizar o teste Levene  e o teste T Student para a análise dos 

dados. Na tabela 153 são apresentado os resultados dos testes ultilizados na apuração 

da significância estatística das diferenças entre médias de opinião entre homens e 

mulheres do grupo A referente ao sabor da bebida identificada com o círculo vermelho. 

 

Tabela 7: Diferenças entre estatísticas  para o sabor da amostra identificada com círculo 

vermelho para homens e mulheres do grupo A 

  

Levene's Teste para 

Equalidade das 

Variâncias t-test for Equalidade de Médias 

F Sig. t df p-valor 

Diferença 

da Média 

Diferença 

Erro padrão  

95% Intervalo de 

Confiança 

Inferior Superior 

 Variâncias iguais 

assumidas 

0.024 0.877 -0.698 38.000 0.489 -0.150 0.215 -0.585 0.285 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -0.698 37.975 0.489 -0.150 0.215 -0.585 0.285 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste de Levene permitiu averiguar da homogeneidade das variâncias. Neste caso, 

conclui-se que as variâncias são iguais nos dois grupos, uma vez que a significância 

associada ao teste (0.877) é superior a 1%. Por isso utilizou-se a linha da variâncias 

iguais assumidas para ver se há diferença entre a opinião dos homens e das mulheres 

quanto ao sabor da bebida do círculo vermelho. Como o valor do p-valor é de 0.489 e o 

nível de significância é de 1% (0.1), não se rejeita a hipótese nula, ou seja não há 

diferença entre a opinião dos homens e das mulheres quanto ao sabor da bebida do 

círculo vermelho. 

 

A presente etapa tem como propósito também testar as hipóteses H0 e H1, referentes ao 

sabor da bebida láctea identificada com o círculo preto, cuja formulação é: 

H0: A média da opinião dos homens e das mulheres é a mesma quanto ao sabor da 

bebida do círculo preto. 
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H1: A média da opinião dos homens e das mulheres é diferente quanto ao sabor da 

bebida do círculo preto. 

 

Para este teste, optou-se por utilizar o teste Levene e o teste T Student para a análise dos 

dados. Na tabela 154 são apresentados os resultados dos testes ultilizados na apuração 

da significância estatística das diferenças entre médias de opinião entre homens e 

mulheres do grupo A referente ao sabor da bebida identificada com o círculo preto. 

Tabela 8: Diferenças entre estatísticas  para o sabor da amostra identificada com círculo 

preto para homens e mulheres do grupo A 

  

Levene's Teste para 

Equalidade das 

Variâncias t-test for Equalidade de Médias 

F Sig. t df p-valor 

Diferença 

da Média 

Diferença 

Erro padrão  

95% Intervalo de 

Confiança 

Inferior Superior 

 Variâncias iguais 

assumidas 

1.244 0.272 -1.838 38.000 0.074 -0.400 0.218 -0.841 0.041 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  -1.838 35.857 0.074 -0.400 0.218 -0.841 0.041 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste de Levene permitiu averiguar da homogeneidade das variâncias. Neste caso, 

conclui-se que as variâncias são iguais nos dois grupos, uma vez que a significância 

associada ao teste (0.272) é superior a 1%. Por isso foi utilizada a linha da variâncias 

iguais assumidas para verificar se há diferença entre a opinião dos homens e das 

mulheres quanto ao sabor da bebida do círculo preto. Como o valor do p-valor é de 0.074 

e o nosso nível de significância é de 1% (0.1), rejeita-se a hipótese nula, ou seja há 

diferença entre a opinião dos homens e das mulheres quanto ao sabor da bebida do 

círculo preto. 
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A presente etapa tem como propósito testar as hipóteses H0 e H1, referentes ao sabor da 

bebida láctea identificada com o círculo azul, em que se formula: 

H0: A média da opinião dos homens e das mulheres é a mesma quanto ao sabor da 

bebida do círculo azul. 

 

H1: A média da opinião dos homens e das mulheres é diferente quanto ao sabor da 

bebida do círculo azul. 

