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RESUMO

O Brasil atualmente representa 7,1% do consumo mundial de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos e ocupa o quarto lugar em relação ao mercado mundial.
O setor faturou cerca de 45 bilhões de reais em 2016 e gerou

diversas

oportunidades de trabalho no Brasil. Considerando a relevância deste mercado e
grande necessidade de se compreender melhor o comportamento do consumidor
em seu processo decisório, esta pesquisa pretende estudar como a convergência
sensorial perceptual de consumidores influencia a decisão de compra de perfumes.
Foi proposto um modelo analítico de pesquisa, levando-se em consideração os
cinco sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato), bem como a convergência
sensorial perceptual entre eles. Trata-se de uma pesquisa quantitativa cuja coleta
de dados ocorreu por meio de uma survey realizada mediante a aplicação, à 321
respondentes, de um questionário estruturado. Os resultados demonstram que o
modelo analítico da pesquisa foi adequado. Ficou evidente a influência dos
construtos sensoriais, bem como da convergência sensorial perceptual no
comportamento do consumidor de perfumes. Assim, foi possível identificar a
importância e o potencial da utilização da análise da convergência sensorial no
segmento de perfumes tanto em investigações científicas quanto em estudos e
proposições no contexto da indústria.

Palavras-chave: Análise sensorial; Comportamento do consumidor; Convergência
sensorial; Experiência; Marketing sensorial; Perfumes; Sentidos.

ABSTRACT

Brazil currently accounts for 7.1% of the world consumption of Personal Hygiene,
Perfumery and Cosmetics and occupies the fourth place in relation to the world
market. The sector earned about 45 billions of reais in 2016 and generated several
job opportunities in Brazil. Considering the relevance of this market and the great
need to better understand consumer behavior in its decision making process, this
research intends to study how perceptual sensorial convergence of consumers
influences the decision to purchase perfumes. An analytical model of research was
proposed, taking into account the five senses (vision, hearing, smell, taste and
touch), as well as the perceptual sensorial convergence between them. This is a
quantitative survey whose data collection was carried out through a survey
conducted through the application of a structured questionnaire to 321 respondents.
The results demonstrate that the analytical model of the research was adequate. The
influence of sensory constructs as well as perceptual sensorial convergence on the
consumer behavior of perfumes was evident. Thus, it was possible to identify the
importance and potential of using the analysis of sensory convergence in the
perfume segment in both scientific investigations and in studies and propositions in
the context of industry.
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Experience; Sensory marketing; Perfumes; Senses.

Sensory

convergence;
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APRESENTAÇÃO

Sempre manifestei curiosidade em conhecer como as pessoas percebem os
fenômenos da natureza. Mais que curiosidade, eu sempre senti certo encantamento
(ainda não sei explicar como) em relação às pessoas e suas visões de mundo, bem
como sobre as manifestações de curiosidade que os seres humanos apresentam
frente ao novo. Afinal, o que determina a curiosidade? Por que ela se manifesta?
Qual é a natureza das informações que as pessoas têm que processar para
identificar e interpretar a forma como as pessoas veem os fenômenos?

Assim nasceu essa dissertação. Ela emerge de minhas inquietações sobre por que e
como as percepções se manifestam. Minha história de vida se encarregou de
mostrar que as percepções são possíveis através dos sentidos. Mais que isso,
percebi que os sentidos são vitais à plenitude dos seres – sejam eles humanos ou
animais.

A convivência social me demonstrou que o olfato apresenta intensas conexões com
os outros sentidos. Ademais, o cheiro/aroma exalado pelas naturezas agradáveis
exerce fascínio em todas as sociedades através dos tempos. Os seres humanos,
para se apresentarem de forma socialmente mais agradável, ao longo dos tempos,
descobriram e aprimoraram os perfumes. Em nossos dias uma forte indústria se
encarrega da produção de perfumes gerados e comercializados em todo o mundo.

Enfim, essa dissertação surgiu da união entre os conceitos da emergente teoria
dos sentidos e a concretude dos perfumes comumente utilizados. Nesse sentido,
espero brindar o leitor com uma análise quantitativa sobre este que considero um
excelente tema de investigação científica. Esta pesquisa pretende estudar como a
convergência sensorial perceptual de consumidores influencia a decisão de compra
de perfumes.

Diante do exposto, essa dissertação de mestrado está estruturada em cinco
capítulos, com a proposta de divulgar as principais considerações acerca do tema,
da pesquisa e de seus resultados. O primeiro capítulo trata da contextualização do
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tema, do problema da pesquisa, dos objetivos (geral e específicos) e da justificativa
do trabalho.

O segundo capítulo apresenta origem, evolução e conceitos fundamentais da área
do comportamento do consumidor. São apontadas referências relacionadas ao
marketing sensorial e à experiências de consumo. O capítulo traz ainda informações
sobre os sentidos, a análise sensorial, a convergência sensorial e alguns métodos
sensoriais. Discorre também sobre a história do perfume e apresenta o cenário do
setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. E, finalmente, indica o modelo
analítico da pesquisa.

O terceiro capítulo descreve a metodologia adotada para alcançar os objetivos
propostos, apresentando informações sobre características da pesquisa; unidade de
análise; instrumento de coleta, tratamento e análise de dados. O quarto capítulo
contém a apresentação e a análise dos resultados. No quinto capítulo são
apontadas as considerações finais, bem como a contribuição e a relevância da
pesquisa, seus limites e a recomendação de novos estudos.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do Tema

Como reflexo da intensificação do processo de globalização, dos avanços
tecnológicos, do aumento da competição no mercado, dentre outros fatores, os
desafios que se apresentam para as empresas são cada vez maiores nos
mercados em que atuam. O que se constata é que os consumidores estão cada
vez mais bem informados, esclarecidos e exigentes. Nesse cenário, o consumidor
passa a ter maior importância e a exigir mais retorno por seu dinheiro – o que gera
concentração de força no que agrega valor a determinado produto/serviço e,
simultaneamente, à eliminação do que não agrega. Paradoxalmente, apesar da
profusão de informações, manifesta, quase sempre no momento da tomada de
decisão de compra, muitas e intensas dúvidas.

Assim, as organizações procuram se diferenciar umas das outras e, mais do que
atrair clientes, elas buscam (e necessitam) fidelizar aqueles já conquistados. A partir
daí, as empresas se preocupam mais em entender o comportamento do consumidor
e o processo de decisão de compra. Mas esta não é uma tarefa simples. Afinal, o
perfil, as motivações e os interesses do consumidor são influenciados por diversos
aspectos: sociais, demográficos, culturais, psicológicos e situacionais. Ademais,
estímulos de marketing também afetam e impulsionam as ações das pessoas em
suas decisões de consumo.

Num mercado dinâmico e de rápida evolução como o atual, os profissionais de
marketing necessitam conhecer o máximo de informações possíveis a respeito dos
consumidores – desejos, crenças, como trabalham, como gastam o tempo de lazer,
influências pessoais e grupais e como suas decisões são tomadas. É necessário
compreender o consumidor para satisfazer suas necessidades e desejos,
cooperando, dessa maneira, efetivamente para o sucesso do negócio.

Nesse contexto, deve-se levar em consideração ainda o fato de que o consumidor
não é um simples tomador de decisão racional. De acordo com Futrell (2003), as
pessoas compram por razões além daquilo que o produto faz ou do seu preço. Elas
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podem comprar visando satisfazer uma necessidade emocional. Isto posto, uma
série de elementos passa a ter destaque na pesquisa de comportamento do
consumidor: os sentimentos; as emoções; o significado do simbolismo no consumo;
o consumo além da compra; a necessidade de buscar divertimento e prazer, etc.
Conforme Zamberlan, Froemming, Prêto e Prêto (2010), os produtos têm a
habilidade de expressar significados que ultrapassam os aspectos tangíveis. Logo, o
consumo se dá não somente sob o ponto de vista utilitário, mas também hedônico.

Autores como Holbrook e Hirschman (1982), Babin, Darden e Griffin (1994), Santos
e Filho (2014) e Frederico e Nagano (2013) observam que cada vez mais estudos
relacionados ao comportamento de compra evidenciam que as pessoas estão mais
propensas a adquirir produtos hedônicos (baseados na escolha experiencial), em
vez de produtos unicamente utilitários (baseados na escolha racional). Desse modo,
passam a ser relevantes os elementos relacionados à experiência do cliente, ou à
criação de ambientes que absorvam e envolvam o consumidor de forma agradável,
extraordinária, única; e destacadas dimensões (sensorial, social, emocional e
intelectual) - que em conjunto determinarão a experiência total do cliente.

Verifica-se, portanto, que, diante da grande diversidade de produtos e serviços no
mercado, da complexidade e heterogeneidade das relações de consumo, da
necessidade de compreender melhor o consumidor e da dificuldade em entender as
interferências em seu processo de decisão de compra, tem sido gerada uma
crescente demanda por pesquisas na área de marketing. Nesse sentido, a análise
sensorial é importante estratégia para auxiliar no entendimento dos anseios dos
consumidores. Este tema, para Minim (2013), refere-se a uma ciência cujo principal
objetivo é estudar as percepções, sensações e reações do consumidor no que diz
respeito às características apresentadas por um produto – levando o consumidor a
aceitar ou rejeitá-lo.

Em vista do exposto, o presente trabalho apresenta a influência e a importância da
convergência sensorial no comportamento de compra do consumidor de perfumes.
O perfume sempre exerceu certo fascínio sobre os indivíduos, pois é capaz de
evocar pessoas e momentos importantes, seduzir e comunicar. Ele revela de forma
marcante, porém discreta, algo que flui do “eu” de cada um.
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A escolha do perfume se dá de acordo com a fragrância que mais traduz uma
personalidade, um estilo de vida, a estação do ano, a ocasião, a companhia, o
astral, os hábitos etc. O perfume é uma expressão da postura humana. Ele produz
as mais diversas sensações, influenciando reflexos e emoções. Um levantamento
realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (ABIHPEC) e pelo Instituto FSB Pesquisa evidenciou que os brasileiros
classificam esses itens como sendo de necessidade básica - capazes de garantir
saúde e gerar conforto emocional e inserção social.

Considerando os benefícios trazidos pelo uso do perfume, bem como o fato de que a
Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos apresentou
excelente crescimento nos últimos 20 anos, é possível afirmar que se trata de um
assunto bastante importante sob diversos aspectos: cultural, social e econômico.

1.2 Problema de Pesquisa

Uma vez que o consumidor não é um simples tomador de decisão racional, e que o
cenário é de intensa competitividade e numerosos desafios, existe grande
necessidade de se compreender o comportamento do consumidor. Para Schiffman
e Kanuk (2009) a pesquisa do comportamento do consumidor tornou-se uma base
importante para o marketing em todos os tipos de organizações. À vista disso,
empresas de diversos segmentos têm buscado melhorar seu entendimento sobre o
processo decisório dos consumidores e as possíveis interferências nas decisões de
compra.

Atualmente o Brasil ocupa o quarto lugar em relação ao mercado mundial de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, de acordo com Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos [ABIHPEC] (2016).
Conforme ABIHPEC (2017), em 2016, o setor faturou cerca de 45 bilhões de reais e
envolveu 2.650 empresas regularizadas na ANVISA. Ademais, o setor criou diversas
oportunidades de trabalho (envolvendo cetros de distribuição, indústrias, franquias,
consultoras de venda direta, salões de beleza etc), que geraram importantes
resultados em comparação com o crescimento do emprego em outros segmentos,
no país.
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Esse mercado tem perspectivas de continuar registrando crescimento, dentre outros
fatores, devido ao grande número de consumidores interessados em novas
experiências, a boas estratégias de divulgação de produtos, ao design das
embalagens, etc. No entanto, embora seja um ramo de relevância na indústria
nacional e internacional, ainda existem poucos estudos na área de perfumaria.

Assim sendo, é viável avaliar o processo decisório do consumidor de perfumes. A
questão que norteia esta pesquisa é “Como a percepção da convergência sensorial
percebida por consumidores de perfumes influencia as decisões de compra?” No
contexto desta pesquisa abrangente, se estabelecem os seguintes objetivos para
esta pesquisa:

1.3 Objetivos

Objetivo geral
Esta pesquisa pretende estudar como a convergência sensorial perceptual de
consumidores influencia a decisão de compra de perfumes.

O objetivo geral pode ser explorado e alcançado pelo desmembramento dos
seguintes objetivos específicos:

1) Caracterizar cada dimensão sensorial de consumidores de perfumes;
2) Definir os atributos específicos de cada dimensão sensorial;
3) Identificar as relações de cada atributo (sentido);
4) Verificar as relações entre os atributos;
5) Identificar a convergência sensorial proporcionada pelos sentidos; e
6) Verificar a influência das percepções sensoriais na decisão de compra.

1.4 Justificativa

Este trabalho se justifica na medida em que se compreende que o tema é bastante
relevante, atual e pouco explorado até o momento. Em pesquisa realizada no
período de fevereiro a março de 2017, em bases da biblioteca eletrônica SPELL
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(Scientific Periodicals Eletronic Library) e nos anais de congresso da ANPAD
(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração), utilizando
termos como “perfumes”, “perfum”, “cheiro”, “smell”, “fragrância”, “fragrance”, foi
possível verificar uma quantidade pequena de trabalhos produzidos na área de
perfumes. Dos resultados encontrados, cerca de dois artigos tratavam do sentido
olfato; dois de marketing de experiência ou marketing olfativo; um relacionava-se à
fatores sensoriais. De forma geral os artigos sobre perfume abordam temas como
marca, simbolismo, qualidade percebida, decisão de compra, comportamento do
consumidor, ambiente de loja, varejo etc.

Ao longo do mesmo período, foi realizada ainda pesquisa utilizando os termos
“análise sensorial”, “sensory analysis”, “sentidos”, “senses”, “marketing sensorial”,
“sensory marketing”, “experiência”, “experience”. Apesar de a análise sensorial ser
um assunto inesgotável, com várias lacunas a serem pesquisadas e ter um caráter
promissor na área de perfumes, os artigos relacionados à análise sensorial
encontrados referiam-se à alimentos.

Acredita-se que esta investigação irá contribuir para melhor compreender o
consumidor de perfumes a partir da utilização de técnicas de análise sensorial, que
permitirão analisar as percepções e sensações do consumidor - através dos
sentidos: olfato, audição, tato, paladar e visão - no que diz respeito às características
apresentadas, levando o consumidor à aceitação ou rejeição, contribuindo então,
para entender de que forma a convergência sensorial perceptual influencia o
processo decisório do consumidor de perfumes.

É possível afirmar que benefícios e vantagens se obterão para o ambiente
acadêmico, para a sociedade, para a indústria, para a Fundação Pedro Leopoldo e
para a autora.

Para a academia haverá contribuição, devido ao fato de que o tema hoje é bastante
relevante e promissor e os resultados poderão servir como base de conhecimento
para estudos posteriores.

21

Para as pessoas a pesquisa é pertinente visto que o conhecimento sobre o perfume
e seus significados as ajuda a melhor utilizá-lo, a sentirem-se melhores, a terem
maior qualidade de vida e a estarem inseridas socialmente.

Para a indústria, servirá como fonte de investigação e de informações confiáveis
para tomada de decisões estratégicas. Também, possibilitará orientação para que
as empresas busquem metodologias aplicadas em Análise Sensorial para melhor
compreender o Comportamento do Consumidor. Assim, o tema mostra-se
interessante por também levantar questões que abrangem o papel das
organizações, de forma geral, como capazes de suprir as necessidades dos
consumidores.

Para a Fundação Pedro Leopoldo, esse estudo é oportuno, porque contempla um
tema que, apesar de ser bastante significativo no cenário mundial e nacional, ainda
é pouco explorado no programa de estudos, proporcionando, à linha de pesquisa,
conteúdos teóricos e metodológicos que avançam em relação à massa crítica
existente, conforme pretensões do orientador deste trabalho.

Para a autora, esse trabalho vem ao encontro da busca constante pelo
conhecimento. Ao pesquisar sobre uma área de tamanha expressão e com boas
perspectivas a serem exploradas, aspiram-se novos horizontes profissionais e
acadêmicos.
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2 REFERENCIAL CONCEITUAL E TEÓRICO

Neste tópico do estudo exploram-se e discutem-se elementos fundamentais à
temática central da pesquisa. Assim sendo, os temas do comportamento do
consumidor, da análise sensorial e do contexto dos perfumes são apresentados e
abordados em uma abrangência que, julga-se, seja suficiente, pertinente, oportuna e
robusta para se caracterizar a temática em estudo.

2.1 Comportamento do Consumidor

O tema do comportamento do consumidor tem sido intensamente estudado desde a
década de 1950. Autores acadêmicos vêm contribuindo com as mais diversas
possibilidades teóricas e metodológicas. Diferentes áreas como Economia,
Sociologia, Psicologia, dentre outras, tem contribuído para o desenvolvimento dos
estudos do comportamento do consumidor. Mais recentemente as Neurociências
vêm contribuindo com novas possibilidades experimentais no contexto metodológico
dos estudos permitindo avanços nas dimensões teóricas do tema.
De acordo com Solomon (2011, p. 34), “em seus estágios iniciais, esta área de
estudo era chamada de comportamento do comprador”. Ou seja, se restringia ao
instante em que um consumidor pagava e, em troca, recebia o bem ou o serviço.
Porém, ainda que a troca seja parte importante do comportamento do consumidor,
hoje, sabe-se que se trata de um processo contínuo, que vai além, e inclui as
questões que influenciam o comportamento antes, durante e depois da compra.

Para Porto (2015), as primeiras teorias trouxeram o consumo para a centralidade da
discussão do desenvolvimento da sociedade, gerando hipóteses a respeito do papel
da renda das pessoas sobre a felicidade, as volições e as satisfações humanas.

No final dos anos 1950, ao invés de tentar persuadir os clientes a comprar algo que
já havia sido produzido, os profissionais de marketing descobriram que poderiam
vender mais produtos, com maior facilidade, se produzissem somente os bens que
eles realmente percebessem, por meio de pesquisas, que os consumidores iriam
comprar.
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Na década de 1960, vários estudiosos de diferentes áreas começaram a focar
esforços na área de comportamento do consumidor. Assim, se deu o início das
criações de modelos integrativos do comportamento do consumidor como o modelo
de Nicosia e o modelo de Howard e Sheth, entre diversos outros.

Na década de 1970 foi consolidada a ACR (Association for Costumer Research) e
foram desenvolvidas novas linhas de pesquisa – como: o comportamento de compra
industrial, o comportamento de consumo de serviços públicos, o relacionamento
entre atitude e comportamento.

Na década de 1980, ênfase foi dada a temas como rituais e simbolismo. Além disso,
houve uma corrente contra a mensuração quantitativa nas pesquisas e uma
preferência por pesquisas cuja mensuração era realizada qualitativamente.

Na década de 1990 foi desenvolvido o marketing de relacionamento, propondo a
discussão de aspectos como: atitudes do consumidor, contextualização do
ambiente, relações pessoais, tendências de comportamento em função de fatores
socioculturais.

Desde 2000, a área de comportamento do consumidor vem refletindo o interesse na
compreensão do processamento das informações e estabelecendo novos pontos de
vista, baseados no marketing experiencial, em outras palavras, na sensação que os
produtos e serviços proporcionam aos consumidores por meio de experiências
sensoriais, afetivas, cognitivas, físicas e sociais.

Pinto e Lara (2007) afirmam que a área vem evoluindo e incorporando novas
subáreas e campos de pesquisa. Pode-se dizer que, à medida que se expande, este
campo de conhecimento é influenciado por várias perspectivas diferentes. Vale
ressaltar que o termo comportamento do consumidor recebe diferentes definições,
por parte de diversos autores, definições estas que se complementam.
O comportamento do consumidor diz respeito à sincronia de variadas reações aos
estímulos gerados pelos próprios indivíduos, dado que são derivados de fatores
pessoais, ambientais, situacionais e de marketing. Trata-se do estudo das unidades
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compradoras e dos processos de procura, seleção, compra, uso, avaliação e
descarte

de mercadorias, serviços, experiências e ideias para satisfazer

necessidades e desejos. Seu objetivo é entender o processo de como, o que,
quando, onde, com que frequência e por que as pessoas compram, incluindo aqui os
processos decisórios que antecedem e sucedem suas ações. (MOWEN e MINOR,
2003; SOLOMON, 2016; ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000; SCHIFFMAN e
KANUK, 2009; LIMEIRA, 2008).

Foxall (1999) relata que é uma área científica que envolve atividades desde a précompra até a pós-compra. “Perpassa desde o relato de um desejo, mediante procura
e avaliações de possíveis meios de satisfação e do ato de comprar propriamente
dito, até avaliações da compra do item em uso, os quais impactam diretamente nas
probabilidades de recompra”. (FOXALL, 1999, p. 25).
Almeida, Brasil, Espartel e Callegaro (2017, p. 90) afirmam que “desde o enfoque da
racionalidade até a busca pela compreensão dos processos cognitivos e emocionais
subjacentes à tomada de decisão, o estudo do comportamento do consumidor busca
compreender a complexidade existente nas decisões de consumo”. Os autores
explicam também que, hoje, o tipo de pesquisa realizada na área de comportamento
do consumidor passa pela interação com os sujeitos de pesquisa e quase sempre
envolve a resposta (ou a reação) destes sujeitos a questionamentos ou estímulos.

Para Oliveira e Menelau (2017, p. 62), o comportamento do consumidor pode ser
definido pelo “estudo do processo que envolve a consolidação da compra, o
envolvimento entre as pessoas, produtos, serviços, ideias, ou experiências para
satisfazer necessidades e desejos”. Percebe-se, portanto, que, estudos mais
recentes sobre o comportamento do consumidor apresentam fortemente a questão
da experiência, do encantamento e do envolvimento do consumidor.
Santos, Silva, Braga Júnior e Nascimento (2017, p. 99) apontam que “os estudos
relacionados ao comportamento do consumidor não estão restritos ao consumo de
produtos; pode-se também ampliar esse conceito ao ato de colecionar”.
Adicionalmente, Abdala (2008, p. 16) expõe a ideia de que “o estudo do
comportamento do consumidor lida basicamente com gente, destacando a tendência
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do ser humano em procurar dar significado à sua vida, compartilhando linguagens,
sinais e objetos simbólicos que conferem sentido à sua existência”. Assim, há uma
grande necessidade de se estudar o campo do comportamento do consumidor de
muitos e novos tipos de produtos. Uma vez que o propósito do marketing é
satisfazer as necessidades e os desejos dos consumidores por meio da produção de
bens e serviços, é necessário conhecer as pessoas, suas necessidades, suas
frustrações, seus desejos e seus hábitos de compra.

Nesse contexto, Silveira e Soares (2011) observam que as pessoas estão cada vez
mais conectadas entre si e em grupos que sejam de seu interesse, e que é preciso
entender esse novo tipo de consumidor e como ele se comporta nas comunidades
virtuais. Os autores apresentam ainda os prosumers (consumidores virtuais,
engajados no processo de co-produção de produtos, significados e identidades) que, além de consumir os produtos, criam valor. Sendo assim, é necessário buscar
novas formas de comunicação para alcançar esse novo consumidor, que utiliza
redes de relacionamento para interagir com pessoas e empresas, e para trocar
opiniões e experiências a respeito de compras. Mowen e Minor (2003) reforçam que
é essencial observar que é possível que os consumidores influenciem o ambiente da
mesma maneira que o ambiente pode influenciar os consumidores. Isto é, mudanças
nos padrões de gasto e poupança do consumidor são capazes de influenciar a
economia.
Logo, compreender os consumidores e o processo de consumo pode assegurar uma
série de benefícios. Entre esses, estão o apoio aos gerentes em suas tomadas de
decisão; o abastecimento de uma base de conhecimento segundo a qual
pesquisadores de marketing podem examinar os consumidores; o suporte na criação
de leis e normas relativas à compra/venda de produtos e serviços; a assistência ao
consumidor com relação às melhores decisões de compra; etc.
Conhecer os processos que levam o consumidor à decisão de compra é, desta
maneira, atividade estratégica para as empresas no desenvolvimento, evolução e
entrega de bens e serviços adequados, garantindo a conquista e a manutenção de
clientes. Nesse sentido, Wichman (2017) constata que é necessário realizar mais
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pesquisas para entender o mecanismo através do qual os consumidores assimilam
e usam informações para a tomada de decisões.

2.1.1 Consumo

O consumo é fundamental na vida das pessoas. Mesmo sem percebê-lo e sem
entender os reais motivos de se consumir, os indivíduos consomem. O consumo é
um processo ligado a compra, posse, uso e descarte. Processo esse que tem início
antes da aquisição de um bem ou serviço, compreende o tempo e a forma de
utilização e só termina com seu descarte final. Entretanto, sabe-se que o consumo
vai além do processo de decisão de compra. Nesse sentido, os produtos e serviços
assumem identidade diante de nossos olhos graças ao acesso que possuem em
muitas cenas do cotidiano, conforme descreve Bauman (2009).

Apesar de ser um dos fenômenos de maior atuação e constância na vida das
pessoas, o consumo muitas vezes parece um tema banal, sem importância e acaba
sendo pouco explorado em pesquisas. Além disso, constantemente, o assunto é
tratado tanto por intelectuais e acadêmicos quanto pelo senso comum de forma
rasteira e sob um único ponto de vista: negativo – especialmente no que diz respeito
ao cenário brasileiro.

Conforme Rocha (2002), o consumo vira objeto privilegiado para condenação - como
algo alienador, no limite da doença -, o que acaba por formar, na chamada opinião
pública, uma espécie de solo ideológico, de onde se pode afirmar, com certo
conforto, que a produção é algo nobre e o consumo nem tanto. Ou seja, a produção
é vista como o sacrifício que engrandece e o consumo é como o prazer que
condena.

Dada a sua relevância e constância na vida das pessoas, buscar-se-á aqui
apresentar o consumo, na tentativa de explorar sua complexidade e importância, a
fim de estimular a discussão, contribuir com a reflexão e gerar avanços na área,
pois se entende que o estudo do consumo é uma necessidade que se impõe a cada
dia e diz respeito a um bom caminho para a compreensão da sociedade
contemporânea.
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Barbosa e Campbell (2006, p. 21) afirmam que o consumo é ambíguo e que essa
ambiguidade começa na própria etimologia do termo. De acordo com os autores,
consumo deriva do latim consumere, que significa usar tudo, esgotar e destruir; e do
termo inglês consummation, que significa somar e adicionar. Vale observar que,
etimologicamente, há um predomínio do sentido negativo sobre o positivo – o que de
certo modo pode justificar a forma como o tema vem sendo tratado.

Ao longo dos estudos sobre esse campo de estudo, as teorias econômicas foram
criticadas por limitar o fenômeno do consumo à uma esfera individual, racional e
utilitária. Já sob um ponto de vista antropológico, o consumo não se dá de forma
neutra. Há discussão sobre a dimensão social e simbólica do consumo. Os objetos
ganham sentido e produzem significações e distinções sociais. Os objetos são
capazes de gerar visões de mundo, estilos de vida e identidades. Logo, a
significância do bem de consumo vai além de seu caráter utilitário e seu valor
comercial. Essa significância consiste na capacidade que os bens de consumo tem
de carregar e comunicar significado cultural. Nesse contexto, Baudrillard (1997)
afirma que o consumo pode ser percebido não apenas como a compra de objetos e
serviços, mas sim como uma maneira de os indivíduos se relacionarem com as
coisas e as pessoas.

Assim, as pessoas deixam de consumir produtos e passam a consumir signos e
símbolos. O que se compra com a aquisição do bem de consumo é a posição social
que ele indica em relação a todos os outros signos-mercadorias do sistema. Veblen
(1988) expõe a ideia de que há o consumo ostentatório, cuja finalidade é demonstrar
a condição social. Na visão desse autor, o consumo deixa de configurar somente a
satisfação racional de necessidades básicas e orgânicas e passa a ser condicionado
ao desejo de copiar ou imitar as classes com mais status - cujos bens materiais,
muitas vezes, acabam por relacionar-se à banalidade. Cabe aqui acrescentar que
para Schweiner (2010, p. 32) “supérfluo não significa, em absoluto, um bem ou
serviço negativo; inferior. Significa simplesmente secundário no rol das prioridades
humanas”.
O consumo na sociedade pós-moderna apresenta uma dimensão que
transcende a capacidade dos bens em satisfazer às necessidades para as
quais foram criados: trata-se do significado ampliado que norteia a maioria
das ações de consumo. Isto é, grande parcela dos consumidores adquire o
bem pela aura que o recobre, muito mais do que por suas características
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intrínsecas – sua dimensão tangível. As pessoas costumam ser mensuradas
pela sua matriz de consumo, que termina por lhes emprestar sua identidade
social e pessoal. (SCHWEINER, 2010, p. 4)

Isto posto, é plausível concluir que os objetos impõem seu ritmo ao homem e que o
consumo passa a ser medida de classificação dos indivíduos. A comunicação se dá
entre as pessoas através das coisas. A partir da circulação de elementos simbólicos,
produtos e serviços são capazes de marcar as diferenças e agrupar as parecenças.
Enfim, o produto passa a ser veículo de comunicação entre as pessoas, permitindo
ainda o estabelecimento ou a continuidade das relações sociais.
Conforme Romm (1977, p. 35). “[...] tem-se a impressão de que a própria essência
de ser é ter: de que se alguém nada tem, não é”. Em outras palavras, Santos (2000)
reforça que o consumo classifica os indivíduos afirmando que socialmente o direito
de existir passa a coincidir com o direito de consumir. Ou seja, o consumo passa a
ser um elemento de discriminação e diferenciação social. Mais que isso, para muitos
consumidores, a posse e a ostentação de bens materiais são premissa necessária
que compõe sua identidade como sujeito.
Parte da sociologia que se ocupa do fenômeno do consumo tem uma visão
otimista, utilizando pressupostos de necessidades biológicas, psicológicas e
econômicas para a realização da vida social, criando o consumo. [...] Outra
parte da sociologia considera que o consumo é o resultado de operações de
alienação do sujeito, que se afasta de sua consciência produtiva e adota a
posse como formadora de identidade (BAUDRILLARD, apud GIGLIO, 2010,
p. 49).

A partir daí, frequentemente, o consumo não se relaciona somente com a satisfação
de necessidades, mas com a criação de vazios existenciais. Isso, pois, o que é
consumido não é de fato capaz de suprir o desejo e, depois da compra vivenciada, o
bem deixa de existir e o consumidor é empurrado para uma nova compra. Segundo
Bauman (2007, p. 111), é o excesso que gera o vazio existencial e aumenta as
incertezas quanto à liberdade de escolha. “A sociedade de consumo não é nada
além de uma sociedade do excesso e da fartura – e, portanto, da redundância e do
lixo farto”. O autor acredita que a sociedade do consumo só será capaz de satisfazer
os desejos humanos enquanto o desejo continuar irrealizado.

Para Taschner (2011), a cultura do consumo se desenvolveu junto com a indústria
cultural e as identidades urbanas se constroem e projetam-se no espaço social
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mediadas pela posse ou exibição de certos itens de consumo, marcas e
determinados estilos de vida. Em vista disso, as pressões consumistas vêm em
parte da própria trama social e a publicidade e o marketing amplificam ainda mais
essas pressões.
Bauman (2007. p. 121) complementa ainda, declarando que “[...] o consumismo não
se refere à satisfação dos desejos, mas à incitação do desejo por outros desejos
sempre renovados – preferencialmente do tipo que não se pode, a princípio, saciar”.
Isto é, a estratégia da indústria de consumo diz respeito à não satisfação dos
desejos e à crença de que cada ato que visa satisfazê-los deixa muito a desejar e
pode ser aperfeiçoado. Nesse cenário, pode-se dizer que, muitas vezes o consumo
descontrolado está associado à carência, unindo o destino de ricos e pobres em
torno do excesso e da falta.

Sheth et al. (2001) delimitam a compra compulsiva construída sobre três pilares: a
compra de bens que talvez nunca sejam usados; a compra de bens que a pessoa já
possui em quantidade maior do que usa; e a compra de bens mesmo que não possa
pagar por eles. Os autores descrevem a compulsão por compras como uma
tendência crônica a comprar muito além do que estabelecem as necessidades e os
recursos. São estabelecidas pelos autores também diferenças entre os compradores
compulsivos e os outros (ditos normais): menor autoestima; mais depressivos; maior
tendência à fantasia; maior envolvimento emocional na compra; remorso póscompra; dívidas.

Segundo Solomon (2016), as pessoas criam relacionamento com o produto que
adquirem através de ligações que podem ser: de autoconceito (o produto ajuda a
estabelecer a identidade com o usuário); de nostalgia (o produto atua como elo com
o eu no passado); de interdependência (o produto faz parte da rotina diária); ou de
amor (o produto promove elos emocionais de afeto, paixão ou outra emoção
intensa).

Percebe-se cada vez mais na sociedade contemporânea que pessoas frustradas
regularmente adotam um comportamento de fuga por meio do consumo voraz. Elas
vão às compras como forma de “compensar”, como “válvula de escape” para suas
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mazelas. Quando estão tristes, compram. Alegres, compram. Ansiosas, compram.
Estressadas, compram. A sensações de gratificação bem como o ato da compra em
si funcionam como um paliativo para as carências emocionais da pessoa, - sejam
elas de ordem profissional, afetiva, dentre outras.
A “alienação” é uma reflexão sobre o quanto o mundo moderno dos bens domina o
mundo dos homens e das mulheres, tanto em sua vida quanto nos processos
globais que a estruturam. (SLATER, 2002, p. 101). Desse modo, uma vida pautada
pelo consumo é o caminho eleito por diversas pessoas como principal acesso à
felicidade. Porém, a grande crítica à cultura do consumo consiste no fato de que a
abundância material não provoca nem a felicidade, nem a satisfação.

No entanto, significados positivos e negativos do consumo enredam a forma
cotidiana de como os indivíduos se apropriam, utilizam e usufruem do universo à sua
volta. O consumo, por um lado, é sinônimo de alienação, falta ou perda de
autenticidade, processo individualista e desagregador, superficialidade, vício
compulsivo, problema, futilidade, inconsequência etc. Mas também possui
significado positivo e cultural, pois, por meio dele, são compreendidas as relações
sociais, elaboradas experiências, traduzidos sentimentos, classificados grupos e
indivíduos e por que não o mundo. Para Slater (2002), o consumo é cultural uma vez
que os seres humanos têm necessidades básicas, que revelam formas culturais
diferentes em sociedades diferentes.

Canclini (1999, p. 77) ressalta que o consumo se refere a um conjunto de processos
socioculturais em que se realizam a apropriação e o uso dos produtos. Logo, é
possível melhor enxergar os atos pelos quais ocorre o consumo como algo mais do
que simples exercícios de gostos, caprichos e compras irrefletidas, segundo os
julgamentos moralistas, ou atitudes individuais. De acordo com Douglas & Isherwood
(1990, p. 77), além de serem úteis para a expansão do mercado e a reprodução da
força de trabalho, para distinguir as pessoas dos demais e comunicar com os outros,
“as mercadorias servem para pensar”.

Por meio do consumo se cria um sentimento de pertencimento, pois o consumo é
moldado em todos os sentidos por considerações culturais. Os consumidores
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utilizam o significado dos bens de consumo para comunicar categorias e princípios
culturais, semear ideias, criar e preservar estilos de vida, reconstruir sua imagem e
sobreviver a mudanças sociais.

Arnold & Thompson (2005) afirmam que a Teoria da Cultura do Consumidor (CCT Consumer Culture Theory) explora a distribuição heterogênea dos significados e a
multiplicidade de agrupamentos culturais sobrepostos que existem dentro do quadro
sociohistorico mais amplo de globalização e capitalismo de mercado. Assim, a
cultura do consumidor denota um arranjo social em que as relações entre cultura
vivida e recursos sociais, e entre modos de vida significativos e os recursos
simbólicos e materiais de que dependem, são mediadas pelos mercados.

A investigação CCT está fundamentalmente preocupada com significados culturais,
influências sócio-históricas e dinâmicas sociais que moldam as experiências e as
identidades dos consumidores nos inúmeros contextos desordenados da vida
cotidiana. Consequentemente, investiga-se como os consumidores consomem em
uma gama de espaços sociais.

É essencial aqui observar que os grupos selecionam e fixam os significados que
regulam a sua vida por meio de rituais. Muitas definições sobre ritual são
insatisfatórias porque são restritas a contextos religiosos ou místicos e não
apresentam o ritual como aspecto positivo e significativo da experiência humana.
Rook (2007, p. 83) diz que “o termo ritual refere-se a um tipo de atividade expressiva
e simbólica construída de múltiplos comportamentos que se dão numa sequência
fixa e episódica e tendem a se repetir com o passar do tempo”. Nesse sentido, são
de extrema importância estudos mais profundos sobre a experiência do consumidor
ao escolher, comprar e usar bens de consumo.

Por fim, Campbell (2001), expõe a ideia de que no íntimo do consumismo existe o
contraponto entre ilusão (devaneio) e realidade (o consumo), ou melhor, existe um
hiato entre prazeres imaginados e efetivamente experienciados. Logo, Firat & Shultz
II (1997) mencionam que o consumo não é mais definido pelo custo/benefício das
escolhas, mas por experiências adquiridas através do consumo.
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Aqui cabe destacar que as atitudes de compra do consumidor podem ser hedônicas
e/ou utilitárias. O consumo hedônico está relacionado à satisfação da busca do
consumidor por prazer. Isso, uma vez que, produtos e serviços são capazes de criar
fantasias e provocar sentimentos nos consumidores. Babin et al. (1994) afirmam que
compras hedônicas são vistas como agradáveis e como uma “fuga” ou aventura.
Para Gertner e Diaz (1999) o hedonismo diz respeito a uma dimensão relacionada a
divertimento, espontaneidade e busca por experiências multissensoriais. Além de
aspectos sensoriais, podem ser explorados aspectos estéticos e emocionais do
consumo. Os consumidores hedônicos veem as compras como fonte de gratificação.
De acordo com Gerhard, Souza, Peñaloza & Denegri (2017), o consumo hedônico
está relacionado ao valor percebido através da experiência de compra do
consumidor, em que fatores subjetivos podem variar dependendo das idiossincrasias
individuais.

Segundo

os autores,

a

abordagem

hedonista

é

focada

nas

características psicológicas, simbólicas e emocionais do consumo.

O consumo utilitário consiste em um processo de compra cuja finalidade é racional e
baseada na lógica. Busca-se atingir eficiência e satisfazer uma necessidade básica.
Scarpi (2006) coloca que o utilitarismo é normalmente descrito em termos de
avaliação de desempenho, ou seja, está relacionado ao cumprimento de uma tarefa.
Pode-se afirmar que o consumo utilitário é predominantemente funcional, cognitivo e
diz respeito a algum tipo de busca consciente com consequência intencionada. De
acordo com Cowley & Mitchell (2003, apud Filho e Dholakia, 2013), consumidores
utilitários estabelecem suas compras baseados na categoria do produto e em sua
percepção sobre qualidade e garantia. Sarkar (2011) acrescenta ainda que o valor
utilitário é motivado por diferenciais como variedade, preço, conveniência e
qualidade. Ou melhor, o consumidor procura maximizar o valor utilitário a partir de
benefícios tangíveis do produto.
Portanto, o consumo hedônico pode ser sintetizado pela palavra “desejo” e o
consumo utilitário caracterizado pelo termo “necessidade”. Assim, a dimensão
hedônica é resultado das sensações e emoções geradas pelo uso dos produtos,
enquanto que a dimensão utilitária resulta das funções realizadas pelos produtos.
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Nesse contexto, pesquisas de autores como Okada (2005), Katz & Sugiyama (2006)
e Park (2006), dentre outros, revelam que as pessoas estão mais propensas a
adquirir produtos hedônicos em vez de produtos unicamente utilitários. Gerhard et al.
(2017), afirmam que muitos autores concordam que o consumo utilitário e hedônico
não é mutuamente exclusivo e pode coexistir em uma experiência de compra.
Assim, cada vez mais são considerados não apenas aspectos utilitários e
econômicos para criar valor para um produto e consequentemente satisfazer o
consumidor; mas, também, é levado em consideração o impacto dos sentimentos,
das emoções e das cargas simbólicas ao longo da experiência de compra para a
criação de valor. O que se percebe muitas vezes é que o que é consumido é um
sentimento, uma emoção, uma sensação, durante a compra.

Filho e Dholakia (2013) apontam que estudos demonstram que consumidores
escolhem baseados no prazer, mas justificam baseados na culpa do consumo
hedônico ou consumo dispendioso. Percebe-se, portanto, que a integração entre
características hedônicas e utilitárias teria a capacidade de reduzir o sentimento de
culpa associado a compras hedônicas. Desta maneira, o valor para o consumidor é
então composto por uma dimensão utilitária (resultado de um esforço consciente
para atingir um objetivo pretendido) e por uma dimensão hedônica (que contem
aspectos mais ligados ao prazer durante a compra). Babin, Lee, Kim & Griffin, (2005,
apud Frederico e Nagano, 2013) sugerem que o valor percebido é um fator mediador
entre o desempenho do produto e a satisfação.

A premissa de que as atitudes dos consumidores são inerentemente bidimensionais
são a base da conceitualização de Batra & Ahtola (1991). De acordo com os
autores, as dimensões hedônicas e utilitárias são relacionadas, mas distintas, e uma
dimensão pode ser mais relevante para certos produtos/marcas do que outra
dimensão. Essas duas dimensões não são mutuamente exclusivas para muitos
produtos/marcas.

Voss, Spangenberg & Grohmann (2003) sugerem que atitudes hedônicas são
experientes tanto em nível cognitivo quanto afetivo, mas atitudes utilitárias são
dominadas pela cognição. Eles também postulam que a natureza afetiva/cognitiva
das atitudes hedônicas dão origem a desejos emocionais que competem com
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motivos utilitários de compra do produto. Sendo assim, as atitudes de compra do
consumidor podem ser hedônicas e/ou utilitárias. Diante de um cenário em que o
consumidor passou a ter novos hábitos de consumo, fica evidente que não é
possível entregar apenas produtos.

2.1.2 Consumidor
O termo consumidor é frequentemente utilizado para descrever dois tipos de
consumidores: o consumidor pessoal e o consumidor organizacional. Nesta
pesquisa, será adotado o conceito de consumidor pessoal.

Samara e Morsch (2005) alertam que nem sempre o consumidor ou usuário é a
mesma pessoa que compra o produto. O consumidor pessoal compra produtos e
serviços para seu próprio uso, para sua família ou para presentear alguém. Sob
esse ponto de vista, cabe aqui apresentar os 5 papéis diferentes do consumidor no
processo de compra segundo Kotler e Keller (2012). Para os autores, quem sugere a
ideia de comprar um produto ou serviço é o iniciador; já o influenciador é aquele cujo
ponto de vista ou conselho influencia na decisão; já o decisor é quem decide sobre
quaisquer componentes de uma decisão de compra: comprar, o que comprar, como
comprar ou onde comprar; quem efetivamente realiza a compra é o comprador; e o
usuário é aquele que consome ou usa o produto ou serviço.