 

Para tanto, optou-se por utilizar o teste Levene  e o teste T Student para a análise dos 

dados. Na tabela 155 são apresentado os resultados dos testes ultilizados na apuração 

da significância estatística das diferenças entre médias de opinião entre homens e 

mulheres do grupo A referente ao sabor da bebida identificada com o círculo azul. 

 

Tabela 9: Diferenças entre estatísticas  para o sabor da amostra identificada com círculo 

azul para homens e mulheres do grupo A 

  

Levene's Teste para 

Equalidade das 

Variâncias t-test for Equalidade de Médias 

F Sig. t df p-valor 

Diferença 

da Média 

Diferença 

Erro padrão  

95% Intervalo de 

Confiança 

Inferior Superior 

 Variâncias iguais 

assumidas 

0.494 0.486 0.490 38.000 0.627 0.100 0.204 -0.313 0.513 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  0.490 37.277 0.627 0.100 0.204 -0.313 0.513 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste de Levene permitiu averiguar da homogeneidade das variâncias. Neste caso, 

conclui-se que as variâncias são iguais nos dois grupos, uma vez que a significância 

associada ao teste (0.486) é superior a 1%. Por isso foi usada a linha das variâncias 

iguais assumidas para constatar se há diferença entre a opinião dos homens e das 
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mulheres quanto ao sabor da bebida do círculo azul. Como o valor do p-valor é de 0.627 e 

o nível de significância de referência é de 1% (0.1), não se rejeita a hipótese nula, ou seja, 

não há diferença entre a opinião dos homens e das mulheres quanto ao sabor da bebida 

do círculo azul. 

 

4.8 Comparação entre as médias da opinião sobre o sabor das amostras       

      para gênero masculino e feminino do grupo B 

 

Nessa etapa da análise de dados, foram comparadas a opinião apresentada por homens 

e mulheres referentes ao sabor das amostras oferecidas, por se tratar do grupo de 

intervenção sonora, a cada amostra degustada houve um estimulo sonoro diferente. Para 

a amostra identificada com o círculo vermelho não houve a presença de sons, para a 

amostra identificada com o círculo preto houve a introdução de uma canção agradável  e 

por fim para a amostra identificada com o círculo azul houve a intervenção de um ruído 

desagrádavel.  

A presente etapa teve como propósito testar as hipóteses H0 e H1, referentes ao sabor da 

bebida láctea identificada com o círculo vermelho, em que se estabelece: 

H0: A média da opinião dos homens e das mulheres é a mesma quanto ao sabor da 

bebida do círculo vermelho. 

 

H1: A média da opinião dos homens e das mulheres é diferente quanto ao sabor da 

bebida do círculo vermelho. 

 

Para tanto, optou-se por utilizar o teste Levene  e o teste T Student para a análise dos 

dados. Na tabela 156 são apresentado os resultados dos testes ultilizados na apuração 

da significância estatística das diferenças entre médias de opinião entre homens e 

mulheres do grupo B referente ao sabor da bebida identificada com o círculo vermelho. 
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Tabela 10: Diferenças entre estatísticas  para o sabor da amostra identificada com círculo 

vermelho para homens e mulheres do grupo B 

  

Levene's Teste para 

Equalidade das 

Variâncias t-test for Equalidade de Médias 

F Sig. t df p-valor 

Diferença 

da Média 

Diferença 

Erro padrão  

95% Intervalo de 

Confiança 

Inferior Superior 

 Variâncias iguais 

assumidas 

0.118 0.733 2.924 38.000 0.006 0.600 0.205 0.185 1.015 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  2.924 37.164 0.006 0.600 0.205 0.184 1.016 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O teste de Levene permite averiguar da homogeneidade das variâncias. Neste caso, 

conclui-se que as variâncias são iguais nos dois grupos, uma vez que a significância 

associada ao teste (0.733) é superior a 1%. Por isso usamos a linha da variâncias iguais 

assumidas foi utilizada para ver se há diferença entre a opinião dos homens e das 

mulheres quanto ao sabor da bebida do círculo vermelho. Como o valor do p-valor é de 

0.006 e o nível de significância referenciado é de 1% (0.1), rejeitamos a hipótese nula, ou 

seja há diferença entre a opinião dos homens e das mulheres quanto ao sabor da bebida 

do círculo vermelho. 

 A presente etapa tem como propósito testar as hipóteses H0 e H1, referentes ao sabor da 

bebida láctea identificada com o círculo preto, onde temos: 

H0: A média da opinião dos homens e das mulheres é a mesma quanto ao sabor da 

bebida do círculo preto. 

 

H1: A média da opinião dos homens e das mulheres é diferente quanto ao sabor da 

bebida do círculo preto. 
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Para tanto, optou-se por utilizar o teste Levene  e o teste T Student para a análise dos 

dados. Na tabela  157 são apresentado os resultados dos testes ultilizados na apuração 

da significância estatística das diferenças entre médias de opinião entre homens e 

mulheres do grupo B referente ao sabor da bebida identificada com o círculo preto. 

Tabela 11: Diferenças entre estatísticas  para o sabor da amostra identificada com círculo 

preto para homens e mulheres do grupo B 

  

Levene's Teste para 

Equalidade das 

Variâncias t-test for Equalidade de Médias 

F Sig. t df p-valor 

Diferença 

da Média 

Diferença 

Erro padrão  

95% Intervalo de 

Confiança 

Inferior Superior 

 Variâncias iguais 

assumidas 

5.374 0.026 0.990 38.000 0.328 0.200 0.202 -0.209 0.609 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  0.990 33.613 0.329 0.200 0.202 -0.211 0.611 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pelo teste de Levene foi observada a  homogeneidade das variâncias, neste caso, 

conclui-se que as variâncias não são iguais nos dois grupos, uma vez que a significância 

associada ao teste (0.026) é inferior a 1%. Foi utilizada a linha da variâncias não iguais 

assumidas para ver se há diferença entre a opinião dos homens e das mulheres quanto 

ao sabor da bebida do círculo preto. Como o valor do p-valor é de 0.329 e o nosso nível 

de significância é de 1% (0.1), não foi rejeitada a hipótese nula, ou seja não há diferença 

entre a opinião dos homens e das mulheres quanto ao sabor da bebida do círculo preto. 

 

Com o propósito de se identificar a percepção do sabor da bebida láctea identificada com 

o círculo azul, foram formuladas e testadas as seguintes hipóteses: 

 

H0: A média da opinião dos homens e das mulheres é a mesma quanto ao sabor da 

bebida do círculo azul. 
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H1: A média da opinião dos homens e das mulheres é diferente quanto ao sabor da 

bebida do círculo azul. 

 

Para tanto, optou-se por utilizar o teste Levene  e o teste T Student para a análise dos 

dados. Na tabela 158 são apresentados os resultados dos testes ultilizados na apuração 

da significância estatística das diferenças entre médias de opinião entre homens e 

mulheres do grupo B referente ao sabor da bebida identificada com o círculo azul. 

 

Tabela 12: Diferenças entre estatísticas  para o sabor da amostra identificada com círculo 

azul para homens e mulheres do grupo B 

  

Levene's Teste para 

Equalidade das 

Variâncias t-test for Equalidade de Médias 

F Sig. t df p-valor 

Diferença 

da Média 

Diferença 

Erro padrão  

95% Intervalo de 

Confiança 

Inferior Superior 

 Variâncias iguais 

assumidas 

0.147 0.704 1.535 38.000 0.133 0.350 0.228 -0.112 0.812 

Variâncias iguais não 

assumidas 

  1.535 35.402 0.134 0.350 0.228 -0.113 0.813 

Fonte: Dados da pesquisa 

 A homogeneidade das variâncias foi observada pelo teste de Levene. Neste caso, 

conclui-se que as variâncias são iguais nos dois grupos, uma vez que a significância 

associada ao teste (0.704) é superior a 1%. Foi considerada a linha da variâncias iguais 

assumidas para ver se há diferença entre a opinião dos homens e das mulheres quanto 

ao sabor da bebida do círculo azul. Como o valor do p-valor é de 0.133 e o nosso nível de 

significância é de 1% (0.1), não se rejeita a hipótese nula, ou seja não há diferença entre 

a opinião dos homens e das mulheres quanto ao sabor da bebida do círculo preto. 
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 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS: APRESENTANDO  AS  HIPÓTESES   

    AVALIADAS E  CONCLUINDO O ESTUDO 

 

Este capítulo está estruturado com as principais conclusões do estudo, que teve como 

objetivo principal  avaliar a influência de modalidades sonoras destoantes na percepção 

sensorial de alimentos ingeridos por homens e mulheres, assim como a capacidade 

discriminativa entre os gêneros.  