Em todos os casos, os bens são obtidos para uso final por indivíduos, denominados
consumidores definitivos ou usuários finais.
O consumidor é apenas uma parte do ser humano. O consumidor é uma
parte de todos nós. E como todos nós, como todos os humanos, o
consumidor tem lá suas motivações para a busca de determinadas
ambições, para a conquista de determinados espaços, para a realização
pessoal. (KARSAKLIAN, 2004, p. 13)

Visando retratar a complexidade do comportamento de compra e a multiplicidade de
variáveis e fatores envolvidos no processo de compra, pesquisas sobre o
comportamento de compra foram realizadas ao longo do desenvolvimento da área
de comportamento do consumidor. Vários estudiosos criaram modelos de
comportamento de compra. Alguns autores como Goldstein e Almeida (2000) e
Minciotti (1987) apontam os modelos de comportamento do consumidor de Nicosia
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(1966); de Howard e Sheth (1969); e de Engel, Blackwell e Miniard (1986) como os
modelos mais completos e abrangentes.

2.1.3 Processo decisório

O processo decisório é inerente à condição humana. Escolher a opção mais viável
dentre as alternativas existentes em uma determinada situação é algo recorrente
nos mais diversos contextos. Samara e Morsch (2005) com suporte de Engel,
Blackwell e Miniard (2000) reafirmam que o processo de decisão de compra do
consumidor envolve um conjunto de etapas: reconhecimento da necessidade; busca
de informação; avaliação das alternativas do produto; avaliação das alternativas de
compra; decisão de compra; e comportamento pós-compra. Xu & Chen (2017)
igualmente discutem e contribuem nesta lógica determinística do processo decisório
do consumidor.

A Figura 1 apresenta o processo de decisão de compra do consumidor em seis
etapas, levando-se em consideração o fato de que o consumidor é influenciado por
diversos fatores (culturais, sociais, biológicos, pessoais e situacionais) em todas as
etapas.

Figura 1 - O processo de decisão de compra do consumidor
Fonte: Samara e Morsch (2005, p. 22)

Na fase de reconhecimento da necessidade ou identificação do problema ocorre o
processo em busca de sua satisfação – a compra ou uso de um bem ou serviço para
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atingir o estado de equilíbrio desejado. Em seguida há a busca de informação,
momento em que o consumidor começa a reunir informações para alcançar o estado
pretendido. O terceiro passo é avaliar as opções existentes (de produto ou serviço)
que satisfaçam determinada necessidade. Para Xu & Chen (2017), o processo de
avaliação de alternativas refere-se à avaliação dos consumidores sob diferentes
produtos disponíveis nas perspectivas de benefícios funcionais e psicológicos.

Após analisar o produto, o consumidor avalia as alternativas de compra (opções de
onde e como comprar), considerando as vantagens e os benefícios de cada opção.
Na fase da decisão de compra, o consumidor leva em consideração o conhecimento
obtido nas fases anteriores e faz sua escolha. Samara e Morsch (2005) mencionam
que o ato de compra abrange três subetapas: identificação da alternativa preferida;
intenção de compra; e implementação da compra.

Enfim, ocorre a fase do comportamento pós-compra. Apesar de muitas empresas
ignorarem o fato de que o consumidor pode ter diferentes comportamentos depois
que a compra é feita, é essencial analisar esta etapa, pois a partir daí é possível
criar condições no composto mercadológico, condições estas que podem garantir a
satisfação do cliente e a realização de compras futuras. De acordo com Xu & Chen
(2017), a avaliação pós-compra envolve a análise e a comparação de características
dos produtos. Nesta fase, os consumidores correlacionam suas expectativas com o
valor percebido e, em seguida, buscam opiniões de amigos ou familiares a fim de
resumir a experiência – que tem grande influência na próxima decisão de compra.
Levando-se em consideração o comportamento pós-compra, Schiffman e Kanuk
(2009, p. 5) destacam que “a satisfação do cliente é a percepção individual do
desempenho do produto ou serviço em relação a suas expectativas”. A satisfação
pode gerar a busca por informações adicionais, a aquisição de produtos
relacionados, assim como garantir indicação para compras futuras. Já a insatisfação
pode gerar decepção e até mesmo rejeição a uma marca, serviço ou produto.

A motivação para a busca por informações adicionais após a compra resulta da
tentativa do consumidor de aliviar uma dissonância cognitiva. Conhecida na
linguagem popular como remorso do comprador, a dissonância cognitiva é uma
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“tensão entre dois pensamentos opostos, tipicamente manifestada depois que um
cliente comprou algo, mas não tem certeza de ter feito a escolha correta”. (SHETH,
MITTAL e NEWMAN, 2001).

No que diz respeito à aquisição de produtos relacionados, pode-se dizer que a
aquisição de um produto pelo consumidor resulta muitas vezes na demanda de
outros bens ou serviços que sejam complementares ao item original.

Após a fase do comportamento pós-compra, Blackwell, Miniard e Engel (2005)
incluem ainda o descarte. Os autores definem o estágio de descarte como a prática
de desfazer-se do bem – jogando fora, trocando, doando, reciclando ou revendendo.
É possível afirmar que, nos últimos tempos, o descarte assumiu questões bastante
relevantes na área de marketing, principalmente em função de preocupações
ambientais.

Como mostra a Figura 2, sob uma perspectiva um pouco diferente, alguns autores
sustentam que o processo da tomada de decisões do consumidor é constituído de
três estágios distintos e interligados: entrada; processamento; e saída.
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Figura 2 - Um modelo simples da tomada de decisão do consumidor
Fonte: Schiffman e Kanuk (2009, p. 10)

Os autores, ao longo da história desta literatura, destacam os fatores que podem
influenciar a tomada de decisão e o comportamento do consumidor. As variáveis de
entrada são impactadas externamente (por esforços de marketing assim como pelo
ambiente sociocultural). As variáveis do processo de tomada de decisão são
influenciadas pelo campo psicológico do consumidor. A fase de saída refere-se à
compra e à avaliação pós-compra, que geram experiência, experiência essa que
poderá ser utilizada em outros processos de tomada de decisão de compra.
2.1.4 Tipos de tomada de decisão

Diferentemente das abordagens de estudo sobre tomada de decisões que
enfatizavam a racionalidade, sabe-se hoje que boa parte das decisões tomadas não
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segue o modelo racional. Nesse sentido, é necessário considerar o papel da
ansiedade, do medo, das frustrações, das dúvidas, da felicidade, do excitamento e
de outras emoções.

Prova disso é o fato de que indivíduos podem fazer escolhas diferentes quando
estão estressados e irritados, ou quando estão calmos e controlados. As emoções
negativas podem gerar busca limitada por outras alternativas e um uso menos
cuidadoso das informações. Por outro lado, as emoções positivas podem melhorar a
habilidade para resolver problemas e favorecer a associação das informações.

Segundo Robbins (2002), para melhor compreender o processo de tomada de
decisões, é preciso considerar tanto “o coração” como “a mente”. Braghirolli et al.
(2015) corrobora com essa ideia ao garantir que o comportamento humano deve ser
guiado pela razão e pela emoção em conjunto. Os autores afirmam ainda que a
emoção pode servir de motivador do comportamento e a motivação pode levar a
comportamentos que despertem novas emoções.

Então, as pessoas utilizam tanto processos racionais e intuitivos quanto processos
emocionais para tomar suas decisões. Assim, é possível sustentar que os processos
racionais, intuitivos e emocionais são complementares no processo de tomada de
decisão.

Nessa conjuntura, cabe destacar que as pessoas diferem com relação à maneira de
pensar e no que diz respeito à tolerância à ambiguidade. Em outras palavras, as
pessoas podem ser lógicas e racionais, intuitivas e criativas; podem ter necessidade
de organizar as informações para reduzir a ambiguidade ou podem ser aptas a
processar diversos pensamentos ao mesmo tempo.

Churchill e Peter (2005) apontam que há três tipos de tomada de decisões de
consumidores: rotineira, limitada e extensiva. A tomada de decisão rotineira ocorre
geralmente na compra de produtos simples, baratos e conhecidos. São compras que
os consumidores não consideram importantes e acabam não se envolvendo muito
com elas.
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Na tomada de decisão limitada, os consumidores consideram várias marcas e lojas e
comparam algumas características dos produtos. Informações sobre o produto
podem ser adquiridas de diversas fontes. Os consumidores estão dispostos a gastar
algum tempo procurando valor, mas manterão baixo seu custo de tempo e esforço.

A tomada de decisão extensiva é utilizada no caso de produtos complexos, pouco
conhecidos, caros, ou, ainda, muito significativos para os consumidores. Esse tipo
de tomada de decisão abrange a comparação de várias alternativas que são
avaliadas de acordo com diferentes características. O processo de tomada de
decisão extensiva exige investimento significativo de tempo e esforço, e maior
envolvimento.

2.1.5 Envolvimento

O conceito de envolvimento é de grande significado para a compreensão e
explicação do comportamento do consumidor. Conforme o envolvimento com um
produto intensifica, o consumidor dedica mais atenção às informações relativas ao
produto, exerce maior esforço cognitivo para entendê-las e concentra a atenção nos
anúncios do produto. Dessa maneira, à medida que o conhecimento relevante é
ativado na memória, um estado de motivação é produzido, gerando o
comportamento.
Envolvimento é definido por Solomon (2011, p. 163) como “a relevância do objeto
percebida por uma pessoa com base em suas necessidades, valores e interesses”.
O autor acrescenta ainda que o envolvimento pode ser visto como motivação para
processar informações. Logo, enquanto houver ligação percebida entre as
necessidades, metas e valores do consumidor e o conhecimento do produto, esse
consumidor será estimulado a prestar atenção nas informações acerca do produto.
Na Figura 3 são apresentados exemplos de antecedentes do envolvimento e seus
possíveis resultados.
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Figura 3 - Conceituação de envolvimento
Fonte: Solomon (2011, p. 164)

O envolvimento pode ser acionado por um ou mais dos diferentes antecedentes –
fatores pessoais, fatores do objeto ou fatores situacionais. E cada um dos
antecedentes

poderá

gerar

diferentes

possibilidades

de

resultados

dos

envolvimentos.

O envolvimento é o grau de preocupação e cuidado que o consumidor emprega na
decisão de compra. Refere-se ao nível em que uma determinada compra está
voltada ao ego ou ao valor. Quanto mais uma compra está ligada à autoimagem da
pessoa, mais envolvida ela estará no processo de decisão. As compras de alto
envolvimento referem-se tipicamente a produtos e serviços que refletem o status
social do indivíduo, seu estilo de vida, o autoconceito ou a participação no grupo de
referência. Produtos de baixo envolvimento são aqueles de natureza menos
simbólica e que tendem a servir funções utilitárias bastante comuns (SEMENIK e
BAMOSSY, 1996).

A Figura 4 relaciona o envolvimento do consumidor com o processo de tomada de
decisão.
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Figura 4 - O envolvimento do consumidor e o processo de tomada de decisão
Fonte: Samara e Morsch (2005, p. 24)

Na visão de Samara e Morsch (2005), o nível de envolvimento pode ser influenciado
por diversos aspectos relacionados a fatores psicológicos, fatores socioculturais e
fatores situacionais. Nessa perspectiva, o envolvimento do consumidor irá variar de
baixo a alto e a tomada de decisão poderá ser passiva (quando o envolvimento for
baixo) e ativa (quando o envolvimento for alto).

2.1.6 Variáveis que moldam a tomada de decisão
A tomada de decisão é um processo cognitivo que sugere a comparação e a escolha
de uma opção entre algumas alternativas. Essa escolha pode envolver questões
complexas ou simples. E a tomada de decisão é impactada por diversas variáveis.

Blackwell et al. (2005) mencionam que a tomada de decisão do consumidor é
influenciada e moldada por fatores que se enquadram em três categorias: diferenças
individuais; influências ambientais; e processos psicológicos. Esses, em conjunto,
constituem o modelo do processo decisório, proposto por Engel, Blackwell e Miniard,
citado neste trabalho anteriormente. Complementarmente, com o respaldo de Reddy
(2016), é possível afirmar que devido a mudanças no que diz respeito ao aspecto
tecnológico e as mudanças no comportamento do consumidor, é demandado que as
organizações desenvolvam estratégias de marketing que atinjam os consumidores
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em momentos que mais influenciam suas decisões. É necessário estimular o
consumidor a qualquer hora e lugar. Uma vez que o engajamento dos consumidores
com a marca mudou, as organizações precisam adaptar suas estratégias de
marketing para o espaço digital para alcançá-los.

2.1.6.1 Diferenças individuais
No que diz respeito às diferenças individuais, existem condições importantes que
afetam o comportamento: recursos do consumidor; conhecimento; atitudes;
motivação; personalidade, valores e estilo de vida; e conforme destacam Kraljevic &
Filipovic (2017), gênero.

Recursos do consumidor

Recursos como tempo, dinheiro, e capacidades de recepção e processamento de
informação fazem grande diferença no processo de tomada de decisão. Para as
diversas situações de tomada de decisão é essencial que o consumidor disponha de
tempo para buscar informações sobre o produto, para avaliar as alternativas do
produto de acordo com várias características e para analisar as alternativas de
compra.

O dinheiro é um recurso indispensável para a realização da compra. Sem ele não é
possível a tomada de decisão de compra. Outro recurso de extrema importância é a
capacidade de recepção e processamento de informação. É por meio desse recurso
que o consumidor irá processar as informações obtidas e avaliar as opções
existentes em busca daquela que melhor irá satisfazer suas necessidades. Quanto
melhor for sua capacidade de recepção e processamento, melhor será sua tomada
de decisão.

Conhecimento

O conhecimento tem relação com a quantidade de experiência e informação,
armazenada na memória, a respeito de determinado produto ou serviço. Também
pode englobar aspectos como disponibilidade e características de produtos e
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serviços; onde e quando comprar; e como usar os produtos. À medida que é
ampliado o conhecimento sobre determinado produto ou serviço, o consumidor pode
analisá-lo levando em consideração um maior número de dimensões e fazer
distinções mais apuradas entre as possibilidades.
Atitudes

As atitudes correspondem a avaliação de uma alternativa. As atitudes podem ser
positivas ou negativas. Sob condições de uma atitude positiva, o consumidor
assumirá um comportamento de aproximação (compra e uso). Sob uma atitude
negativa, o consumidor estará predisposto a evitar um determinado produto e a
procurar outras alternativas.

Em geral, as atitudes possuem três componentes inter-relacionados: cognitivo
(sabedoria ou crenças); afetivo (sentimentos e emoções); e conativo (intenção de
agir). Esses três componentes são conhecidos como o Modelo ABC de Atitudes
(Affect, Behaviour, Cognition), e refletem as inter-relações entre conhecer, sentir e
fazer.

Motivação

Sob a perspectiva da psicologia, diversos autores definem motivação. A motivação
equivale a forças que orientam e energizam os comportamentos, dos seres
humanos e de outros organismos, para um objetivo. Diz respeito a condições que
permitem manter tais comportamentos até que o objetivo visado seja atingido. A
motivação apresenta como causas aspectos biológicos, cognitivos e sociais – que
vão desde eventos fisiológicos no cérebro e no corpo até nossa cultura e interação
social com outros indivíduos a nossa volta. (FELDMAN, 2015; ATKINSON,
ATKINSON, SMITH, BEM, NOLEM-HOEKSEMA, 2002; MORIN e AUBÉ, 2009)

Nesse sentido, a motivação assegura a energia que um indivíduo requer para agir
em seu ambiente e direciona seu comportamento futuro. Além disso, a motivação é
capaz de atribuir três características a uma conduta: força, direção e persistência.
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Motivação refere-se aos fatores internos do indivíduo (tais como necessidades,
desejos e interesses), que são capazes de proporcionar fortes motivos para fazer o
indivíduo agir de forma empenhada em busca da satisfação da necessidade.
(DAVIDOFF, 2001; CAMPOS, 2005; HUFFMAN, VERNOY e VERNOY, 2003)
Portanto, motivação não é algo possível de ser observado diretamente. Trata-se de
um processo interno que impulsiona o comportamento.

Infere-se a existência de motivação observando o comportamento. Mas, as
motivações ou motivos humanos muitas vezes são inconscientes. Assim, a pessoa
não sabe qual o motivo real ou qual o seu objetivo. Por isso, Braghirolli, Bisi, Rizzon
e Nicoletto (2015) alertam que não é sensato procurar explicar a complexidade e
totalidade do comportamento humano apenas em termos de motivos.

Dependendo do objetivo do indivíduo, esse pode buscar o objeto ou querer evitá-lo.
Quando o desejo é atingir o objeto, tem-se o processo de motivação de
aproximação. Quando acontece o contrário, ocorre a motivação de evitação. Sheth
et al. (2001) ressaltam que o processo de motivação se inicia quando um estímulo
gera uma excitação, que leva à ação, possivelmente seguida por uma sensação de
satisfação.

A complexidade do conceito de motivação levou psicólogos a elaborarem uma série
de abordagens. A mais conhecida abordagem sobre como as necessidades motivam
o comportamento humano foi desenvolvida pelo psicólogo Abraham Maslow.
Conforme a estrutura hierárquica de Maslow, devemos primeiro satisfazer as
necessidades básicas antes de avançar um degrau. Isso aponta que os
consumidores valorizam diferentes peculiaridades dos produtos, dependendo do que
está disponível para eles no momento. Porém, a hierarquia de Maslow tem sido
criticada porque o mesmo produto ou atividade pode satisfazer várias necessidades
diferentes. E ainda, devido ao fato de que os consumidores podem ter diferentes
prioridades em suas necessidades, em diferentes situações de consumo, e em
diferentes estágios de suas vidas.

Aqui vale ressaltar que, para Solomon (2011), as pessoas têm necessidades
biogênicas, psicogênicas, utilitárias e hedônicas. As necessidades biogênicas são

46

necessidades de certos elementos indispensáveis para a sustentação da vida (água,
ar, abrigo, sono). Necessidades psicogênicas são aquelas adquiridas no processo
de se tornar membro de uma cultura (status, poder, associação). Elas refletem as
prioridades de determinada cultura/ambiente. Enquanto que as necessidades
utilitárias implicam que os consumidores deem ênfase aos atributos ou benefícios
funcionais e tangíveis dos produtos (autonomia, quantidade, durabilidade). Já as
necessidades hedônicas são subjetivas, próprias da experiência e buscam fugir da
rotina do dia a dia (alegria, autoconfiança, fantasia, prazer).

Embora maior importância seja dada aos impulsos primários (necessidades
fisiológicas, por exemplo), impulsos secundários (necessidades de realização, de
poder e de associação/afiliação) também nos motivam fortemente. McClelland
(1961) propõe a teoria das necessidades construída sobre três pilares: necessidades
de realização (enfrentar desafios, superar obstáculos, fazer melhor as coisas);
necessidade de poder (influenciar e controlar os outros; estar no comando) e
necessidade de associação (cooperação e aceitação pelos outros).

Entende-se, portanto, que a motivação é consequência do impulso interior para
atender uma necessidade percebida, isto é, motivação tem relação com o resultado
dos estímulos que agem com força sobre os indivíduos, levando-os a ação.
Personalidade, valores e estilo de vida

Personalidade, valores e estilo de vida são também condições importantes de
diferenças individuais que afetam o comportamento, predispondo os consumidores a
aceitações, rejeições ou indiferenças em relação à oferta de produtos e serviços, de
acordo com Ilstedt, Eriksson, & Hesselgren (2017).

Segundo Braghirolli et al. (2015) o termo personalidade tem origem na palavra latina
persona (“per-sona” significa “soar através”) - nome dado à máscara que os atores
do teatro antigo usavam para representar seus papéis. Assim, o sentido original do
termo diz respeito à aparência externa, à impressão que cada pessoa causa nas
outras pessoas.
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Personalidade corresponde ao conjunto total de características próprias do indivíduo
que em conjunto definem o estilo de interação de uma pessoa com os ambientes
físico e social. Abrange padrões distintivos e característicos de pensamento, emoção
e comportamento que nos conferem particularidade, individualidade e singularidade.
É a forma por meio da qual é possível distinguir e reconhecer uma pessoa dentre
outras. A personalidade nos leva a agir consistentemente em diferentes situações e
por longos períodos de tempo. (BRAGHIROLLI et al., 2015; MORIN e AUBÉ, 2009;
ATKINSON et al., 2002; FELDMAN, 2015)

Pode-se dizer que a personalidade constitui a síntese dos elementos que auxiliam
no desenvolvimento do caráter de uma pessoa. Diz respeito ao que a pessoa é (aqui
e agora) e o que ela está se tornando. Nesse sentido, vários elementos intervêm,
dentre eles: tendências hereditárias e constitucionais da pessoa e fatores ambientas
(influência

da

família,

do

ambiente,

da

cultura,

da

educação,

de

provações/dificuldades enfrentadas, de vitórias, de fracassos etc.).

A personalidade é própria a cada indivíduo. É estável e possibilita a explicação de
certas ações do indivíduo. Alguns estudos ressaltam o vínculo existente entre a
imagem que um consumidor tem de si mesmo (seu autoconceito) e os produtos que
compra. Solomon (2011) diz que autoconceito se refere às crenças de uma pessoa
sobre seus próprios atributos e ao modo como ela avalia essas qualidades.

Com relação aos valores, Robbins (2002, p. 60) destaca que esses representam
convicções básicas de que “um modo específico de conduta ou de valores finais é
individualmente ou socialmente preferível a um modo oposto”. Logo, os valores
incluem julgamento fundamentado naquilo que a pessoa ou o grupo acredita ser
certo, apropriado ou desejável. Cabe observar que grande parte de nossos valores é
assumida durante a infância (a partir de pais, professores, família e amigos) e que
os valores são fundamentais no estudo do comportamento porque influenciam
nossas percepções e determinam a base para o entendimento das atitudes e das
motivações.

Já o estilo de vida relaciona-se ao padrão de vida expresso no que diz respeito a
atividades, interesses, opiniões, padrões de consumo, rotinas e hábitos do dia-a-dia.

48

Diz respeito à forma pela qual a(s) pessoa(s) vive(m), se comporta(m) e faz(em)
escolhas.

Gênero

Kraljevic & Filipovic (2017) afirmam que diferenças de gênero (feminino e masculino)
apresentam alterações quanto ao comportamento de compra, a percepção, a
fidelidade, a sensibilidade ao preço e aos hábitos de compra. Nesse contexto, os
autores chamam a atenção para a mudança de papéis de homens e mulheres na
sociedade.

Apresentadas algumas variáveis que moldam a tomada de decisão, cabe aqui
acrescentar que Hoyer e Maclnnis (2011) apontam outros aspectos predominantes
da diversidade do consumidor que não devem ser deixados de lado, pois possuem
efeitos importantes no comportamento do consumidor. São eles: idade, orientação
sexual, diferenças regionais, diferenças étnicas e diferenças religiosas.

2.1.6.2 Influências ambientais

Os consumidores vivem em um ambiente complexo, influenciado por: cultura; classe
social; influência pessoal; família; e situação. E todas essas influências são capazes
de atuar sobre a tomada de decisão.

Cultura

Cultura é um conceito fundamental para o entendimento do comportamento do
consumidor e pode ser considerado como a personalidade de certa sociedade.
Cultura faz referência a valores, ideias, objetos e símbolos significativos que ajudam
os indivíduos a se comunicar como membros da sociedade e que são passados
para as gerações futuras. Ela abastece as pessoas com um senso de identidade e
uma compreensão do comportamento aceitável dentro da sociedade.
A cultura constitui o mundo dos fenômenos de duas maneiras.
Primeiramente a cultura é a “lente” pela qual o indivíduo enxerga os
fenômenos; assim sendo, determina como os fenômenos serão apreendidos
e assimilados. Em segundo lugar, a cultura é a “planta baixa” da atividade
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humana, determinando as coordenadas de ação social e atividade
produtiva, e especificando os comportamentos e objetos que derivam de
uma e de outra. Na qualidade de lente, determina como o mundo é visto. Na
de planta baixa, determina como o mundo será moldado pelo esforço
humano. Em suma, a cultura constitui o mundo, suprindo-o de significado.
(McCracken, 2007, p. 101)

A cultura colabora para atribuir identidade à determinada comunidade e conceder
parâmetros que possibilitem a construção e interpretação do mundo que a cerca.
Cultura diz respeito ao conjunto de valores compartilhados por uma sociedade que
impõe uma ordem e uma classificação ao seu ambiente.

Blackwell et al. (2005) expõem a ideia de que alguns dos comportamentos e atitudes
mais importantes influenciados pela cultura são: sentido do eu e do espaço;
comunicação e idioma; vestuário e aparência; alimentação e hábitos alimentares;
tempo e consciência de tempo; relacionamentos (família, organizações, governos,
etc.); valores e normas; crenças e atitudes; processos mentais e aprendizagem;
hábitos e práticas de trabalho.

A cultura é o principal determinante do comportamento e dos desejos das pessoas
em dada sociedade. Nessa perspectiva, Kotler e Keller (2012) reforçam que à
medida que cresce, a criança adquire certos valores, percepções, preferências e
comportamentos de sua família e de outras instituições (como a igreja ou a escola,
por exemplo).

Classe social

Classes sociais são segmentos dentro da sociedade compostos por indivíduos que
compartilham valores, interesses e comportamentos semelhantes. Elas se diferem
por gradações em status socioeconômicos. O status de classe social quase sempre
conduz a diversas formas de comportamento dos consumidores.

Ainda que a renda seja um considerável determinante da classe social, não existe
uma perfeita e simétrica relação entre elas, pois a classe social também depende de
outros fatores além da renda, como: grau de instrução, ocupação, gostos pessoais
etc. Assim sendo, pessoas que pertencem à mesma classe social estão propensas a
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manifestar semelhanças nos hábitos alimentares, na socialização, nos tipos de
ocupações, nos lugares em que vivem, dentre outras.

Influência pessoal

Como

consumidores,

o

comportamento

dos

indivíduos

é

constantemente

influenciado pelas pessoas com quem convivemos. Frequentemente respondemos a
“pressões” para nos adequar às normas e expectativas dos outros. Aqui vale
ressaltar a importância dos grupos de referência, dos líderes de opinião e da
comunicação boca a boca como possiblidades de influência pessoal que impactam o
comportamento do consumidor.

Pride e Ferrell (2000) entendem que um grupo de referência seria qualquer grupo
(grande ou pequeno) que afeta (positiva ou negativamente) os valores, as atitudes e
o comportamento de uma pessoa. São exemplos de grupos de referência: famílias,
grupos relacionados ao trabalho, turma da faculdade, clubes cívicos, organizações
profissionais ou grupos relacionados à igreja.

Os grupos de referência podem ser primários, secundários, de aspiração ou
dissociativos. Os grupos primários são aqueles com os quais o indivíduo se
relaciona com frequência e cujas normas ele considera importante cumprir. Os
grupos secundários são aqueles em que o contato é ocasional. Os grupos de
aspiração são aqueles aos quais as pessoas aspiram pertencer. Os grupos
dissociativos são aqueles aos quais o indivíduo não deseja pertencer ou ter sua
mensagem associada a ele.

Os líderes de opinião são pessoas capazes de influenciar as atitudes e os
comportamentos de outras pessoas. Mas, não são necessariamente as pessoas
mais ricas ou mais instruídas. Os líderes de opinião em um assunto não são
obrigatoriamente líderes de opinião em outro. Isso posto, alguns compostos de
marketing têm como alvo os líderes de opinião, já que suas opiniões afetam outras
opiniões e geram discussões sobre o produto, influenciando e gerando “seguidores”.
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Finalmente, Kerin, Hartley, Berkowitz e Rudelius (2007) expõem a ideia de que a
influência das pessoas durante as conversas é chamada de boca a boca. O boca a
boca é tido como a mais poderosa e autêntica fonte de informação de produtos, para
consumidores. Isso, em razão de envolver amigos vistos como confiáveis.
Atualmente, o poder do boca a boca tem crescido ainda mais em função da
utilização da internet, das redes sociais e dos aplicativos para smartphones.

Família

A família geralmente é a unidade primária de tomada de decisão, com um padrão
complexo e variado de papéis e funções. Trata-se de um grupo de referência de
grande importância. É, sem dúvida, o mais influente, pois serve como um filtro para
normas e valores do ambiente social.

Blackwell et al. (2005) revelam que uma família é um grupo de duas ou mais
pessoas relacionadas por sangue, casamento ou adoção, que residem juntas. Logo,
a família nuclear é o grupo imediato de pai, mãe, filho(s) que vivem juntos; e a
família ampliada é a família nuclear acrescida de outros parentes (avós, tios/tias,
primos, sogros, cunhados, genros/noras, etc.).

Nesse contexto, Giglio (2010) afirma que mesmo que o produto seja uma escolha
pessoal e supostamente não tenha nenhuma ligação com a família, quanto mais
informações forem obtidas sobre o ambiente que cerca o consumidor, maior será a
possibilidade de entender a origem do padrão de compra e consumo daquela
pessoa.

Situação

Sabe-se que os comportamentos mudam conforme as situações mudam. Sob esse
ponto de vista, os profissionais de marketing geralmente tiram proveito das
influências situacionais, especialmente em cenários de varejo, para influenciar o
comportamento do consumidor.
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Antes mesmo de efetuar a compra, os consumidores procuram por sinais que os
levem a ponderações sobre a qualidade da empresa. O ambiente físico é rico em
tais sinais – que são muitas vezes influentes em comunicar a imagem e os objetivos
da empresa para seus clientes (ARRUDA, BARBOZA, CARNEIRO E MOURA,
2010).

Estímulos ambientais, apesar de nem sempre serem percebidos pelos

consumidores conscientemente, são capazes de gerar mudanças no comportamento
de compra dos clientes, enquanto estes permanecem no interior da loja.

Constantemente a situação da compra irá afetar o comportamento do consumidor ao
longo do processo de compra. No momento de busca de informações

e de

avaliação das alternativas, por exemplo, os critérios podem mudar caso a compra
seja para uso próprio ou para dar de presente a alguém. Outra situação envolve o
entorno social, ou seja, se o consumidor está sozinho ou acompanhado no momento
da compra. O entorno físico (decoração, música, cheiro, movimento ou falta de
movimento na loja) também pode alterar as decisões de compra. Efeitos temporais
como a quantidade de tempo disponível ou a hora da compra poderão influenciar na
escolha do produto ou do local de compra. Por fim, os estados antecedentes - que
incluem o humor do consumidor ou a quantidade de dinheiro disponível – também
são capazes de impactar no comportamento de compra.

2.1.6.3 Processos psicológicos

Segundo Lichev (2017), os consumidores são criaturas sócio-psicológicas
complexas e numerosas propriedades e processos psicológicos subjazem suas
atividades.

Para entender e influenciar o comportamento do consumidor é preciso conhecer três
processos psicológicos básicos: processamento de informação; aprendizagem; e
mudança de atitude e comportamento.

Processamento de informação

O processamento da informação diz respeito à relação entre a habilidade cognitiva
do consumidor e a complexidade da informação a ser processada. Trata da forma
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pela qual um estímulo é recebido, interpretado, armazenado na memória e
posteriormente recuperado. Nesse sentido, os consumidores processam a
informação do produto de acordo com atributos, informações, marcas, comparações
entre marcas ou uma combinação desses fatores. E cada vez mais os
pesquisadores do consumidor buscam descobrir como as pessoas recebem,
processam e dão sentido às comunicações de marketing.

À medida que os atributos incorporados na mensagem da marca e as diversas
alternativas disponíveis influenciam o processamento da informação, consumidores
com maior habilidade cognitiva apropriam-se de mais conhecimento sobre o produto
e assimilam melhor a informação sobre vários atributos do produto do que
consumidores com menor habilidade cognitiva. De acordo com Schiffman e Kanuk
(2009), quanto maior for a experiência do consumidor com dada categoria de
produto, maior será sua habilidade de usar as informações sobre o produto.

As pessoas diferem ainda acerca da habilidade de formar imagens mentais, o que
as influencia quanto à capacidade para lembrar das informações. Blackwell et al.
(2005) descrevem cinco estágios pelos quais a informação passa. São eles:
exposição, atenção, interpretação, aceitação e retenção.

O estágio de exposição tem relação com o estímulo que é capaz de ativar um dos
sentidos do indivíduo. O segundo estágio, da atenção, determina a capacidade de
processamento do estímulo. A interpretação diz respeito ao momento de
compreensão do estímulo. A fase da aceitação corresponde ao impacto persuasivo
do estímulo. E o quinto estágio, o da retenção, se manifesta na transferência da
interpretação do estímulo e sua aceitação para a memória de longo prazo.

Aprendizagem

O aprendizado permeia a vida dos indivíduos diariamente. Ele diz respeito ao
processo pelo qual a experiência leva a mudanças no conhecimento e no
comportamento. Atkinson et al. (2002) considera que a aprendizagem está envolvida
não apenas no domínio de uma nova habilidade ou disciplina acadêmica, mas
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também no desenvolvimento emocional, na interação social e até mesmo no
desenvolvimento da personalidade.

A aprendizagem é uma mudança relativamente permanente no comportamento
produzida pela experiência, como resultado da prática (FELDMAN, 2015;
ATKINSON et al., 2002). Portanto, o conceito de aprendizagem pode variar desde
atividades cognitivas complexas até a associação do consumidor entre um estímulo
e uma resposta.

O conhecimento sobre o mundo é continuamente revisto na medida em que os
indivíduos são submetidos a novos estímulos e recebem feedbacks - que permitem
modificar o comportamento no momento em que as pessoas se encontram em
situações semelhantes posteriormente. Assim, o aprendizado torna-se um pilar
significativo para promover e sustentar as decisões sobre compras futuras do
consumidor.

De acordo com Sheth et al. (2001) existem quatro modelos de aprendizado: o
aprendizado cognitivo, o condicionamento clássico, o condicionamento instrumental
e a moldagem.

No aprendizado cognitivo, a aquisição de informações se dá por comunicações orais
ou escritas. Quando uma pessoa adquire informação sobre algo, seja incidental e
passivamente ou de forma deliberada e ativa, ele aprende. A maior parte do
aprendizado sobre produtos acontece dessa forma. No condicionamento clássico,
um indivíduo aprende uma associação entre dois estímulos em virtude de sua
constante aparição como um par. No condicionamento instrumental, as pessoas
aprendem a responder de determinadas maneiras porque elas são compensatórias;
ou seja, uma resposta é um instrumento para obter uma recompensa. Na moldagem,
as pessoas aprendem observando as outras.

Vale aqui observar ainda que a aprendizagem está relacionada com a formação do
hábito. Há um elo íntimo entre os hábitos e a lealdade à marca com o passar do
tempo. A lealdade à marca ou à determinado produto é fruto do reforço positivo de
experiências anteriores.
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Mudança de atitude e comportamento

A mudança de atitudes, bem como a formação das atitudes, é influenciada pela
experiência pessoal, por diversas fontes de informação e por processos
psicológicos. Inclusive a personalidade do consumidor pode influenciar a aceitação
ou mesmo a velocidade com que as atitudes tendem a mudar.

Blackwell et al. (2005) chamam atenção para a comunicação persuasiva como
instrumento estratégico na mudança de atitude e de comportamento dos
consumidores. Afora a comunicação persuasiva, várias técnicas e estratégias de
marketing podem estimular a mudança de atitude e comportamento de compra.
Nessa perspectiva, as características do consumidor e do produto devem ser
levadas em conta ao se desenvolver a estratégia de comunicação. A motivação, o
conhecimento, o humor, os traços de personalidade e as atitudes dos consumidores
podem alterar fortemente o resultado das comunicações persuasivas. Da mesma
maneira, o estágio do ciclo de vida do produto, o posicionamento almejado e o
desempenho do produto sobre a concorrência representam papéis importantes
nesse processo.

Diante do exposto, é necessário, mais do que nunca, atentar para a importância de
gerar experiência para o consumidor. Segundo Dino (2017), os jovens nascidos
entre 1980 e 2000 valorizam mais a experiência e a felicidade do que a posse de
produtos. Eles são a geração Y ou a geração da experiência – também conhecidos
como millennials. Ainda conforme o autor, dados do IBGE indicam que eles
representam cerca de 30% da população brasileira.

Em função da necessidade de gerar experiência e melhor compreender o
comportamento do consumidor, temas como ciências cognitivas e marketing
sensorial passam a integrar e proporcionar avanços nos estudos sobre tomada de
decisão de consumo.
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2.1.7 Marketing sensorial: explorando experiências

Diferentemente do marketing tradicional, que tem foco nas características funcionais
e nos benefícios do produto, o marketing sensorial tem como foco a experiência de
compra do consumidor. Para alguns autores, o marketing sensorial apresenta um
novo olhar para os esforços do marketing tradicional. Ele trabalha áreas antes
adormecidas por meio da criação de apelos sensoriais, na busca pela otimização
dos processos de relacionamento com os clientes.

Sárquis, Glavam, Casagrande, Morais e Kich, (2015) afirma que os primeiros
estudos sobre marketing sensorial começaram com o trabalho de Holbrook e
Hirschman (1982) sobre experiência de consumo. Tal trabalho revelou que o
consumidor é influenciado por elementos emocionais e sensoriais no processo de
compra.

Paralelamente,

acadêmicos

identificaram

a

necessidade

de

uma

abordagem de marketing mais subjetiva, emocional e sensorial. A área evoluiu com
os trabalhos de Lindstrom (2005), Hult, Broweus & Vandijk (2009), Krishna (2012) e
Hultén (2011), dentre outros, que investigaram a utilização e a importância dos
sentidos humanos na captação de informações sobre o ambiente de consumo e
apresentaram a ideia de que muitas experiências de consumo são de natureza
multissensorial.

Schmitt (2002) retrata que o marketing sensorial é uma poderosa ferramenta
estratégica que agrega valor e diferenciação ao produto, mesmo em marcas de
menor expressão. Trata-se de um processo que é iniciado pela captação de um
estímulo que é enviado ao cérebro. Como resultado de estímulos sensoriais, a
experiência desperta emoções (como prazer, medo, raiva e diversão) e tende a
permanecer mais tempo na mente do consumidor. Sendo possível estimular,
posteriormente, sua memória de consumo.

Invocando os cinco sentidos humanos (visão, audição, olfato, paladar e tato), o
marketing sensorial tem o intuito de diferenciar, motivar e proporcionar valores aos
clientes com foco nos sentidos e experiências. Assim, as experiências de consumo
geram

valores

sensoriais,

emocionais,

cognitivos,

comportamentais

e

de

identificação, que complementam ou até mesmo substituem os valores funcionais.
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De acordo com Krishna (2012), o marketing sensorial diz respeito ao marketing que
reforça os sentidos dos consumidores e afeta as suas percepções, julgamento e
comportamento. Nesse contexto, é válido salientar que os consumidores são
motivados tanto pela razão quanto pelas emoções.

No entanto, é importante destacar que o marketing sensorial ou marketing
experimental busca favorecer não somente a compra em si, como também a criação
de um vínculo emocional e afetivo do consumidor com a empresa ou a marca provocando no consumidor experiências (positivas) que marquem sua memória.
Cuidados especiais são necessários, pois, quando a experiência é negativa, ela
também não é esquecida. Segundo Trierweiller, Weise, Pereira, Pacheco e Rocha
(2011, p. 117), “o marketing sensorial tem como propósito fixar uma marca, produto
ou serviço na mente do consumidor criando sensações através dos sentidos,
formando assim, um vínculo emocional”. Com isso, é possível satisfazer e fidelizar
clientes por meio da diferenciação do produto/serviço. Essa diferenciação vai além
de cores, sabores, aromas, sons que compõem o ambiente. Hott (2016, p. 19)
sustenta que o objetivo do marketing sensorial experimental é “proporcionar aos
clientes conquistar experiências de consumo marcantes”. Trata-se de gerar valor e
proporcionar uma vivência memorável, a fim de que o consumidor possa repetir e
difundir o comportamento de compra.

O conceito de marketing sensorial, para Filser (2003, p. 6) é a soma de diversas
publicações que podem ser resumidas como “conjunto de variáveis de ações
controladas pelo produtor e/ou distribuidor para criar ao redor dos produtos ou
serviços uma atmosfera multissensorial específica, seja por meio das características
do produto/serviço, seja através da comunicação a seu favor, seja através do
ambiente do ponto de venda”. Dessa forma, D’Andrea, Cônsoli e Guissoni (2011, p.
29) indicam que o marketing experiencial pode ser impulsionado no ponto de venda
por um conjunto de ferramentas organizadas como um todo integrado, considerando
a identidade visual da marca, as ações de comunicação, as características do
produto, o ambiente, o layout e a atmosfera de loja. Contudo, a base da experiência
de compra pode, frequentemente, não ser o produto ou serviço adquirido, mas sim o
sentimento de bem-estar proporcionado pela compra e pelo ambiente.
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Atualmente, os consumidores acham que as características e benefícios
funcionais, a qualidade do produto e a marca positiva são coisas
absolutamente normais. O que eles querem são produtos, comunicação e
campanhas de marketing que estimulem os sentidos e mexam com as
emoções e a cabeça. Querem produtos, comunicação e campanhas que
eles consigam incorporar no seu estilo de vida. Querem obter uma
experiência. (SCHMITT, 2002, p. 38)

As experiências de consumo podem ser geradas para motivar clientes, para agregar
valor ao produto e para diferenciar empresas e produtos de seus concorrentes. É
possível assegurar também que a experiência obtida durante o consumo é fatorchave na satisfação do consumidor e no que diz respeito à lealdade a marca. Ou
melhor, a experiência é condição essencial para determinação de valor. O ideal é
que as experiências liguem a empresa e a marca com o estilo de vida do
consumidor, fazendo com que as atitudes e a ocasião da compra por parte do
consumidor componham um contexto social mais amplo. A percepção da
importância de explorar os cinco sentidos e a relevância de cada um é fundamental
para a aplicação mais assertiva do marketing experiencial.

Pine & Gilmore (1998) esclarecem que os fatores experienciais são próprios a cada
indivíduo e permanecem exclusivamente na memória de quem os detém. Em outras
palavras, não é possível que duas pessoas tenham a mesma experiência. A
experiência é única, pois é resultado da relação entre o estado intelectual do
indivíduo e a ocorrência do fato. Pullman & Gross (2003) completam essa ideia
estabelecendo que experiências são inerentemente emocionais e pessoais e
abrangem fatores como interpretações pessoais de uma situação com base em
histórico cultural, experiências anteriores, humor e traços de personalidade. Já
Schmitt (2002) define experiências como acontecimentos individuais que ocorrem
como resposta a algum estímulo, não sendo espontâneas, mas induzidas. O autor
coloca ainda que as experiências são estímulos criados para os sentidos, para os
sentimentos e para a mente.

Prahalad & Ramaswamy (2003) salientam que a experiência diz respeito a uma
interação personalizada que é influenciada por fatores de espaço, tempo,
envolvimento e significado pessoal para o consumidor. Por esse ângulo, Pinto e Lara
(2011) lembram que é essencial levar em conta que os consumidores utilizam bens
e serviços para dizer alguma coisa sobre si mesmos, reafirmar suas identidades,
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definir sua posição no espaço social, declarar seu pertencimento a um ou outro
grupo, falar de gênero e etnia, celebrar ou superar passagens, afirmar ou negar sua
relações com os outros ou atribuir quaisquer outros significados.

Nesse sentido, Gobé (2002) afirma que experiências sensoriais são impactantes
para o consumidor e, devido à sua força e imediatismo, podem realizar mudanças
significativas em suas vidas. Mas, para que a experiência seja “extraordinária”, é
indispensável que haja interação entre o que é ofertado e a vivência do consumidor
durante o processo de aquisição de um produto ou serviço. Além disso, Dubé, Lê
Bel & Sears (2003) enfatizam os diferentes tipos ou dimensões (sensorial, social,
emocional e intelectual), que, em conjunto, determinariam a experiência total de um
consumidor.