Para o proposto, utilizou-se a associação dos conhecimentos das neurociências com as 

ciências sociais, seguindo uma abordagem quantitativa com a realização de um 

experimento como método. Para  a  análise  dos  resultados  quantitativos,  utilizou-se de 

técnicas  estatísticas  pertinentes  ao estudo.   

Considerando-se a pergunta da pesquisa elaborada e apresentada na introdução: “Existe 

uma tendências à ilusão da percepção sensorial entre o cérebro masculino e o feminino, 

quando estes se deparam com uma situação de escolha gustativa, mediante 

interferências de estímulos sensoriais auditivos destoantes entre si?”, foi possível 

identificar a influência sonora na percepção do paladar. Sendo assim, para o grupo 

controle, sem interferência sonora, um maior número de mulheres foi capaz de identificar 

que as três amostras oferecidas continham o mesmo produto, contra um pequeno número 

de participantes do gênero masculino. Sugere-se que a percepção para o gênero feminino 

foi melhor que a do gênero masculino, sem a presença de outros estímulos sensoriais. Já 

no grupo experimental, com interferência sonora, a percepção de que as amostras eram 

idênticas apresentou números iguais de respondentes para ambos os gêneros, no entanto 

ao comparar o grupo controle com o grupo de intervenção, ou seja, não houve diferenças 

estatisticamente significativa entre as respostas. O gênero feminino apresentou um 

acentuado declínio no número participantes que identificou se tratar da mesma amostra, 

enquanto o gênero masculino manteve a mesma quantidade de indivíduos assertivos 

apresentado pelo grupo controle. Assim, os dados sugerem que a presença de sons 

durante a degustação foi capaz de afetar a percepção do sabor principalmente para 

indivíduos do gênero feminino, sugerindo que o gênero pode ser mais suscetíveis a 

ilusões sensoriais. 
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Com a realização do experimento foi possível responder a pergunta norteadora e ainda 

atender aos objetivos formulados chegando às conclusões a seguir: 

1. Verificar se a incidência de uma música agradável no momento da degustação 

proporciona sensação agradável na ingestão da bebida láctea em relação ao grupo 

controle. 

Foi possível observar, por meio das perguntas direcionadas para essa questão, que a 

maioria dos participantes concordam parcialmente que a presença de uma música 

agradável foi capaz de manifestar nos voluntários uma melhor sensação durante a 

degustação. 

 

2. Verificar se a incidência de um ruído desagradável no momento da degustação 

impacta de forma negativa a percepção do sabor da bebida láctea. 

De acordo com as respostas obtidas no experimento e que se relacionam com a presença 

de ruídos desagradáveis, pode-se concluir que para os voluntários, não houve 

interferência negativa significativa na percepção do sabor da bebida ou em suas 

sensações ao degustar a amostra com a presença do ruído ruim.  

 

3. Verificar se a percepção do respondente marcado no questionário é coerente com 

as respostas manifestadas em outras perguntas correlacionadas. 

Foi possível observar a coerência e o envolvimentos da maioria dos voluntários junto ao 

experimento ao comparar as respostas marcadas em questões que buscavam reafirmar o 

que estava sendo investigado, não havendo respostas discrepantes que demonstrasse 

uma percepção equivocada do que estava sendo solicitado ao respondente. Durante a 

realização do experimento a autora observou uma maior dispersão da atenção dos 

participantes do gênero feminino do grupo com interferência sonora, fato este que 

possivelmente colaborou para o resultado apresentado pela pesquisa. 

Como contribuições da pesquisa, espera-se que possa contribuir para o avanço do 

conhecimento por apresentar o tema da suscetibilidade a ilusão sensorial entre os 

gêneros de modo inovador, apresentando a possibilidade do desenvolvimento de novos 
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questionamentos e discussões sobre este tema ainda pouco explorado. Espera-se que 

este estudo contribua com mais um ponto  para o avanço teórico das neurociências e 

proporcione evolução sobre a compreensão entre algumas diferenças peculiares 

apresentadas entre o cérebro humano masculino e o feminino, assim como a interferência 

do ambiente na elaboração da percepção sensorial. 

 

Para estudos futuros propõe-se que seja desenvolvido um modelo analítico que 

contemple fundamentos consistentes, robusto, oportunos e aplicáveis na relação entre os 

gêneros masculino e feminino e entre os elementos sensoriais paladar e audição. Esta 

proposição se aos construtos e variáveis estudados nesta dissertação, e pretende-se, 

com estas preposições, que se aborde as relações entre outros elementos sensoriais, tal 

como já se encontram em muitos outros estudos científicos.  

O modelo proposto para investigações cientificas se fundamenta na figura 23. 

Figura 23: Modelo proposto para investigação 

    

     Fonte: Autora da pesquisa 

Assim, as hipóteses que se propõe para serem levadas a contrastes teóricos e 

metodológicos são:  

H1: Estímulos auditivos condicionam estímulos palatais; 

H2: Estímulos palatais condicionam estímulos auditivos; 

H3: Estímulos auditivos e estímulos palatais correlacionam-se mutuamente; 
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H4: Quanto mais intensos forem os estímulos auditivos, maiores são os impactos                                                                                               

nos estímulos palatais; 

H5: Existe forte correlação entre estímulos auditivos e estímulos palatais; 

H6: Percepções sensoriais dos estímulos auditivos e dos estímulos palatais               

correlacionam-se a estados emocionais; 

H7: Estados emocionais são condicionados por estímulos auditivos e por estímulos     

palatais; 

H8: Estímulos  auditivos contribuem mais para a melhoria do estado emocional, do que  

estímulos palatais; 

H9: Restrições nas capacidades auditivas e palatais não impactam os estados 

emocionais; e, 

H10: Estados emocionais, condicionados por estímulos auditivos e por estímulos        

palatais, determinam predisposições comportamentais. 

  

 Para as organizações, avalia-se que os dados oriundos desta pesquisa possam:  

 Conhecer o  consumidor  de forma ampla e profunda, considerando os aspectos 

emocionais e inconscientes do individuo. Conforme mencionado no decorrer do 

estudo, o momento da escolha por um produto ou serviço pode ocorrer de maneira 

inconsciente, esse automatismo permite a inclusão de ilusões no momento da 

compra, esta informação garante um maior entendimento sobre o processo de 

escolha do consumidor; 

 

 Evidenciar  a importância  da análise  sensorial no planejamento e  execução de 

ações de marketing. Como a análise sensorial  permite analisar as percepções, as 

reações e sensações do consumidor sobre as características apresentadas por um 

produto, isso permite a criação de estratégias de marketing  que possam atender 

aos anseios dos consumidores em relação a um produto;  
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 Contribuir para o estudo do comportamento do consumidor, individualizando as 

associações sensoriais para o gênero  masculino e o feminino. Permitindo o 

desenvolvimento de técnicas voltadas para cada público de forma que consiga 

interferir de maneira enfática na decisão de compra de homens e mulheres; 

 

 Facilitar e direcionar a tomada da decisão baseada nos aspectos ambientais que 

afetam de forma particular o gênero masculino e feminino. Como o ambiente é 

capaz de influenciar de forma distinta homens e mulheres, isso permite criar 

situações especificas com a interferência de aromas, texturas, cores e sons 

capazes de sensibilizar de maneira direcionada o público masculino e feminino ; 

 

 Formular ações que permitam a interação entre cérebro e mente incrementando as 

estratégias de mercado. Compreender as características conscientes e 

inconscientes, físicas e mentais do consumidor, assim como o mecanismo de 

consumo, garante vantagens às empresas na escolha das melhores estratégias 

para alcançar o aumento do consumo de um produto ou serviço; 

 