No que diz respeito à experiência total do consumidor, vale atentar para o fato de
que apelos sensoriais despertam sensações e emoções mais fortes e tendem a
permanecer por mais tempo na mente do consumidor. Lindstrom (2007) menciona
que quanto maiores forem os pontos sensoriais estimulados, maior será a adesão do
consumidor à marca. Então, quanto maior for o apelo multissensorial de determinado
produto, melhor será a percepção de sua qualidade e de seu valor de marca.

Finalmente, Schmitt (2002) e Andrés, Caetano e Rasquilha (2006) apontam
vantagens ao se adotar o marketing sensorial: envolver o consumidor com a
marca/produto/serviço, estimular compras, dar notoriedade à marca, gerar satisfação
do consumidor e consequentemente divulgação da marca, conseguir lealdade do
consumidor, diferenciar produto da concorrência, possibilitar que marcas “em
declínio” deem uma reviravolta etc. Por outro lado, existem algumas limitações ou
desvantagens quanto à utilização do marketing sensorial. Para Aguilar e Gonçalves
Filho (2014), em virtude do custo e da dificuldade de execução, as pesquisas sobre
experiências, especialmente as que são decorrentes de estímulos reais, são falhas e
escassas. Apesar disso, o que fica evidente é que cresce a cada dia o interesse no
que diz respeito às relações entre consumo, estímulos sensoriais e tomada de
decisão. Brasil (2007) considera o estudo de experiências de consumo como um dos
mais férteis campos dentro da área de comportamento do consumidor. O que é
possível verificar a partir da busca por técnicas de pesquisa cujos resultados obtidos
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possam ser mais confiáveis, como, por exemplo, o neuromarketing e a análise
sensorial.

2.2 Análise Sensorial

Buscando sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo, a indústria vem
procurando reconhecer e responder aos desejos e anseios dos consumidores
quanto aos bens de consumo. Dessa maneira, a qualidade do produto, que quase
sempre é definida com base na visão única da indústria, deve ser determinada
também pelas percepções do consumidor.
De nada vale para o consumidor um produto que possua excelentes
características químicas, físicas ou microbiológicas, que seja considerado
de excelente qualidade, se a característica sensorial desse produto não
preencher as necessidades e anseios de quem o consumirá. (CARNEIRO,
LUCIA e MINIM, 2013, p.15)

Nesse sentido, a análise sensorial tem-se apresentado como um importante recurso,
pois, através de suas técnicas, permite a avaliação de determinado produto, em
várias fases do processo de fabricação, em relação à sua qualidade sensorial.

Stone & Sidel (1992) apresentam a análise sensorial como uma ciência que reage
aos estímulos do ser humano relacionados aos órgãos dos sentidos: visão, tato,
audição, olfato e paladar. Corroborando com esta definição, Lee et al. (2005)
afirmam que se trata de um método que analisa sensações descritas pelos
consumidores através do olfato, gustação, tato e visão, contribuindo para o sucesso
da indústria de produtos.

Carneiro et al. (2013, p.13) declaram se tratar de uma ciência cujo principal objetivo
é “estudar as percepções, sensações e reações do consumidor sobre as
características dos produtos, incluindo sua aceitação ou rejeição”. Lawless &
Heymann (2010) explicam que a análise sensorial é utilizada por grupos de pessoas
- detentoras dos cinco sentidos - para entender e avaliar melhor características
sensoriais, assim como conhecer a aceitabilidade dos produtos alimentícios e de
outros segmentos. Logo, é essencial entender os fatores que determinam as
percepções do consumidor acerca do produto. A partir daí há o reconhecimento de
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sua qualidade relativa e é possível empregar propriedades sensoriais em estratégias
de marketing do produto.

Segundo Custódio, Lara, Locatelli e Vasconcelos (2015), o objetivo da análise
sensorial é descobrir, através de testes e percepção sensorial, a preferência ou
aceitação dos consumidores frente a determinados produtos - o que poderá trazer
grandes contribuições para o desenvolvimento de embalagens, novos produtos,
aromas e sabores.

Procurando detalhar o propósito da análise sensorial, Carneiro et al. (2013, p.14)
apontam que “a análise sensorial é utilizada para evocar, medir, analisar e
interpretar reações às características de alimentos e outros materiais da forma como
são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição”. Assim, a
análise sensorial envolve: evocar (identificar características ou propriedades de
interesse na qualidade sensorial); medir (escolher a técnica sensorial mais
adequada para verificar [quantificar/qualificar] a sensação causada por um estímulo;
e analisar e interpretar (após adotar o método mais apropriado, avaliar e buscar
compreender os resultados).

A análise sensorial pode ser aplicada na indústria e nas instituições de pesquisa no
que diz respeito às etapas de: desenvolvimento de novos produtos, controle de
qualidade e seleção de metodologias e técnicas ligadas aos atributos sensoriais
(que

podem

ser

percebidos

através

de

aparência,

aroma/fragrância/odor,

consistência ou textura, sabor, etc.).

Porém, a análise sensorial possui algumas desvantagens: tempo envolvido na
avaliação e custo para o avanço do experimento. E ainda, os testes sensoriais
podem produzir resultados tendenciosos ou imprecisos para a análise. Isso, uma vez
que, são submetidos a fatores ambientais e emocionais relacionados ao homem
(seu instrumento de medida).
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2.2.1 Contextualização histórica e desenvolvimento da análise sensorial
A análise sensorial vem se desenvolvendo e sofrendo mudanças ao longo do tempo.
Alguns autores dividem a análise sensorial em quatro fases. A primeira (até 1940) é
identificada como uma fase artesanal da indústria de alimentos. Nesta fase, havia
pouca preocupação com uma base científica sobre a qualidade sensorial do produto.
A avaliação da qualidade sensorial era realizada pelo dono da indústria ou um
encarregado.

A segunda fase (1940 até 1950) é marcada pela expansão da indústria de alimentos
e a incorporação do conceito de controle de produção e de processo. Porém, de
acordo com Dutcosky (2011), os métodos utilizados eram químicos e instrumentais,
e não sensoriais. Ainda não se estudava a análise sensorial de produtos e muito
menos eram planejados testes ou codificação de amostras.

Durante a Segunda Guerra Mundial, grande impulso foi dado ao desenvolvimento de
metodologias de análise sensorial de produtos alimentícios.
Dietas balanceadas, desenvolvidas por nutricionistas, encontraram
baixíssimo nível de aceitação por parte dos soldados americanos que
lutavam nos campos europeus, em função de sua baixa qualidade sensorial.
Na ocasião, as forças armadas americanas financiaram o desenvolvimento
de estudos para maximizar o consumo e melhorar a qualidade sensorial dos
alimentos oferecidos aos soldados, como também passaram a financiar o
desenvolvimento de métodos para se acessar a qualidade sensorial. A
maior contribuição dessas pesquisas foi a Escala Hedônica de 9 pontos,
que avalia quanto o julgador gosta ou desgosta de um produto. (CARNEIRO
et al., 2013, p.1)

Na terceira fase (1950 até 1970), o homem foi “reconhecido” como instrumento de
medida. Ou seja, percebeu-se que o homem tem habilidade natural de comparar,
diferenciar e quantificar atributos sensoriais. Portanto, nesta fase houve grande
desenvolvimento de métodos de avaliação sensorial.

Na quarta fase (de 1970 até os dias de hoje), inicialmente, houve uma preocupação
em revisar o conceito de qualidade sensorial de um alimento. Desde a década de
1990, muitos trabalhos tem sido publicados com o objetivo de estimular a
implementação e aplicação da análise sensorial em programas industriais de
controle de qualidade.
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No Brasil, a análise sensorial despontou em 1967, no Instituto Agronômico de
Campinas. No início era feita apenas para café, utilizando métodos de diferença e
hedônicos. De forma geral, atualmente, o que se percebe é que os pesquisadores
da área buscam inovar e aprimorar os métodos já existentes. Atualmente vem
surgindo estudos que objetivam analisar o consumidor por meio de tecnologias
inovadoras, em relação aos dados a que ele está exposto, como o estudo de Zhong
& Xiao (2015). Segundo os autores, nas empresas contemporâneas, os dados dos
clientes são valiosos para identificar seus padrões comportamentais e desenvolver
estratégias de marketing que possam ser alinhadas com as preferências de
diferentes clientes.

2.2.2 Qualidade sensorial

Cruz e Schneider (2010, p.7) destacam que a qualidade sensorial consiste em
“excluir qualquer singularidade inerente ao processo de produção, padronizando os
modos de fazer, os sabores e a diversidade, comprometendo as características
originais e tradicionais dos produtos”. Já Sonino & Marsden (2006) afirmam que a
qualidade envolve a construção dos atores envolvidos no processo, através da
criação de atributos, baseados em suas próprias percepções. Assim, sendo, a
qualidade deve vincular-se à cultura e a modos de vida específicos; e não só ser
considerada apenas no nível de escalas de produção (sob critérios técnicos e
normas).

Para Carneiro et al. (2013), a qualidade sensorial é resultado da interação entre o
bem de consumo e o homem. Portanto, a qualidade sensorial é resultante da
interação entre os estímulos vindos do bem de consumo e das condições
fisiológicas, psicológicas e sociológicas do homem, num determinado contexto
ambiental em que estão o indivíduo e o produto.

A Figura 5 exibe como as

características influenciam na qualidade sensorial de um produto.
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Ambiente
Grau de urbanização do
sujeito, estação do ano e
local de trabalho
Condições
fisiológicas

Bem de consumo
Aparência, sabor,
textura, forma,
cheiro, custo,
sazonalidade

Características
químicas,
físicas e
estruturais

Homem
Condições
psicológicas

Idade, sexo,
educação, renda,
habilidades

Condições
sociológicas e
étnicas

Qualidade sensorial

Figura 5 - Características que influenciam na qualidade sensorial de um
produto
Fonte: Adaptado de Carneiro et al. (2013, p.19)

Pode-se dizer ainda que a qualidade de um produto se refere a uma resposta
individual, que varia de pessoa para pessoa e é estabelecida por um conjunto de
fatores em função de experiências, expectativas, grupo étnico e preferências
individuais. E também de percepção.

2.2.3 Percepção
Os indivíduos agem e reagem com base em suas percepções. Para cada indivíduo,
a

realidade é um acontecimento totalmente pessoal, baseado em suas

necessidades, desejos, valores e experiências.

Logo, para cada decisão são trazidas as várias dimensões que o indivíduo acumulou
durante toda vida - sua história, seu meio ambiente físico e social, sua personalidade
e sua estrutura fisiológica e psicológica. Essas dimensões são integradas,
resultando na estrutura

cognitiva

que permite percepções organizadas e

significativas, permitindo que a realidade seja interpretada.
Percepção é definida como o processo pelo qual um indivíduo seleciona,
organiza e interpreta estímulos em uma imagem significativa e coerente do
mundo. Ela pode ser descrita como sendo a maneira “como vemos o mundo
à nossa volta”. Dois indivíduos podem ser expostos aos mesmos estímulos
sob as mesmas condições aparentes, mas a maneira como cada pessoa
reconhece, seleciona, organiza e interpreta esses estímulos é um processo
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altamente individual baseado nas próprias necessidades, valores e
expectativa de cada pessoa. (SCHIFFMAN e KANUK, 2009, p. 110)

Karsaklian (2004, p. 47) define percepção como “um processo dinâmico pelo qual
aquele que percebe atribui um significado a matérias brutas oriundas do meio
ambiente”. O autor afirma ainda que para que se possa falar de percepção, é
necessário que haja sequência de três fases: exposição a uma informação, atenção
e decodificação.
Segundo Sheth et al. (2001, p. 286), “a percepção é o processo pelo qual um
indivíduo seleciona, organiza e interpreta a informação que recebe do ambiente”.

Karsaklian (2004) coloca que a percepção é subjetiva, seletiva, simplificadora,
limitada no tempo e cumulativa. Subjetiva, já que se refere à forma como as pessoas
se apropriam de um produto ou de uma situação a partir da qual se constrói uma
realidade. Seletiva porque filtra as informações recebidas, processando apenas
aquilo que interessa. Simplificadora, uma vez que os indivíduos são incapazes de
processar a totalidade de dados que percebem. Limitada no tempo, pois, a menos
que se memorize uma informação, não permanece na memória mais do que um
curtíssimo tempo. Cumulativa, em razão de possibilitar a compreensão pela
combinação acumulada de dados.

É possível afirmar que percepção é o processo pelo qual as sensações físicas
(relacionadas a imagens, sons e sabores, por exemplo) são selecionadas,
organizadas e interpretadas, gerando significado. Enfim, a percepção está ligada à
resposta dada pelos receptores sensoriais – olhos, ouvidos, nariz, boca e dedos – e
aos estímulos básicos, tais como: luz, cor, som, odores e textura.

A Figura 6 retrata um esquema acerca dessa visão geral do processo perceptivo. No
esquema, em resumo, a percepção ocorre quando um receptor sensorial responde a
um estímulo sensorial.
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Figura 6 - Visão geral do processo perceptivo
Fonte: Solomon (2011, p. 83)

Diante do exposto, verifica-se que a percepção acontece a partir do momento que se
tem consciência da sensação provocada por um estímulo.

Dutcosky (2011, p. 29) nota que entre sensação e percepção existe uma diferença
como “olhar e ver” ou “escutar e ouvir”. “A percepção envolve a filtração,
interpretação e reconstrução da vasta quantidade de informação que os receptores
recebem”. Já, sensação, é a resposta imediata e direta dos órgãos sensoriais (olhos,
ouvidos, nariz, boca e dedos) a estímulos básicos como: luz, cor, som, cheiro e
texturas. Para Kotler (2006), as pessoas podem ter diferentes percepções do mesmo
objeto devido a três processos: atenção seletiva, distorção seletiva e retenção
seletiva. Todos os indivíduos são expostos a muitos estímulos ao longo do dia.
Como não é possível prestar atenção a tudo, a maioria dos estímulos é filtrada,
ocorrendo assim, a atenção seletiva.

A distorção seletiva é a tendência que se tem de transformar a informação em
significados pessoais e interpretá-la de modo que se adapte aos prejulgamentos. Em
função da retenção seletiva, as pessoas esquecem muito do que veem, mas tendem
a reter informações que confirmam suas crenças e atitudes.
Pereira et al. (2004, p.5) destacam que “as pessoas percebem o mundo, adquirem
informação e conhecimento por meio dos sentidos (tato, visão, audição, olfato,
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paladar), receptores de estímulos que são processados, organizados e interpretados
pelo cérebro”.

2.2.4 Sentidos e memória

É por meio dos sentidos que acontece a comunicação entre as pessoas e o mundo
exterior. Os sentidos são como portas de entrada das informações. Também
conhecidos como sistemas sensoriais, eles registram as mudanças de energia ao
nosso redor. Os sentidos humanos – visão, audição, tato, paladar e olfato – são
responsáveis pela percepção das características sensoriais dos objetos gerando
estímulos que podem ser positivos ou negativos ao longo da experiência de
consumo. De acordo com Coelho e Silva (2011, p. 207), “esses sentidos
correspondem às ferramentas de trabalho dos indivíduos que atuam como
julgadores em pesquisas de análise sensorial”.

Os sentidos desempenham quatro funções no que diz respeito à percepção:
detecção, transdução, transmissão e processamento. O papel de detecção existente
em cada sentido é conhecido como receptor. Davidoff (2001) apresenta o receptor
como uma única célula ou um grupo de células particularmente responsivas a um
tipo específico de energia. De forma geral, os receptores “transduzem” ou convertem
a energia que entra em sinais elétricos que o sistema nervoso usa para a
comunicação. Se a energia que entra for suficientemente intensa, ela mobiliza
impulsos nervosos que transmitem informações codificadas sobre as várias
características dos estímulos. Os impulsos transitam por fibras nervosas específicas
até certas regiões do cérebro.

Os receptores e o cérebro processam informações sensoriais. Para Atkinson et al.
(2009, p. 133), uma das características mais interessantes do cérebro é que “além
de receber as informações sensoriais, ele está constantemente enviando
mensagens de seus níveis superiores de volta aos primeiros estágios de
processamento sensorial”. Ou seja, os receptores transmitem seu sinal elétrico aos
neurônios conectados e o sinal se desloca até chegar à sua área receptora no
córtex, com modalidades sensoriais diferentes enviando sinais a áreas receptoras
diferentes. Assim, em alguma parte do cérebro, o sinal elétrico resulta na experiência
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sensorial consciente. Serão abordados a seguir os cinco sentidos: visão, audição,
tato, paladar e olfato.

2.2.4.1 Visão

A visão guia os movimentos. Por meio dela é possível admirar e reagir a cenas que
variam desde a beleza de um rosto ou de um pôr do sol até palavras escritas em um
livro. A visão também torna os indivíduos aptos a evitar quedas, colisões ou
acidentes. Por muitos, é considerado o sentido humano predominante. Como
observado por Meilgaard, Civille & Carr (2006), a visão é o primeiro contato do
indivíduo, o qual vai levar informações sobre o que é conhecido, sua forma, estado,
tamanho e cor.

A visão se inicia com a luz - a energia física que estimula o olho. O raio de luz
refletido por um objeto primeiro atravessa a córnea (superfície frontal transparente
do olho). A córnea devido à sua curvatura, refrata/desvia a luz quando essa
atravessa. Depois de passar pela córnea, a luz atravessa a pupila. A pupila é um
orifício escuro no centro da íris (parte colorida do olho). O tamanho da abertura da
pupila depende da quantidade de luz ambiente. Quanto mais escuro, mais a pupila
se abre para permitir a entrada de mais luz. Depois que a luz atravessa a pupila, ela
entra no cristalino (que fica diretamente atrás da pupila) que desvia os raios de luz
para que eles sejam focalizados corretamente na parte posterior do olho. Tendo
atravessado a pupila e o cristalino, a imagem do objeto chega à retina (película
delgada localizada na parte de trás do globo ocular). É dentro da retina que a
energia eletromagnética da luz é convertida em impulsos elétricos para transmissão
ao cérebro. A Figura 7 expõe as estruturas do olho.
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Figura 7 - Estruturas do olho
Fonte: http://jornal.fmrp.usp.br/wp-content/uploads/2015/01/cataratas2.jpg

Vale observar que, devido às propriedades físicas da luz, a imagem inverte-se ao
atravessar o cristalino, e chega à retina de cabeça para baixo (em relação à sua
posição original). Embora a imagem esteja invertida, o cérebro interpreta a imagem
em termos de sua posição original.

As características visuais são percebidas pelo sentido da visão, através da
passagem de luz pelas lentes do olho e pelo humor vítreo atingindo a retina, local
onde se encontram os cones e bastonetes, estruturas fotorreceptoras nas quais são
encontradas as substâncias fotoquímicas rodopsina e os pigmentos coloridos,
respectivamente. Estas absorvem a luz e se decompõem, transmitindo sinais na
forma de potenciais de ação pelos nervos ópticos até o córtex cerebral onde a
imagem é processada (DEE e BRUCE, 2010, citados por Teodoro, 2006, p. 8).

A visão pode, especialmente através do reconhecimento da cor ou da forma, evocar
inconscientemente sensações e emoções, que irão gerar lembranças. Conclui-se,
portanto, que o sentido da visão tem grande relação com as emoções.

2.2.4.2 Audição

A audição é um sentido humano extremamente importante e a capacidade humana
nesse sentido é impressionante. Segundo Davidoff (2001), estima-se que os seres
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humanos sejam capazes de discriminar em torno de 400.000 sons distintos. Além
disso, por meio da audição os indivíduos são patos a localizar a fonte dos sons.
Músicos e pessoas cegas, geralmente, possuem a percepção auditiva ainda mais
refinada.

A audição é um dos sentidos que aguça a percepção do consumidor em relação, por
exemplo, ao alimento. Alguns alimentos (biscoito, batata chips, maçã, chocolate,
dentre

outros)

produzem

determinados

sons

ao

serem

consumidos

e

consequentemente geram percepção de textura. Portanto, a audição também pode
gerar emoção, que varia de indivíduo para indivíduo.

A estrutura do sistema auditivo possui diversas atribuições: conduzir ondas sonoras,
amplificar ondas sonoras e transformar ondas sonoras em impulsos nervosos que
podem ser conduzidos para o cérebro. A Figura 8 mostra a estrutura do sistema
auditivo.

Figura 8 - Estrutura do sistema auditivo
Fonte: Atkinson et al. (2009, p. 155)

O ouvido externo é destinado a captar e levar os sons às estruturas internas do
ouvido. Os sons chegam ao ouvido externo por meio de vibrações (semelhantes a
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ondas) que são canalizadas para dentro do canal auditivo. O canal auditivo diz
respeito a uma passagem tubular que leva ao tímpano. O tímpano vibra quando os
sons o atingem e essas vibrações são transferidas para o ouvido médio. O ouvido
médio (que contém três ossos: martelo, bigorna e estribo) transmite vibrações à
janela oval (fina membrana que chega ao ouvido interno). Considerando-se que o
martelo, a bigorna e o estribo atuam como um conjunto de alavancas, eles
transmitirem vibrações e ainda aumentam sua força.

Para Feldman (2015), o ouvido interno é a porção que altera as vibrações do som
para uma forma em que elas possam ser transmitidas para o cérebro. A FIGURA 9
apresenta o diagrama esquemático do ouvido médio e interno.

Figura 9 - Diagrama esquemático do ouvido médio e interno
Fonte: Adaptado de Atkins et al. (2009, p. 155)

Quando o som entra no ouvido interno, ele vai para a cóclea (tubo espiralado
parecido com um caracol, que é preenchido por um líquido que vibra em resposta ao
som). No interior da cóclea está a membrana basilar (estrutura que atravessa o
centro da cóclea, dividindo-a em uma câmera superior e uma câmera inferior). A
membrana basilar é revestida de células ciliadas e quando as células ciliadas são
inclinadas pelas vibrações que entram na cóclea, elas enviam uma mensagem
neural para o cérebro.
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2.2.4.3 Tato

O tato pode ser percebido por todo o corpo, mas especialmente pela mão e pela
boca. Ele é encarregado por gerar sensações ligadas à textura, forma, peso,
temperatura e consistência. Assim sendo, segurar um objeto frio e macio, por
exemplo, pode evocar boas ou más recordações (emotivas ou racionais), que se
relacionam ao objeto e suas qualidades. A Figura 10 demonstra os componentes da
pele humana e algumas terminações nervosas.

Figura 10 - Pele humana
Fonte: http://www.afh.bio.br/sentidos/sentidos10.asp

A existência de receptores táteis mecânicos particularmente nos dedos e na boca
possibilita a avaliação da textura dos objetos através da sua estimulação,
produzindo mensagens que serão decodificadas pelo cérebro, através de feixes
nervosos livres.

Dutcosky (2011) explica que existem nos lábios, bochechas, gengivas, língua e
palato receptores do tato que são muito sensíveis e conseguem discriminar
partículas minúsculas. Durante a mastigação, a língua é responsável por mover o
alimento, mudá-lo de posição e pressioná-lo contra o palato. Custódio (2013) diz que
os dentes exercem importante função na avaliação sensorial, devido às ramificações
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do nervo dental que além de ser sensíveis às pressões, auxiliam na percepção da
textura.

Por meio do tato, é possível a percepção da pressão, da temperatura e da dor.
Pode-se dizer ainda que o tato desempenha um papel crucial na sobrevivência do
ser humano, tornando-o consciente de possíveis perigos para seu corpo.

2.2.4.4 Paladar

No que diz respeito ao paladar, o estímulo para o gosto é uma substância solúvel na
saliva e os receptores da língua são os botões gustativos, localizados nas
protuberâncias da língua e no interior da boca. Nas extremidades dos botões
gustativos encontram-se pequenas estruturas filamentosas que se estendem para
fora e fazem contato com as soluções da boca. O contato resulta num impulso
elétrico (transdução) que é transmitido ao cérebro. Logo, o sistema gustativo inclui
receptores localizados na língua, na garganta, no céu da boca, em partes do cérebro
e em rotas neurais de interconexão.

O paladar, ou gustação, envolve células receptoras que respondem a quatro
qualidades básicas do estímulo: doce, salgado, azedo e amargo. Mas, Nishiyama
(2016) comenta também sobre uma quinta sensação, ou melhor, um quinto gosto: o
umami – muito comum na comida japonesa. O termo significa agradável, gostoso.
Surgiu de pesquisa sobre a atuação do glutamato monossódico, denominado na
época realçador de sabor. Trata-se de uma integração da gustação do que é doce
com o que é amargo, mais conhecido como agridoce.

Pedrão e Coró (1999) expõem a ideia de que o conhecimento da fisiologia da língua
possibilita saber em qual região o gosto será detectado. A Figura 11 indica as áreas
gustativas da língua.
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Figura 11 - Áreas gustativas da língua
Fonte: http://alanortenoticias.com.br/voce-sabia/47/como-nossa-lingua-identifica-os-sabores

As sensações palatais são influenciadas também pelos dados recebidos por outros
sistemas sensoriais. Em especial, é importante destacar a ligação entre o paladar e
olfato. A Figura 12 exibe a relação entre o paladar e olfato.

Figura 12 - Paladar e olfato
Fonte: http://www.manuaismsd.pt/?id=98
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O paladar e o olfato trabalham juntos para a percepção dos sabores. E os cheiros
estão com grande frequência relacionados ao gosto. O sabor é o conjunto de
sensações percebidas pelo paladar, um conjunto de percepção do aroma, cheiro,
gosto e reações químicas.

2.2.4.5 Olfato

O olfato – sentido que servirá como foco maior desta pesquisa – é estimulado mais
pela energia química do que pela energia física. Ele pode ajudar a localizar
contaminações em alimentos e no ar, embora não seja infalível. Entretanto, de
acordo com Davidoff (2001), talvez a função mais útil do olfato seja tornar agradável
o ato de comer, estimulando os seres humanos à ingestão do combustível de que
precisam.

O olfato corresponde à capacidade de perceber odores e aromas. Ele é muitas
vezes considerado até mais importante para a seleção de alimentos do que o
paladar, pois é muito fácil perceber se ele agrada ou desagrada às pessoas.
Lambert (2003) expõe a ideia de que o olfato é o principal responsável pela
sensação de apreciação de um alimento e sugere um teste, tapar o nariz enquanto
come. A partir desse teste, é possível observar a interferência e importância do
olfato no paladar.

Davidoff (2001) informa que existem vários métodos de classificação de cheiros,
mas que nenhum deles foi universalmente aceito. Ainda de acordo com a autora, já
foram identificadas sensações olfativas primárias como: fragrante (uma rosa), pútrido
(ovos estragados) e picante (canela). Mas, que ao buscar correlacionar estrutura
química

com

odor,

pesquisadores

encontram

muitas

inconsistências.

Em

contrapartida, Feldman (2015, p. 108) aponta que “o sentido do olfato humano
permite-nos detectar mais de 10 mil odores diferentes”.

Um fator preponderante aqui é que o odor ou o cheiro estão sujeitos à fadiga e a
adaptação. Fadiga tem relação com a exposição e teste de diversos perfumes que
leva o indivíduo a não identificar diferenças entre eles. Ocorre adaptação geralmente
quando a pessoa entra em um ambiente com cheiro de mofo, por exemplo.
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Inicialmente, a percepção é maior e gradualmente é reduzida. Quando a pessoa sai
daquele ambiente, se reestabelece rapidamente.
O sentido do olfato é despertado quando as moléculas de uma substância entram
nas passagens nasais e atingem/excitam os receptores, conhecidos como
bastonetes olfativos (que são pontas dendítricas dos neurônios, localizados no alto
da cavidade nasal). Cada ponta tem diversas estruturas diminutas similares a fios de
cabelo, chamadas cílios. A Figura 13 mostra os receptores olfatórios.

Figura 13 - Receptores olfatórios
Fonte: Atkins et al. (2009, p. 161)

Quando os cílios destes receptores entram em contato com moléculas voláteis,
ocorre o impulso elétrico que percorre as fibras nervosas até o bulbo olfatório (região
do cérebro que fica logo abaixo dos lobos frontais). Após as respostas das células
olfativas serem transmitidas ao cérebro, é possível reconhecer cheiros.

O fato de todas as regiões do cérebro estarem relacionas faz com que o
processamento dos cheiros compreenda tanto aspectos cognitivos quanto
emocionais. Lindstrom (2009) diz que o olfato provoca lembranças e gera emoções.
Tanto o olfato quanto o paladar podem trazer recordações (boas ou más) de
qualquer fato. Aliás, qualquer órgão de sentido pode produzir recordações
conscientes e também, de certo modo, inconscientes.
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A identificação de um aroma está profundamente relacionada à história de vida de
cada pessoa. As percepções são diferentes e cada indivíduo estabelece uma
relação própria com o cheiro que sente. Verifica-se, portanto, que muito do que é
definido como aroma, refere-se à memória afetiva. Silva (2005) conclui que órgãos
de sentido ajudam na formação da memória, mas formam a memória por eles
próprios. A Figura 14 propõe um modelo simplificado de memória, apresentado por
Mowen e Minor (2003).

Figura 14 - Modelo simplificado de memória
Fonte: Mowen e Minor (2003, p. 64)
A informação é registrada primeiramente na memória sensorial, na qual
ocorre o estágio de atenção preliminar. Aqui, o estímulo é analisado de
maneira breve e inconsciente para determinar se uma capacidade de
processamento extra deve ser alocada ao mesmo. Caso o estímulo seja
percebido como algo relacionado aos objetivos da pessoa, será direcionada
a ele a capacidade cognitiva e a informação passará para a memória
temporária. Nessa memória, as pessoas processam informação ativamente.
A memória permanente é o lugar no qual a informação é armazenada
definitivamente. Ela está ligada à memória temporária por meio de
processos de codificação e recuperação. Por fim, os estados afetivos e de
excitação são conceituados como influenciadores das memórias temporária
e permanente. (MOWEN e MINOR, 2003, p. 64-65)

Finalmente, é importante estudar sobre a interação entre os sentidos. Estudos de
imagem cerebral tem mostrado que os sentidos trabalham em conjunto para
construir a compreensão do mundo ao redor.
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2.2.5 Convergência sensorial
Os sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato) são cruciais na vida do ser
humano e o reconhecimento dos estímulos e de suas propriedades básicas cria
sensações capazes de gerar percepção. Pode-se afirmar que a percepção humana
do mundo se dá por meio de sistemas sensoriais - que são conjuntos de estruturas e
processos, espalhados pelo corpo, apropriados para captar e interpretar estímulos
(físicos ou químicos, externos ou internos). Desse modo, é razoável notar ainda que
a interação e a integração entre os sentidos são essenciais quando se pensa em
experiência que pode levar ao conhecimento e/ou à definição de comportamento.
Conforme apresenta Max (2017), o momento em que se considera viver uma
experiência é o instante em que as sensações são reunidas e os sentidos
integrados. Nesse contexto, a convergência sensorial será aqui estudada como
condição de ampliar sensações e gerar experiências marcantes – que podem ser
experiências afetivas, sensoriais, cognitivas, físicas, sociais e “por que não” de
consumo.

Assim, observa-se que diferentes estímulos requerem a atuação de diferentes
sistemas sensoriais. Conforme Brito (n. d.), todo sistema sensorial dispõe de três
elementos básicos: os receptores (estruturas encarregadas pela captação da
energia de um estímulo e sua conversão em um sinal biológico), as vias sensoriais
(também conhecidas como aferentes, local por onde o sinal biológico trafega) e as
áreas sensoriais centrais (nas quais o sinal biológico é interpretado, gerando
sensações). Considera-se aqui que os receptores sensoriais estão localizados nos
chamados órgãos dos sentidos e que podem ser classificados a partir do estímulo
que são aptos a receber. Os principais receptores são: quimiorreceptores (capazes
de receber estímulos químicos), fotorreceptores (capazes de perceber estímulos
luminosos), mecanorreceptores (capazes de perceber estímulos mecânicos –
pressão e toque, por exemplo), e fonorreceptores ou mecanorreceptores (capazes
de receber estímulos sonoros). Nesse sentido, estímulos são captados e
transformados em impulsos nervosos, que são interpretados em diferentes locais do
sistema nervoso – produzindo, para o corpo, valiosas respostas adequadas àquele
estímulo.
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O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso periférico e sistema nervoso
central (SNC). O sistema nervoso periférico é definido por Feldman (2015) como
parte do sistema nervoso, composto por neurônios com longos axônios e dendritos.
Ele se ramifica a partir da medula espinhal e do cérebro e alcança as extremidades
do corpo. O sistema nervoso periférico inclui as subdivisões autônoma e somática. A
subdivisão autônoma é aquela que controla o movimento involuntário do coração,
das glândulas, dos pulmões e de outros órgãos; e a subdivisão autônoma é
especializada no controle dos movimentos voluntários e na comunicação da
informação para e dos órgãos dos sentidos.

Já o sistema nervoso central é composto pela medula espinhal e pelo cérebro. A
medula espinhal diz respeito ao feixe de neurônios que parte do cérebro e percorre o
comprimento do dorso. Trata-se do principal meio de transmissão de mensagens
entre o cérebro e o corpo. Quanto ao cérebro, Feldman (2015) afirma que, ele é
responsável por nossos pensamentos mais elevados e por nossos impulsos mais
primitivos. Para o autor, o cérebro é o supervisor das complexas operações do corpo
humano. Nessa perspectiva, vale ressaltar que, segundo Tafner e Fischer (2004, p.
144) “o corpo como um todo é um canal de convergência sensória”. Portanto,
constata-se quão importante é o cérebro no que diz respeito à convergência
sensorial.

Herculano-Houzel (2010) apresenta o cérebro como um órgão de cor rosada, que
possui neurônios como sua estrutura básica de funcionamento. Os neurônios
comunicam-se através de sinapses, responsáveis por transferir informações entre as
células. Assim, a atividade cerebral se dá por meio da transmissão de sinais
químicos e elétricos entre os neurônios. Ademais, uma diversidade de neurônios em
todo o sistema nervoso trabalha em conjunto para produzir comportamentos,
emoções, pensamentos, etc. A Figura 15 expõe a estrutura de um neurônio.
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Figura 15 - Estrutura de um neurônio
Fonte: http://www.infoescola.com/sistema-nervoso/neuronios/

Apesar dos muitos milhões de neurônios compondo sua estrutura, o aspecto que
mais chama a atenção no cérebro é sua capacidade de permitir que o intelecto
humano se desenvolva, orientando comportamentos e pensamentos.

Vale salientar ainda que o cérebro é composto por duas metades, direita e
esquerda. Devido à forma como os nervos no cérebro estão ligados ao restante do
corpo, essas metades (simétricas) são nomeadas de hemisférios. Os hemisférios
controlam o movimento e recebem sensações do lado contrário ao da sua
localização. Geralmente o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo e
vice-versa. Feldman (2015) afirma que, apesar da semelhança entre os dois
hemisférios cerebrais, eles são ligeiramente diferentes nas funções que controlam e
no modo como as controlam.

Desse modo, alguns comportamentos são mais propensos a refletir atividade em um
hemisfério do que em outro, quer dizer, são lateralizados. Porém, para Feldman
(2015), o grau e a natureza da lateralização variam conforme a pessoa. Além disso,
os dois hemisférios cerebrais funcionam em conjunto. Eles são interdependentes.
Pensar que determinados tipos de informação são processados somente em um dos
hemisférios é um erro.

Diante do exposto, uma parte importante do cérebro merece destaque: o córtex
cerebral. O córtex cerebral consiste em uma massa de tecido torcido, com dobras e
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ondulações. Sua forma irregular permite um alto nível de integração dos neurônios,
o que proporciona um sofisticado processamento de informações. O córtex é
dividido em quatro lobos, que possuem ligações entre si – lobo frontal, lobo parietal,
lobo occiptal e lobo temporal. A Figura 16 apresenta o córtex sob vista lateral (a); os
hemisférios cerebrais (b); e uma seção transversal do córtex (c).

Figura 16 - O córtex e os hemisférios cerebrais
Fonte: Adaptado de Atkinson et al. (2009, p. 68)

O lobo frontal é o maior entre os quatro lobos. Ele se estende por trás da testa e é
responsável por funções do aprendizado, do pensamento da memória e da fala, bem
como por ações motoras simples. O lobo frontal é separado do lobo parietal pela
fissura central, que se estende obliquamente quase do alto da cabeça até os
ouvidos. O lobo parietal é responsável pela percepção espacial e temporal, e por
processar informações advindas de fontes sensoriais. O lobo temporal é responsável
por estímulos auditivos. A memória e a percepção estão diretamente ligadas à essa
região. E o lobo occiptal, o menor de todos, processa informações visuais. A Figura
17 ilustra as funções associadas à cada um dos lobos.
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Figura 17 - Principais estruturas do córtex cerebral
Fonte: Feldman (2015, p. 74)

Pode-se afirmar que o córtex está bastante envolvido com a geração de movimentos
e a análise de informações sensoriais. Áreas (que incluem áreas motoras,
somatossensoriais, visuais, auditivas e olfativas) estão presentes em ambos os
lados do cérebro. Mas, algumas funções encontram-se apenas em um dos lados do
cérebro.

Ressalta-se aqui que cada um dos sistemas sensoriais envia informações a áreas
específicas do córtex. As áreas primárias são as que recebem primeiro as
informações provenientes do receptor (sensação); as áreas secundárias são
envolvidas com a interpretação de aspectos seletivos da informação sensorial
(percepção) e as áreas de associação são as que reúnem dados interpretados pelas
áreas primárias e secundárias para criar uma percepção coesa e coerente. As áreas
de associação reúnem informações provenientes de vários sistemas sensoriais. A
Figura 18 retrata áreas e funções sensoriais no córtex.
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Figura 18 - Funções sensoriais no córtex
Fonte: Brito (n. d.)

Diante do exposto, é possível dizer que, por meio da atuação conjunta de diferentes
regiões do cérebro é que atividades são executadas. O cérebro administra
atividades, movimentos, memória, emoções e sentimentos. Ele é um órgão bastante
complexo e poderoso; e tem total relação com os sentidos. Portanto, a percepção
individual ocorre por meio dos órgãos dos sentidos associados a atividades
cerebrais. Feldman (2015, p. 114) conclui que “nossa percepção é multimodal, ou
seja, o cérebro coleta as informações dos sistemas sensoriais e individuais e, então,
integra-as e as coordena”. É, pois, necessário pensar nossos sentidos interagindo
entre si e gerando percepções e até mesmo experiências sensoriais completas, ou
mais marcantes.

2.2.6 Avaliação sensorial

Considerando o fato de que o homem - que é influenciado por condições étnicas,
fisiológicas, psicológicas e sociológicas – é o instrumento de avaliação na análise
sensorial, é incontestável que fatores a ele relacionados venham a interferir no
julgamento das amostras. Carneiro et al. (2013, p.20) indicam como fatores que
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influenciam na avaliação sensorial: fatores de atitude ou de personalidade, fatores
fisiológicos e fatores psicológicos.

Fatores de atitude ou de personalidade envolvem características individuais. Nessa
perspectiva, indivíduos analíticos são propensos a se concentrar em detalhes da
análise; sintéticos analisam atributos como um todo; cautelosos anunciam diferenças
somente quando têm certeza; ousados tendem a apresentar mais detalhes do que
realmente detectam. Os fatores fisiológicos compreendem a adaptação do
organismo a um estímulo, que pode ser caracterizado por diminuição ou mudança
na sensibilidade (devido à exposição contínua do indivíduo ao estímulo). Os fatores
fisiológicos podem ser definidos pela intensificação, pela sinergia ou pela supressão
(causados pela interação de estímulos que são apresentados simultaneamente na
composição do produto). Já os fatores psicológicos envolvem erros que influenciam
na avaliação sensorial gerando tendenciosidade nos resultados. Os principais erros
apontados são: erro de expectativa, erro de estímulo, erro de hábito, erro lógico, erro
de tendência central e erro de contraste.

Quanto ao erro de expectativa, o julgador já tem informações sobre o experimento
em andamento e consequentemente responde com base em sua pré-concepção
sobre as amostras. O erro de estímulo acontece quando existe alguma diferença
entre os vasilhames das amostras (formato, cor, tamanho, por exemplo), fazendo
com que o julgador avalie os produtos em relação a peculiaridades que não estejam
sendo avaliadas. Já o erro de hábito é resultado da tendência do julgador em dar a
mesma resposta quando a mudança de estímulo é gradual. Trata-se de um erro
comum. Uma forma de evitar é variar o produto apresentado ou apresentar amostras
alternadas. O erro lógico é fruto da associação na mente do julgador de duas ou
mais características as amostras. Por exemplo, a compreensão, por parte do
julgador, de que uma maionese mais escura pode estar oxidada, pode fazer com
que o julgador mude sua nota mesmo contradizendo sua percepção. Este problema
pode ser reduzido por meio da uniformização das amostras, mascarando-se a
diferença de cor por meio do uso de lâmpadas coloridas dentro da cabine. O erro de
tendência central é identificado quando o julgador tem a tendência de escolher a
amostra servida ao centro do grupo como diferente ou preferida. Por fim, o erro de
contraste acontece em relação à sequência em que as amostras são oferecidas. Por
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exemplo, quando uma amostra de qualidade superior é servida antes que uma de
qualidade inferior, o julgador costuma dar pontuação mais baixa para a segunda
amostra. Também ocorre quando a amostra inferior é servida antes da superior.

Carneiro et al. (2013) mencionam que para a adequada realização da avaliação
sensorial é necessário manter uniformidade na metodologia empregada, obedecer a
um roteiro ou método, adotar um conjunto de especificações básicas e padronizar os
experimentos. Desta maneira, as condições para a realização de testes sensoriais
devem ser preparadas com cautela para que seja possível contornar problemas
gerados pela interferência de diversos fatores e reduzir possibilidades de
erro/distorção na avaliação sensorial.

Carneiro et al. (2013) citam também aspectos importantes no que diz respeito às
condições do teste: local de realização dos testes, área de preparo das amostras,
área de condução dos testes, horário e duração dos testes, condução do teste,
dentre outros.

2.2.6.1 Métodos de análise sensorial

Atualmente vários métodos de análise sensorial são empregados e outros novos
vêm sendo desenvolvidos. Para Carneiro et al. (2013) três questões fundamentais
devem ser respondidas para se escolher o método de análise sensorial: “O produto
é aceito/preferido pelos consumidores?”; “Existe diferença perceptível entre o
produto em estudo e algum produto convencional?”; e “Quais os principais pontos de
diferença entre os produtos e as intensidades?”.

Os métodos podem ser afetivos, discriminatórios ou descritivos. Os testes afetivos
não requerem treinamento dos julgadores e são importantes por expressar a opinião
por parte dos consumidores. Os testes discriminatórios (ou de diferença) são de fácil
interpretação, requerem pouco tempo, são relativamente baratos e estabelecem a
diferença qualitativa e/ou quantitativa entre as amostras. E os testes descritivos
caracterizam e descrevem as propriedades sensoriais de um produto, empregando a
linguagem técnica, necessitam treinamento prolongado dos julgadores, implicando
em longo tempo de análise e alto custo.
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Nesta pesquisa serão aplicados os métodos afetivos, que serão descritos com mais
detalhes a seguir.