 Aumentar a valorização da percepção sensorial dos consumidores no momento da 

compra. Como a origem da percepção esta na excitação física dos receptores 

sensoriais que permite a criação de uma sensação, trabalhar para ampliar a 

excitação desses receptores através dos órgãos dos sentidos garante uma melhor 

atenção e atração do público em direção ao produto ; 

 

 

 Permitir o aumento da satisfação do consumidor. O estudo sobre o  

comportamento da mente e do cérebro do consumidor permite a criação de 

propagandas, produtos e  estratégias que consigam se aproximar das expectativas, 

necessidades e vontades do mercado-alvo. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice 1: Questionários apresentados ao grupo A1 e A2 

Nome: ________________________________________________ 

 

Data : ___/___/____     Sexo: _____________     Idade:_________ 

Por favor, prove as amostras oferecidas e responda o questionário oferecido 

durante o experimento. Entre as avaliações ascenda a luz e enxágue a boca com 

água, aguardando alguns segundos para a próxima degustação. 

1- O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Vermelho, foi: 

(   ) Péssimo  (   ) Ruim (   ) Razoável  (   ) Bom (   ) Ótimo 

 

2- O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Preto, foi: 

(   ) Péssimo  (   ) Ruim (   ) Razoável  (   ) Bom (   ) Ótimo 

 

3- O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Azul, foi: 

(   ) Péssimo  (   ) Ruim (   ) Razoável  (   ) Bom (   ) Ótimo 

 

4- Marque sua amostra preferida. 

(   ) Círculo       

      Vermelho 

(   ) Círculo   

       Preto 

(   ) Círculo  

       Azul 

(   ) Não percebi diferença  

       entre as amostras 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Com relação ao experimento, responda as perguntas utilizando a seguinte escala: 

1- Discordo totalmente 

2- Discordo parcialmente 

3- Indiferente 

4- Concordo parcialmente 
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5- Concordo totalmente 

 

 

Referentes ao entrevistado em relação à 

bebida láctea. 

Discordo     ----------- Concordo     

Totalmente             Totalmente                                                  

1- Gosto de bebida láctea 1 2 3 4 5 

2- Gosto de bebida láctea de morango. 1 2 3 4 5 

3- Tomo bebida láctea com frequência. (ao 

menos 1 vez por semana) 

1 2 3 4 5 

4- Tomo bebida láctea quando estou com fome. 1 2 3 4 5 

5- A bebida láctea é um bom alimento. 1 2 3 4 5 

Referentes aos Sentidos Discordo     ----------- Concordo     

Totalmente             Totalmente                                                  

1- Tenho o paladar bastante apurado para 

perceber sabores. 

1 2 3 4 5 

2- Tenho boa audição, percebo bem os 

estímulos sonoros.  

1 2 3 4 5 

3- O que ouço normalmente interfere na 

percepção dos sabores dos alimentos que 

consumo. 

1 2 3 4 5 

4- A bebida láctea atrai os meus sentidos. 1 2 3 4 5 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Apêndice 2: Questionários apresentados ao grupo B1, na primeira fase da pesquisa 

Nome: ________________________________________________ 

Data : ___/___/____     Sexo: _____________     Idade:_________ 

Por favor, prove as amostras oferecidas e responda os questionários 

oferecidos em cada etapa do experimento. Entre as avaliações ascenda a luz e 

enxágue a boca com água, aguardando alguns segundos para a próxima 

degustação. 

O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Vermelho, foi: 

(   ) Péssimo  (   ) Ruim (   ) Razoável  (   ) Bom (   ) Ótimo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Referentes ao entrevistado em relação à 

bebida láctea. 

Discordo     ----------- Concordo     

Totalmente             Totalmente                                                  

1- Gosto de bebida láctea 1 2 3 4 5 

2- Gosto de bebida láctea de morango. 1 2 3 4 5 

3- Tomo bebida láctea com frequência. (ao 

menos 1 vez por semana) 

1 2 3 4 5 

4- Tomo bebida láctea quando estou com fome. 1 2 3 4 5 

5- A bebida láctea é um bom alimento. 1 2 3 4 5 

Referentes aos Sentidos Discordo     ----------- Concordo     

Totalmente             Totalmente                                                  

1- Tenho o paladar bastante apurado para 

perceber sabores. 