2.2.6.2 Métodos afetivos

Por meio dos testes afetivos - também chamados testes do consumidor - é possível
obter diretamente a opinião (preferência ou aceitação) do consumidor com relação a
ideias, características específicas ou globais de certo produto. Os métodos afetivos
são capazes de definir qual o produto preferido e/ou mais aceito, devido a suas
características sensoriais, por determinado público-alvo. Carneiro et al. (2013)
apontam que os testes afetivos são aplicados para: preservar a qualidade do
produto (avaliar a aceitação por conta de alteração na formulação, substituição de
matéria-prima e modificações no processamento e no acondicionamento); otimizar
produtos e/ou processos (perseguir a melhoria da qualidade e a redução de custos
[de produção e de distribuição]); desenvolver novos produtos e processos; ter
acesso ao mercado potencial; e avaliar e modificar produtos (estudar o desempenho
do produto em relação aos concorrentes).

Nos testes afetivos é essencial a atuação de uma equipe de participantes - que deve
ser composta por pessoas selecionadas, que compreendam uma amostra
representativa do mercado consumidor sobre o qual o pesquisador deseja obter
informações. Este grupo deve ser formado por consumidores habituais ou potenciais
do produto a ser avaliado.

Não se recomenda que funcionários, da empresa que produz o produto, estejam na
equipe, pois podem reconhecer os produtos ou mesmo inclinar-se para atitudes
positivas ou negativas, dependendo do momento que estão vivendo na empresa.

Outra informação importante é que a seleção da equipe participante não está
relacionada a habilidades sensoriais, mas sim à busca por pessoas que fazem parte
da população-alvo de certo produto.

Os testes afetivos podem ser qualitativos ou quantitativos.
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2.2.6.2.1 Testes afetivos qualitativos

Os testes afetivos qualitativos são realizados por meio da verbalização de opiniões
dos consumidores acerca do produto. Nestes testes, através de interação entre o
moderador/entrevistador

e

os

consumidores,

busca-se

conseguir

respostas

subjetivas de um pequeno subgrupo dos consumidores sobre características
sensoriais do produto. Os métodos qualitativos são empregados para: conhecer o
comportamento do consumidor sobre o uso do produto; desenvolver a terminologia
usada pelo consumidor na definição dos atributos sensoriais; e analisar as respostas
iniciais dos consumidores a respeito do conceito e/ou protótipo do produto.

Os testes afetivos qualitativos podem ser classificados em grupos de foco (focus
group); equipes de foco (focus panels); e entrevistas individuais (one-on-one
interviews). Para os grupos de foco são selecionados de 6 a 9 consumidores com
base em critérios específicos de interesse. Os consumidores serão conduzidos pelo
moderador por cerca de 1 a 2 horas. O moderador tentará conseguir o máximo de
informações dos participantes sobre o assunto da reunião. Geralmente são
realizadas no mínimo três sessões. Com o objetivo de conhecer as tendências
gerais do grupo e dos indivíduos, a reunião é gravada e anotada.

Com relação às equipes de foco, o entrevistador/moderador, com o objetivo de ter
mais contato e poder discutir mais com o grupo, solicita aos consumidores que usem
o produto em casa e retornem para discutir sobre experiências e impressões do
produto. São utilizadas duas ou três vezes o mesmo grupo de foco.

Durante

as

entrevistas

individuais,

os

consumidores

são

entrevistados

individualmente. Geralmente são entrevistados 50 consumidores sucessivamente. O
entrevistador busca sondar com profundidade as impressões de cada consumidor.

2.2.6.2.2 Testes afetivos quantitativos

Os testes afetivos quantitativos buscam avaliar as respostas dos consumidores no
que diz respeito a preferências, gostos e atributos sensoriais dos produtos. São
utilizados geralmente para definir a preferência global ou aceitação de um ou mais
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produtos (por um grupo de consumidores representante da população-alvo);
determinar preferência ou aceitação em relação ao aroma, sabor textura e aparência
de um produto; mensurar as respostas dos consumidores sobre atributos sensoriais
do produto.

Os testes afetivos quantitativos podem ser: testes de preferência ou teste de
aceitação. Os testes de preferência tem como objetivo avaliar a preferência do
consumidor ao comprar dois ou mais produtos, enquanto que os testes de aceitação
buscam avaliar o grau em que os consumidores gostam ou desgostam do produto.

Nesta pesquisa será utilizado o método quantitativo-afetivo, com a coleta e análise
de percepções dos consumidores sobre o perfume.

2.3 Perfume

Em virtude da infinidade de tipos de cosméticos, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária publicou a resolução 79 em 28 de agosto de 2000, com o intuito de
“atualizar as normas e procedimentos referentes ao registro de produtos de higiene
pessoal, cosméticos e perfumes”. Conforme a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária [ANVISA] (2000), Cosméticos, Produtos de Higiene e Perfumes, são
“preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas
diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos
genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo
exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir
odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado”.

A classificação de cosméticos, produtos de higiene, perfumes e outros de natureza e
finalidade idênticas está baseada nos artigos 3° e 26° da Lei 6.360/76 e artigos 3°,
49° e 50°, do Decreto 79094/77. De acordo com Lei 6.360 (1976) e Decreto 79094
(1977), perfumes são “produtos de composição aromática obtida à base de
substâncias naturais ou sintéticas, que, em concentrações e veículos apropriados,
tenham como principal finalidade a odorização de pessoas ou ambientes, incluídos
os extratos, as águas perfumadas, os perfumes cremosos, preparados para banho e
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os odorizantes de ambientes, apresentados em forma líquida, geleificada, pastosa
ou sólida”.

Portanto, perfume é o nome empregado para a substância que se usa para criar um
cheiro agradável. O perfume está associado ao poder que o aroma exerce em todo o
organismo, visando o bem-estar e uma melhor qualidade de vida. A escolha do
perfume se dá de acordo com a fragrância que mais traduz uma personalidade, um
estilo de vida, a estação do ano, a ocasião, a companhia, o astral, os hábitos, etc.

Captados pelo olfato, os perfumes atuam no inconsciente do ser humano e
produzem as mais diversas sensações, influenciando seus reflexos e emoções.
Resultado de uma intrincada alquimia que sempre exerceu verdadeiro fascínio sobre
as multidões (CRAVO, 1996).

A perfumaria é uma área de grande interesse para a indústria que leva em
consideração as emoções, sensações, memórias e estímulos na criação de
produtos/fragrâncias. Para Gomes (2012), o perfume, além de evocar pessoas e
momentos marcantes, seduz, comunica e potencializa a personalidade, cria um
marketing pessoal, lembra glamour, luxo, prazer, vaidade e paixão. Segundo Cruz
(2015), é possível ler a atitude de alguém através do bom senso em utilizar assim,
como no vestuário, o perfume certo, nas ocasiões que lhe são acessíveis.

Os perfumes pertencem a algumas famílias olfativas. As principais famílias olfativas
são: cítrica, aromática, floral, chipre, oriental e amadeirada. Cabe aqui salientar que
o mesmo perfume costuma apresentar cheiro diferente quando aplicado em pessoas
diferentes. Isso se deve ao fato de os odores corporais serem únicos – resultados de
alimentação, características pessoais, dos lipídeos e ácidos graxos que a pele exala.
Além disso, a temperatura da pele também interfere na vaporização do perfume e,
consequentemente, no cheiro exalado. Um perfume equivale a dar vazão a um
sonho e, mais ainda deve dar um recado pessoal, revelando de maneira marcante,
porém discreta, algo do ser que a emana, do “eu” de cada um. (ASHCAR, 2001,
p.16). Pode-se afirmar, desta maneira, que o consumidor busca por meio do
perfume ser reconhecido e sentir-se importante.
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Histórias de amor, personalidades marcantes, segredos de composição, são
apenas alguns dos mistérios que servem de inspiração na criação de novos
perfumes e dão alma a esse objeto que instiga profundos desejos através
do sentido mais primitivo do homem: o olfato. (MORAES, 2011, p. 9)

Süskind, na obra “O perfume: história de um assassino”, apresenta a curiosa história
de Jean-Baptiste Grenouille – que nasce em um ambiente hostil e de grande fedor.
Ao longo de toda a história está presente a obsessão de Grenouille pelo aroma. Sua
fixação pela preservação dos melhores cheiros é tão grande que ele acaba
perdendo o próprio caráter e se torna um assassino. No livro são apresentadas
informações sobre os usos do perfume no século XVIII e a criação de aromas. O
autor retrata também o grande poder que o perfume exerce sobre o estado geral do
indivíduo.
“... as pessoas podiam fechar os olhos diante da grandeza, do assustador,
da beleza, e podiam tapar os ouvidos diante da melodia ou de palavras
sedutoras. Mas não podiam escapar ao aroma. Pois o aroma é um irmão da
respiração. Com esta, ele penetra nas pessoas, elas não podem escaparlhe caso queiram viver. E bem para dentro delas é que vai o aroma,
diretamente para o coração, distinguindo lá categoricamente entre atração e
menosprezo, nojo e prazer, amor e ódio. Quem dominasse os odores
dominaria o coração das pessoas.” (SÜSKIND, 1999, p. 20)

Logo, o perfume é tão importante para a sobrevivência do homem, que ele está
associado ao olfato - nosso sentido vital. O autor declara que quem domina odores,
domina o coração das pessoas, em virtude de o olfato estar totalmente associado às
emoções. Ademais, o autor compara o olfato com os outros sentidos no intuito de
mostrar como ele é fundamental na vida do ser humano. Outra obra importante
relacionada ao perfume é o filme “Perfume de mulher”, de Brest & Schwary (1992).
O filme apresenta a história de Frank - militar aposentado e cego, representado pelo
ator Al Pacino. Frank reconhece a beleza e a personalidade das mulheres por meio
dos perfumes que elas usam. Tal situação além de deixar as pessoas ao seu redor
impressionadas, lhe dá muito prazer. O filme reforça ainda o grande poder de
sedução do perfume e deixa a mensagem de que muitas vezes sentir é mais
importante que enxergar.

2.3.1 Breve histórico do perfume
Os cheiros são a porta de entrada para nossas emoções. De acordo com Ashcar
(2001), o perfume é tão importante e está tão presente na vida do homem, que é
possível contar a história da humanidade através da história do perfume.
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A palavra perfume provém do latim “per fumum” que significa “através da fumaça”.
Os primeiros contatos, do homem com o perfume, de que se tem ciência, se deram
com a fumaça da queima de madeiras, folhas e ervas. Pode-se afirmar que a história
da perfumaria remonta à civilização egípcia. Os egípcios perfumavam-se com óleos,
pomadas e unguentos perfumados. Incensos e óleos eram usados como oferenda
para os deuses e para a purificação de lugares considerados sagrados. Acreditavase que a fumaça aromática levaria as preces mais rapidamente aos deuses e que a
alma dos mortos poderia ser tocada. Além disso, quanto ao processo de
mumificação (os egípcios acreditavam em vida após a morte), considerava-se que
os aromas perfumados garantiriam a eternidade do corpo e do espírito.
Cleópatra, última rainha do Egito, representava o símbolo da sedução com
seus rituais perfumados. Além de conquistar o coração do general romano
Marco Antônio, conseguiu dele a promessa de uma aliança com Roma. Ao
que parece, ela era muito mais atraente do que propriamente bonita, e
sabia, acima de tudo, como perfumar-se. Untava-se com essências
aromáticas dos pés à cabeça, criava em torno de si uma aura perfumada e
recebia Marco Antônio em uma cama repleta de pétalas de rosas. Seus
requintes eram incríveis: ela impregnava de odor de rosas até as velas de
seu barco, e viajou ao encontro do amante inteiramente untada de óleos
perfumados, como uma deusa em forma humana, deslizando sobre as
águas. Deixava-se admirar recostada no trono de seu barco, que era
envolto em nuvens de incenso. Em sua célebre visita a Roma, a rainha do
Egito deixou um rastro de rosas por onde passou e em sua última noite no
mundo dos mortais, antes de envenenar-se, banhou-se e perfumou-se da
cabeça aos pés com as mais finas fragrâncias. Quando os soldados
romanos a encontraram morta em seus aposentos, ainda puderam sentir
seu perfume inebriante, feito sob encomenda para seu status real.
(ASHCAR, 2007, p.1).

É importante ressaltar que a perfumaria se desenvolveu bastante na Grécia Antiga.
Foram desenvolvidas fragrâncias específicas para cada parte do corpo e outras para
o tratamento de diferentes doenças. No entanto, foi durante o império romano que o
uso dos perfumes se intensificou, pois, os romanos passaram a usar os perfumes na
higiene pessoal, em todos os níveis da sociedade. Houve ainda o surgimento do
sabonete, que era constituído de uma mistura de gordura de carneiro, cinzas de
ervas queimadas e óleos essenciais. Ashcar (2001, p.34) acrescenta ainda que os
romanos contribuíram muito para o descobrimento de novos aromas através das
suas conquistas territoriais.

Os árabes contemplavam os prazeres dos perfumes, possuíam sabedoria avançada
sobre higiene e medicina e descobriram as características do álcool como
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substância para diluir os óleos e as resinas. De acordo com Moraes (2011), os
árabes consideravam substâncias perfumadas como pedras preciosas. Originários
do oriente, os perfumes chegavam à Europa, e plantas e especiarias passaram a ser
trabalhadas por alquimistas na criação de novas fragrâncias. Surge a arte da
perfumaria. Os perfumeurs criam verdadeiras obras de arte.

A procura por perfumes era tão grande na Europa que eles começaram a ser
produzidos por frades dominicanos no monastério de Santa Maria della Novella, em
Florença; e viraram moda entre as famílias mais ricas. Posteriormente, os perfumes
passaram a ser fabricados também em casas especializadas no ramo e,
principalmente, pelos farmacêuticos da época. Nesta época foi criada a “Água de
Colônia”, na cidade de Colônia, na Alemanha.

Em seguida, a pesquisa científica teve progressos e contribuiu para transformar a
perfumaria artesanal em indústria e a França passou a ser reconhecida como o
berço da perfumaria. Cabe aqui evidenciar a estreita relação entre moda e
perfumaria, pois, a cada tendência da moda, a indústria reagiu com uma nova
fragrância, e várias delas marcaram épocas.

Do século XIV em diante, o perfume começa a seguir uma história influenciada pela
moda e gradualmente vai se inserindo em seu sistema. Obedientes aos padrões de
comportamento vigentes, o perfume e a roupa, juntos, configuram as noções de
elegância ao longo do tempo e constituem a expressão dos gostos de cada época.
O perfume faz parte da moda. Ambos envolvem todo um conceito, evidenciam um
estilo de vida e estimulam a fantasia. (ASHCAR, 2001, p.146).

O perfume chega ao Brasil na bagagem da corte portuguesa. Entretanto, foram os
escravos que levaram da senzala à casa grande o hábito de banhar-se com flores e
ervas diariamente. Os escravos negros acreditavam que o corpo limpo e perfumado
protegia contra doenças e da influência negativa de maus espíritos.

Por fim, vale observar que, com o passar do tempo e a descoberta do vidro, os
perfumes tiveram sua volatilidade reduzida e ganharam novos recipientes e cores.
Inicialmente o perfume era à base de ceras, óleos vegetais e sabões misturados a
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ervas. Hoje é composto por água, álcool e fragrâncias. Assim sendo, em cada
civilização o perfume foi ganhando novas formas e ao longo de sua trajetória deixou
de ser um privilégio da nobre burguesia, tornando-se acessível a todos.

Segundo Jaquet (2014), a perfumaria não figura entre as belas-artes e nem é capaz
concorrer com a literatura, a música e as artes plásticas. Ela pertence à arte do
bem–viver. Os perfumes são produzidos de acordo com uma lei de produção em
série e são incluídos nas artes decorativas, que estão associadas à criação de
enfeites, joias e eventos de luxo - pois tem como tarefa agradar e aumentar o poder
de sedução. Nesse sentido, autores afirmam que o perfume é mais do que a arte da
sedução. Ele é um símbolo memorável da personalidade e da civilização. Prova
disso é que a arte da perfumaria passou a ter museus dedicados ao perfume no
mundo. Nestes locais, é possível encontrar: relatos da história da perfumaria desde
a antiguidade até os dias atuais; peças históricas; segredos de fabricação das
fragrâncias, das flores e dos frascos; informações sobre “pirâmide olfativa” e
métodos para a extração de matérias primas; bem como fragrâncias criadas por e
para celebridades; etc.

Atualmente, no Brasil, o perfume manifesta raízes culturais relacionadas aos índios,
aos hábitos religiosos, à influência africana e às diversas sociedades e culturas
pelas quais o perfume foi influenciado, transformando o país em um dos líderes em
consumo de perfumes no mundo.

2.3.2 Cenário do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (Brasil e
Mundo)
De acordo com ABIHPEC (2016), a Indústria Brasileira de Higiene Pessoal,
Perfumaria

e

Cosméticos

(HPPC)

apontou

um

crescimento

médio

anual

deflacionado composto próximo a 11,4% aa nos últimos 20 anos. Passou de um
faturamento "Ex-Factory", líquido de imposto sobre vendas, de R$ 4,9 bilhões em
1996 para R$ 42,6 bilhões em 2015.

Ainda conforme ABIHPEC (2016), o progresso do setor se deve a vários fatores
como: crescente participação da mulher brasileira no mercado de trabalho; acesso
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das classes D e E aos produtos do setor; consumo, por parte de novos integrantes
da classe C, de produtos com maior valor agregado; aumento da expectativa de vida
e a consequente necessidade de conservar aparência jovem; frequentes
lançamentos de produtos que buscam atender cada vez mais as necessidades do
mercado; aumento da produtividade derivado do emprego de tecnologias de ponta,
gerando consequentemente menores aumentos nos preços praticados pelo setor em
comparação com os índices de preços da economia em geral.

Dados da ABIHPEC (2016) mostram que sob o aspecto emprego, foram geradas
ainda diversas oportunidades de trabalho criadas pelo setor e apresentados
importantes resultados em comparação com o crescimento do emprego em outros
segmentos, no país.

O setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos apresentou desenvolvimento
maior que a indústria em geral até 2014; porém, em 2015, com o aumento do IPI e a
recessão econômica, o setor retraiu quase 8%. Nesse cenário, em função da
desvalorização da moeda brasileira, tanto as importações quanto as exportações no
setor sofreram queda em relação ao ano anterior. 2015 foi um ano difícil e desde
então o país vem sofrendo impacto de uma sucessão de medidas tributárias que,
associadas ao cenário político econômico instável, ao desemprego e à insegurança
do consumidor – vem afetando os resultados da indústria. Em tempos de recessão
econômica, o que se percebe é que muitos consumidores optam por comprar
versões mais acessíveis, diminuir a frequência de uso ou até mesmo deixar de
comprar alguns produtos. Mas, ainda assim, em relação ao mercado mundial de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, segundo ABIHPEC (2016), o Brasil
atualmente representa 7,1% do consumo mundial e ocupa a quarta posição global.

Conforme a ABIHPEC (2016), existem no Brasil 2.599 empresas atuando no
mercado de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Dessas, 20
empresas de grande porte representam 73% do faturamento total. A maior parte das
empresas se encontra na região Sudeste. A Figura 19 mostra, por região, a
distribuição de empresas do ramo.
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Figura 19 - Distribuição de empresas de produtos de HPPC por região/estado
Fonte: ABIHPEC (2016)

Pesquisas apontam que, no Brasil, mais de 60% das pessoas usa algum tipo de
perfume. Tal hábito está associado aos costumes locais: no Nordeste, por exemplo,
90% da população faz uso do perfume; enquanto que no Sul apenas 40%. Nesse
sentido, comercializar o tipo ideal de perfume para a pele do público brasileiro de
acordo com a região pode gerar boas vendas.

Em função da alta tributação e dos poucos pontos de vendas de importados fora do
eixo Rio-São Paulo, cerca de 93% do mercado brasileiro de perfumes está
concentrado nas mãos de fabricantes locais. Desses, quase 60% são de “O
Boticário” e da “Natura” - líderes da categoria. Entretanto, isso não significa que o
perfume brasileiro esteja aquém do importado. De acordo com Renata Ashcar,
curadora do Museu de Perfumes de São Paulo, citada por Forbes (2014), o design
dos perfumes brasileiros não deixa nada a desejar aos importados e em relação à
qualidade da essência também não, pois os produtores das grandes marcas
internacionais são também os fornecedores da indústria local.

Hoje em dia o país se destaca e serve de fonte de inspiração para o mundo, graças
às raízes, sementes, folhas e frutos (comuns aos olhos do brasileiro, mas exóticos
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para os estrangeiros). A Natura, por exemplo, tem buscado mostrar que os perfumes
têm "DNA" nacional e são extraídos de forma sustentável da flora brasileira. Sua
mais nova campanha tem como missão apresentar a Natura como a "casa da
perfumaria do Brasil".

Já em relação à motivação para o consumo, a agência Canadean (2014) verificou
que, no Brasil, 25,5% do faturamento do setor corresponde a consumidores que
desejam veicular uma visão específica de feminilidade ou de virilidade, mesmo
quando usam o perfume para romper propositalmente com estereótipos associados
ao gênero. A questão de gênero e a busca pelo prazer e pela autenticidade tem sido
mote das campanhas publicitárias da marca O Boticário. Conforme os executivos do
setor, trata-se de um mercado competitivo e dinâmico. O consumidor brasileiro é
exigente e escolhe seus produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos com
base na qualidade, na busca pelo novo e nas experiências sensoriais que as
fragrâncias lhe remetem. O brasileiro tem uma relação diferente com o perfume.
Tucci, especialista em fragrâncias e sócia-fundadora da Perfumaria Paralela, citada
por Veloso (2016, p. 1) afirma que “Nossa cultura acolhe o perfume como um
sinalizador de higiene, beleza, reforço na autoestima e até mesmo uma arma de
sedução. Enquanto os orientais são mais discretos e o perfume pode ser visto como
invasivo, no Brasil, com bom senso, ele é sempre bem-vindo”.