1 2 3 4 5 

2- Tenho boa audição, percebo bem os 

estímulos sonoros.  

1 2 3 4 5 

3- O que ouço normalmente interfere na 

percepção dos sabores dos alimentos que 

consumo. 

1 2 3 4 5 

4- A bebida láctea atrai os meus sentidos. 1 2 3 4 5 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Apêndice 3: Questionários apresentados ao grupo B1, na segunda fase da pesquisa.   

O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Preto, foi: 

(   ) Péssimo  (   ) Ruim (   ) Razoável  (   ) Bom (   ) Ótimo 

 

Referente à música “ We are the champions” Discordo     ----------- Concordo     

Totalmente             Totalmente                                                  

1- Sou muito sensível a músicas como  “ We are 

the champions”. 

1 2 3 4 5 

2- Eu me identifico com a música. 1 2 3 4 5 

3- Esta música me desperta emoções positivas. 1 2 3 4 5 

4- Eu gosto de ouvir músicas enquanto me 

alimento. 

1 2 3 4 5 

5- Eu me senti bem degustando a bebida com o 

som agradável. 

1 2 3 4 5 

6- A música agradável me proporcionou um 

melhor paladar ao provar a bebida. 

1 2 3 4 5 

7- Não percebi qualquer interferência sonora em 

meu paladar durante a degustação das amostras 

das bebidas. 

1 2 3 4 5 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Apêndice 4: Questionários apresentados ao grupo B1, na terceira fase da pesquisa 

O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Azul, foi: 

(   ) Péssimo  (   ) Ruim (   ) Razoável  (   ) Bom (   ) Ótimo 

 

Referente aos ruídos ambientais Discordo     ----------- Concordo     

Totalmente             Totalmente                                                  

1- Sou muito sensível a ruídos desagradáveis . 1 2 3 4 5 

2- O ruído desagradável atrapalha o meu humor. 1 2 3 4 5 

3- O ruído desagradável me desperta emoções 

negativas. 

1 2 3 4 5 

4- Durante a alimentação ruídos irritantes não 

me afetam. 

1 2 3 4 5 

5- O ruído desagradável me causou uma 

percepção ruim quanto ao sabor da bebida. 

1 2 3 4 5 

6- O ruído desagradável me causou irritação 

durante a degustação. 

1 2 3 4 5 

7- Não percebi qualquer interferência do ruído 

desagradável em meu paladar durante a 

degustação. 

1 2 3 4 5 

Referente à atenção Discordo     ----------- Concordo     

Totalmente             Totalmente                                                  

1- Durante a degustação das amostras tentei me 

concentrar apenas na bebida. 

1 2 3 4 5 

2- Durante o experimento fiquei atento a tudo 

que se passava ao meu redor. 

1 2 3 4 5 

3- Durante o experimento fiquei na expectativa 

do que iria degustar e não observei interferências 

sonoras. 

1 2 3 4 5 

4- Acho que os sons mudaram o foco da minha 

atenção, ao degustar as amostras. 

1 2 3 4 5 

5- Este experimento aguçou minha percepção 

em relação aos meus sentidos (olfato, paladar, 

audição, tato bucal e visão). 

1 2 3 4 5 
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Marque sua amostra preferida. 

(   ) Círculo       

      Vermelho 

(   ) Círculo   

       Preto 

(   ) Círculo  

       Azul 

(   ) Não percebi diferença  

       entre as amostras 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Apêndice 5: Questionários apresentados ao grupo B2, na primeira fase da pesquisa 

Nome: ________________________________________________ 

Data : ___/___/____     Sexo: _____________     Idade:_________ 

Por favor, prove as amostras oferecidas e responda os questionários 

oferecidos em cada etapa do experimento. Entre as avaliações ascenda a luz e 

enxágue a boca com água, aguardando alguns segundos para a próxima 

degustação. 

O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Vermelho, foi: 

(   ) Péssimo  (   ) Ruim (   ) Razoável  (   ) Bom (   ) Ótimo 

   

Fonte: Dados da pesquisa 

Referentes ao entrevistado em relação à 

bebida láctea. 

Discordo     ----------- Concordo     

Totalmente             Totalmente                                                  

1- Gosto de bebida láctea 1 2 3 4 5 

2- Gosto de bebida láctea de morango. 1 2 3 4 5 

3- Tomo bebida láctea com frequência. (ao 

menos 1 vez por semana) 

1 2 3 4 5 

4- Tomo bebida láctea quando estou com fome. 1 2 3 4 5 

5- A bebida láctea é um bom alimento. 1 2 3 4 5 

Referentes aos Sentidos Discordo     ----------- Concordo     

Totalmente             Totalmente                                                  

1- Tenho o paladar bastante apurado para 

perceber sabores. 

1 2 3 4 5 

2- Tenho boa audição, percebo bem os 

estímulos sonoros.  

1 2 3 4 5 

3- O que ouço normalmente interfere na 

percepção dos sabores dos alimentos que 

consumo. 

1 2 3 4 5 

4- A bebida láctea atrai os meus sentidos. 1 2 3 4 5 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Apêndice 6: Questionários apresentados ao grupo B2, na segunda fase da pesquisa 

O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Azul, foi: 

(   ) Péssimo  (   ) Ruim (   ) Razoável  (   ) Bom (   ) Ótimo 

 

Referente aos ruídos ambientais Discordo     ----------- Concordo     

Totalmente             Totalmente                                                  

1- Sou muito sensível a ruídos desagradáveis . 1 2 3 4 5 

2- O ruído desagradável atrapalha o meu humor. 1 2 3 4 5 

3- O ruído desagradável me desperta emoções 

negativas. 

1 2 3 4 5 

4- Durante a alimentação ruídos irritantes não 

me afetam. 

1 2 3 4 5 

5- O ruído desagradável me causou uma 

percepção ruim quanto ao sabor da bebida. 

1 2 3 4 5 

6- O ruído desagradável me causou irritação 

durante a degustação. 

1 2 3 4 5 

7- Não percebi qualquer interferência do ruído 

desagradável em meu paladar durante a 

degustação. 

1 2 3 4 5 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Apêndice 7: Questionários apresentados ao grupo B2, na terceira fase da pesquisa 

O sabor da bebida láctea identificada com o Círculo Preto, foi: 

(   ) Péssimo  (   ) Ruim (   ) Razoável  (   ) Bom (   ) Ótimo 

 

Referente à música “ We are the champions” Discordo     ----------- Concordo     

Totalmente             Totalmente                                                  

1- Sou muito sensível a músicas como  “ We are 

the champions”. 

1 2 3 4 5 

2- Eu me identifico com a música. 1 2 3 4 5 

3- Esta música me desperta emoções positivas. 1 2 3 4 5 

4- Eu gosto de ouvir músicas enquanto me 

alimento. 

1 2 3 4 5 

5- Eu me senti bem degustando a bebida com o 

som agradável. 

1 2 3 4 5 

6- A música agradável me proporcionou um 

melhor paladar ao provar a bebida. 

1 2 3 4 5 

7- Não percebi qualquer interferência sonora em 

meu paladar durante a degustação das bebidas. 

1 2 3 4 5 

Referente à atenção Discordo     ----------- Concordo     

Totalmente             Totalmente                                                  

1- Durante a degustação das amostras tentei me 

concentrar apenas na bebida. 

1 2 3 4 5 

2- Durante o experimento fiquei atento a tudo 

que se passava ao meu redor. 

1 2 3 4 5 

3- Durante o experimento fiquei na expectativa 

do que iria degustar e não observei interferências 

sonoras. 

1 2 3 4 5 

4- Acho que os sons mudaram o foco da minha 

atenção, ao degustar as amostras. 

1 2 3 4 5 

5- Este experimento aguçou minha percepção 

em relação aos meus sentidos (olfato, paladar, 

audição, tato bucal e visão). 

1 2 3 4 5 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

Marque sua amostra preferida. 

(   ) Círculo       

      Vermelho 

(   ) Círculo   

       Preto 

(   ) Círculo  

       Azul 

(   ) Não percebi diferença  

       entre as amostras 
 