Um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) e pelo Instituto FSB Pesquisa
evidenciou que os brasileiros classificam esses itens como sendo de necessidade
básica - capazes de garantir saúde e gerar conforto emocional e inserção social.
Portanto, o mercado brasileiro de perfumes, que já ocupa uma boa posição de
liderança mundial, tem perspectivas de continuar registrando crescimento devido à
vasta base de consumidores interessados em novas experiências, a boas
estratégias de divulgação de produtos, a belas e práticas embalagens, enfim, dentre
outros fatores, ao encantamento do consumidor.
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2.4 O Modelo Analítico da Pesquisa

Suportando-se no referencial literário apresentado e, pretendendo aplicá-lo de forma
a se cumprir os objetivos desta investigação, foi proposto o modelo analítico
apresentado na Figura 20.

Figura 20 - Convergência perceptual sensorial de perfumes
Fonte: Modelo elaborado pela autora, para esta pesquisa

Sobre a aplicabilidade do sentido do paladar no contexto do perfume, vale
mencionar que existem contribuições literárias como por exemplo, Croijmans e Majid
(2016) e Shapin (2016) e Smith (2009), que associam, para o vinho, o paladar ao
olfato, com discriminância e relações fortes. Small (2008) associa a aparência de
produtos alimentícios à percepção do sabor. Diversos outros trabalhos vem
explorando o tema da convergência sensorial de consumidores para produtos, como
por exemplo Cooper, Jones e François (2016) que o aplicam a cosméticos, assim
como Zellner et al. (2008), avaliando a correspondência, masculina e feminina sobre
efeitos da cor e da fragrância de perfumes. No mesmo sentido, Hanafizadeh,
Ravasan & Khaki (2010) analisam o sistema de seleção de perfume usando redes
neurais artificiais.

98

Diante do exposto, e considerando a importância do paladar para outros sentidos
(como por exemplo, o olfato), justifica-se nesta pesquisa a inclusão do paladar, em
outras palavras, da sensação do paladar, do paladar associado, da sensação
percebida pelo paladar.

Como é possível verificar, a literatura sobre convergência sensorial perceptual de
consumidores a atributos de produtos vem emergindo gradualmente. Considera-se,
entretanto, que muitos conceitos e taxonomias ainda apresentam limitações e
lacunas que merecem ser melhor explanadas na literatura acadêmica, de forma a
resultar em ações efetivas de aperfeiçoamento de produtos, com adequações
substantivas às múltiplas possibilidades perceptuais de consumidores.

Especificamente no sólido campo dos negócios de perfumaria e cosméticos,
contribuições robustas sobre as convergências sensoriais perceptuais dos
consumidores se revelam importantes, pertinentes e oportunas para fabricantes e
consumidores.

Ademais, este é um setor da economia que, além de ser importante como gerador
de bem-estar pessoal, de emprego e renda para as pessoas, está também sujeito a
cada vez mais intensas regulações normativas legais.

99

3 METODOLOGIA

Visando atingir os objetivos propostos e responder à questão norteadora desta
pesquisa, busca-se neste capítulo revelar as características metodológicas utilizadas
nesta investigação no que se refere à abordagem, unidade de análise e
instrumentos de coleta dos dados. Além disso, serão apresentadas as estratégias de
análise e tratamento dos dados, para a validação do modelo de pesquisa.

Quanto aos fins, a pesquisa é classificada como descritiva, pois, busca identificar e
descrever características de determinado fenômeno. Quanto aos meios, os métodos
utilizados foram quantitativos.

3.1 Caracterização da Pesquisa
Segundo Gil (2007, p. 17), pesquisa diz respeito ao “procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são
propostos”. Para o autor, ela é demandada quando não se possui informação
suficiente para responder ao problema, ou então, quando a informação que se tem
está em tal estado de desordem que não se possa ser adequadamente relacionada
ao problema.

É possível afirmar que a pesquisa é desenvolvida ao longo de um processo que
envolve

conhecimentos

disponíveis,

utilização

de

métodos,

técnicas

e

procedimentos científicos, envolvendo diversas fases que vão desde uma pertinente
formulação do problema até a adequada apresentação de resultados.

De acordo com Vergara (2010, p. 41-42), quanto aos fins a pesquisa pode ser:
exploratória; descritiva; explicativa; metodológica; aplicada; ou intervencionista.
Diante do exposto, quanto aos fins, a presente pesquisa é classificada como
descritiva.

Gil (2007, p. 46) destaca que as pesquisas descritivas tem por objetivo levantar as
opiniões, atitudes e crenças de uma população ou, então, estabelecer relações entre
variáveis. Bertucci (2008, p. 50) propõe que embora as pesquisas descritivas
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transmitam inicialmente a ideia de que apenas relatam ou descrevem uma situação,
“elas têm como objetivo principal estabelecer relações entre as variáveis analisadas
e levantar hipóteses ou possibilidades para explicar essas relações (não de forma
definitiva, o que as transformaria em explicativas).”

Uma das características mais significativas das pesquisas descritivas está na
utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a
observação sistemática.

Quanto aos meios, esta investigação trabalhou com a abordagem quantitativa.
Foram

aplicados

levantamentos

(também

conhecidos

como

surveys).

Levantamentos, conforme Gil (2007, p. 56), caracterizam-se pela “interrogação
direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer”. Basicamente, são
solicitadas informações a um grupo significativo de pessoas em relação ao problema
estudado para, posteriormente, por meio de análise quantitativa, obterem-se as
conclusões correspondentes aos dados coletados.

Bertucci (2008, p. 55-56) aponta vantagens e desvantagens de se realizar
levantamentos. De acordo com a autora, dentre as principais vantagens dos
levantamentos, devem ser citadas as seguintes: possibilita alcançar grande número
de pessoas; reduz custos da pesquisa; assegura o anonimato dos respondentes;
permite que as pessoas respondam no momento em que julgarem mais adequado;
não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e outros aspectos pessoais
dos entrevistados.

Podem ser mencionadas como desvantagens: não permite auxílio ao respondente;
não possibilita ao pesquisador conhecimento das circunstâncias em que foi
respondido, o que pode levar a distorções, tanto por viés do pesquisador, quanto
dos respondentes; grande número de pessoas não responde ao instrumento; se a
amostra não for adequadamente constituída, os resultados ficarão comprometidos,
especialmente no que se refere à possibilidade de generalização dos resultados.
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Logo, é importante revelar que para esta investigação, foi realizada uma survey, com
321 respondentes, os quais responderam a um questionário estruturado (APÊNDICE
A).

3.2 Procedimentos para a Coleta de Dados

Para a coleta de dados foi aplicado um questionário estruturado. Embora o foco
fosse a percepção sensorial do respondente, inicialmente foram colhidas
informações gerais sobre o perfil dos respondentes (idade, gênero, renda, formação
e estado civil). Posteriormente, o questionário continha afirmações sobre motivos
que levariam o respondente a optar por um perfume. Os respondentes deveriam
responder ao questionário utilizando a Escala Likert - em que, em resposta a cada
afirmação, o respondente deveria marcar se concorda ou discorda totalmente, da
mesma maneira que teve a opção de marcar alternativas intermediárias. Em outras
palavras, foi utilizada a escala Likert com variação de 1 a 7, sendo: 1 – Discordo
totalmente, 2 – Discordo muito, 3 – Discordo parcialmente, 4 – Nem concordo nem
discordo, 5 – Concordo parcialmente, 6 – Concordo muito, 7 – Concordo totalmente.
Nesse sentido, foram feitas 27 perguntas a respeito dos construtos: visão, olfato,
tato, audição, paladar e percepção sensorial convergente.

Na busca por reduzir erros na aplicação dos questionários, pré-testes foram
realizados diversas vezes, com públicos diferentes. Desse modo, foi possível
identificar problemas relativos à: formulação das questões, tipo de linguagem, nível
de compreensão do respondente, ambiguidade da pergunta, excessos, faltas,
possibilidades de interpretação, etc.

O questionário foi aplicado totalmente online, ou seja, por meio do aplicativo
Whatsapp, a pesquisadora compartilhou o link do Google Drive - onde o questionário
estava disponível. A aplicação dos questionários foi realizada em outubro de 2017.

3.3 Análise e Tratamento dos Dados

Os dados colhidos por meio do questionário apresentam-se num primeiro momento
“em bruto”, necessitando de tratamento estatístico para sua melhor análise e
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compreensão. Nesse sentido, Marconi e Lakatos (2011, p. 113) afirmam que “a
estatística não é um fim em si mesma, mas instrumento poderoso para a análise e
interpretação de um grande número de dados, cuja visão global, pela complexidade,
torna-se difícil”.

A análise descritiva e a dispersão foram realizadas por meio dos softwares SPSS e
Excel. A partir daí, foi possível calcular os valores para as frequências relativas e
absolutas, média, desvio padrão e coeficiente de variação.

Também foi realizada a análise fatorial, cujo principal objetivo é descrever a
variabilidade original de um determinado vetor X, em termos de um número menor
de variáveis aleatórias, chamadas de fatores comuns e que estão relacionadas com
o vetor original X por meio de um modelo linear. Neste modelo parte da variabilidade
de X é atribuída aos fatores comuns, sendo o restante da variabilidade de X
atribuído às variáveis que não foram incluídas no modelo, isto é, ao erro aleatório.

O que se espera é que as variáveis originais Xi, i= 1, 2, ... p estejam agrupadas em
subconjuntos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas, sendo que a
análise fatorial teria como objetivo o encontro destes fatores de agrupamento. Deste
modo, em casos nos quais se tem um número grande de variáveis medidas e
correlacionadas entre si, seria possível, a partir da análise fatorial, identificar-se um
número menor de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que de algum
modo sumarizassem as informações principais das variáveis originais. Essas novas
variáveis são chamadas de fatores ou variáveis latentes (MINGOTI, 2007).

Neste trabalho foi realizada a Análise Fatorial via Matriz de Covariância.

Foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson, que é uma medida do grau de
relação linear entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os
valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica
uma relação linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita
mas inversa, ou seja, quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto
mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é a associação linear entre as duas
variáveis.
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O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r e a
sua fórmula de cálculo é:
(1)

Aplica-se o teste de hipóteses para verificar se o valor de r, a um nível de
significância α(0.05), realmente existe correlação linear entre as variáveis. Ou seja,
p-valor acima de 0.05, significa que a hipótese nula não será rejeitada e há indícios
que a correlação entre as variáveis é próxima de zero; p-valor abaixo de 0.05,
rejeitamos a hipótese nula e temos indícios que existe correlação.
H0: r = 0 (não existe correlação entre X e Y)
H1: r ≠ 0 (existe correlação entre X e Y).

Adicionalmente, o Alfa de Cronbach (apresentado por Lee J. Cronbach em 1951) ou
o coeficiente α de Cronbach (assim como é cientificamente conhecido) foi aplicado
nesta pesquisa. Trata-se de uma das estimativas da confiabilidade de um
questionário que tenha sido aplicado em uma pesquisa. Uma vez que todos os itens
de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o coeficiente α, com α ∈
[0,1], é calculado a partir da soma das variâncias dos itens e da variância total dos
mesmos através da seguinte equação:

(2)

Onde k é o número de itens do questionário, e a variância do item t é a variância
total do questionário.

Já a regressão, também aplicada, é uma técnica utilizada para modelar a relação
entre variáveis e predizer o valor de uma variável dependente. Em geral, o termo
dependente é usado em uma variável que possui uma relação de causa-efeito com

104

as variáveis independentes, mas também pode ser colocada para modelar a relação
funcional com as outras variáveis. Assim, foi definido o modelo de regressão linear
múltipla dado por:
(3)
Em que Y representa a variável resposta, e x1, x2, ..., xn representam as variáveis
explicativas e ε representa o erro experimental. Esse é um modelo de regressão
linear múltipla para n variáveis independentes ou explicativas. O termo linear é
usado pois a equação é uma função linear de parâmetros desconhecidos β1, β2, ...,
βn denominados coeficientes da regressão.
O parâmetro β0 corresponde ao intercepto do plano com o eixo z. O parâmetro β 1
indica uma mudança na resposta média a cada unidade de mudança em x 1, quando
as demais variáveis são mantidas fixas.
De forma semelhante é a interpretação para o parâmetro β 2 que indica uma
mudança na resposta média a cada unidade de mudança em x 2, quando x1 e os
demais são mantidos constantes. O mesmo acontece para xn.

As suposições necessárias para o Modelo de Regressão Linear Múltipla são:
- O erro tem média zero e variância σ2, desconhecida;
- Os erros são não correlacionados;
- Os erros têm distribuição normal;
- As variáveis regressoras x1, x2, ..., xn assumem valores fixos.

A seguir serão apresentados os dados e as análises dos dados.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Nesta fase da investigação serão apresentados e analisados os dados obtidos por
meio da pesquisa quantitativa.

4.1 Análise Quantitativa dos Dados

4.1.1 Análise descritiva das distribuições de frequência

Os dados foram coletados por meio da aplicação de questionários, com um total de
321 respondentes. Com o intuito de identificar o perfil dos respondentes da
pesquisa, optou-se por coletar dados pessoais tipo faixa etária, gênero, renda,
formação e estado civil. A Tabela 1 retrata a faixa etária dos respondentes.
Tabela 1 – Distribuição de frequência da faixa etária dos entrevistados
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Até 20 anos

11

3,4

De 21 a 40 anos

164

51,1

De 41 a 60 anos

120

37,4

Acima de 60 anos

26

8,1

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

A maioria dos entrevistados estão na faixa etária de 21 a 40 anos (51,1%) e a faixa
até 20 anos possui a menor representatividade com 3,4%.

A Tabela 2 demonstra a distribuição de gênero entre os respondentes.

Tabela 2 - Distribuição de frequência do gênero dos entrevistados
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Feminino

217

67,6

Masculino

104

32,4

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
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Entre os entrevistados, a maioria se identifica como sendo do sexo Feminino com
67,06%, enquanto o sexo Masculino é representado por 32,4% dos entrevistados.

A Tabela 3 indica a renda dos respondentes.

Tabela 3 - Distribuição de frequência da renda dos entrevistados
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Até 4 salários mínimos

157

48,9

De 4 a 8 salários mínimos

73

22,7

De 8 a 12 salários mínimos

56

17,4

Acima de 12 salários mínimos

35

10,9

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

A maioria dos entrevistados possui uma renda de até 4 salários mínimos (48,9%) e
10,9% possuem renda acima de 12 salários mínimos.

A Tabela 4 exibe o nível de formação dos respondentes.

Tabela 4 - Distribuição de frequência da formação dos entrevistados
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Até 2º grau

61

19,0

Formação superior

106

33,0

Pós-graduando/pós-graduado

154

48,0

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

A

maioria

dos entrevistados

são

Pós-Graduandos/Pós-Graduados

enquanto que 19,0% possuem até o 2º grau.

A Tabela 5 mostra o estado civil dos respondentes.

(48,0%),
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Tabela 5 - Distribuição de frequência do estado civil dos entrevistados
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Casado/União estável

193

60,1

Solteiro

103

32,1

Outro

25

7,8

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

A maioria dos entrevistados são casados/união estável com 60,1%.

4.1.1.1 Construto: Visão

No que diz respeito ao construto visão, foram feitas 7 afirmações:
1) Eu observo, com muita atenção, as embalagens de perfume.
2) As embalagens dizem muito sobre o perfume.
3) Eu consigo distinguir a qualidade do perfume pela sua cor.
4) Gosto de perfumes com cores mais robustas, como o bege ou o azul, por
exemplo.
5) Para mim a cor do perfume é muito importante.
6) Gosto de embalagens de perfumes mais leves.
7) Gosto de rótulos de embalagens com cores e ilustrações fortes e intensas.

As Tabelas 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 apresentam a estatística descritiva das afirmativas
sobre o construto visão.
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Tabela 6 - Distribuição de frequência da afirmativa “Eu observo, com muita
atenção, as embalagens de perfume”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

11

3,4

Discordo muito

15

4,7

Discordo parcialmente

21

6,5

Nem concordo nem discordo

49

15,3

Concordo parcialmente

107

33,3

Concordo muito

67

20,9

Concordo totalmente

51

15,9

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (33,3%) foi concordo parcialmente,
seguida pela resposta concordo muito (20,9%). As respostas discordo totalmente,
discordo muito e discordo parcialmente possuem uma frequência muito baixa em
relação às demais. Portanto, mais da metade dos respondentes manifestaram
opiniões nestas opções centrais oferecidas. Provavelmente a expectativa mais
dominante seria a de que os consumidores observassem com mais atenção as
embalagens de perfume.
Tabela 7 - Distribuição de frequência da afirmativa “As embalagens dizem
muito sobre o perfume”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

14

4,4

Discordo muito

11

3,4

Discordo parcialmente

36

11,2

Nem concordo nem discordo

35

10,9

Concordo parcialmente

118

36,8

Concordo muito

69

21,5

Concordo totalmente

38

11,8

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (36,8%) foi concordo parcialmente,
seguida pela resposta concordo muito (21,5%). As respostas discordo totalmente e
discordo muito possuem uma frequência baixa em relação às demais. Assim, os
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indivíduos pesquisados demonstraram, com mais de 70% das frequências, que
concordam fortemente que as embalagens dizem muito sobre os perfumes.
Tabela 8 - Distribuição de frequência da afirmativa “Eu consigo distinguir a
qualidade do perfume pela sua cor”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

97

30,2

Discordo muito

48

15,0

Discordo parcialmente

34

10,6

Nem concordo nem discordo

76

23,7

Concordo parcialmente

45

14,0

Concordo muito

13

4,0

Concordo totalmente

8

2,5

321

100,0

Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (30,2%) foi discordo totalmente,
seguida pela resposta nem concordo nem discordo (23,7%). Enquanto que a
resposta com menor frequência foi concordo totalmente com 2,5% e seguida com
4,0% a opção concordo muito. Neste caso, predominantemente, os pesquisados não
conseguem distinguir a qualidade do perfume pela cor de seu conteúdo. Há,
portanto, que se reconhecer esta dificuldade, ou limitação sensorial do consumidor.
Tabela 9 - Distribuição de frequência da afirmativa “Gosto de perfumes com
cores mais robustas, como o bege ou o azul, por exemplo”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

91

28,3

Discordo muito

42

13,1

Discordo parcialmente

55

17,1

Nem concordo nem discordo

86

26,8

Concordo parcialmente

22

6,9

Concordo muito

14

4,4

Concordo totalmente

11

3,4

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
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Entre os entrevistados, a maioria das respostas (28,3%) foi discordo totalmente,
seguida pela resposta nem concordo nem discordo (26,8%). Enquanto que a
resposta com menor frequência foi concordo totalmente com 3,4% e seguida com
4,4% a opção concordo muito. Portanto, há um reforço da opinião predominante
entre os pesquisados de que a cor do perfume não é um atributo que define a
preferência entre perfumes.
Tabela 10 - Distribuição de frequência da afirmativa “Para mim a cor do
perfume é muito importante”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

98

30,5

Discordo muito

38

11,8

Discordo parcialmente

52

16,2

Nem concordo nem discordo

63

19,6

Concordo parcialmente

36

11,2

Concordo muito

22

6,9

Concordo totalmente

12

3,7

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (30,5%) foi discordo totalmente,
seguida pela resposta nem discordo nem concordo (19,6%). Enquanto que a
resposta com menor frequência foi concordo totalmente com 3,7% e seguida com
6,9% a opção concordo muito. Dessa forma, os indivíduos pesquisados
demonstraram com mais de 58% das frequências, que não consideram a cor do
perfume muito importante.
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Tabela 11 - Distribuição de frequência da afirmativa “Gosto de embalagens de
perfumes mais leves”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

38

11,8

Discordo muito

24

7,5

Discordo parcialmente

41

12,8

Nem concordo nem discordo

76

23,7

Concordo parcialmente

65

20,2

Concordo muito

50

15,6

Concordo totalmente

27

8,4

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (23,7%) foi nem concordo nem
discordo, seguida pela resposta concordo parcialmente (20,2%). Enquanto que a
resposta com menor frequência foi discordo muito com 7,5% e seguida com 8,4% a
opção concordo totalmente. Assim sendo, mais da metade dos respondentes
manifestaram opiniões nestas opções centrais oferecidas. Provavelmente a
expectativa mais dominante seria a de que os consumidores tivessem preferência
por embalagens de perfumes mais leves.
Tabela 12 - Distribuição de frequência da afirmativa “Gosto de rótulos de
embalagens com cores e ilustrações fortes e intensas”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

46

14,3

Discordo muito

34

10,6

Discordo parcialmente

51

15,9

Nem concordo nem discordo

69

21,5

Concordo parcialmente

63

19,6

Concordo muito

35

10,9

Concordo totalmente

23

7,2

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (21,5%) foi nem concordo nem
discordo, seguida pela resposta concordo parcialmente (19,6%). Enquanto que a
resposta com menor frequência foi concordo totalmente com 7,2% e seguida com
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10,6% a opção discordo muito. De maneira geral, aparentemente, os indivíduos
pesquisados não possuem clareza quanto à preferência por rótulos de embalagens
com cores e ilustrações fortes e intensas. Apesar disso, parece haver certa
tendência em preferir este tipo de rótulos de embalagens.

4.1.1.2 Construto: Olfato

Quanto ao construto olfato, foram feitas 8 afirmações:
1) Observo, com muita atenção, a fragrância do perfume.
2) Para mim, a fragrância do perfume diz muito sobre a pessoa.
3) A fragrância do perfume revela a propensão à intimidade entre pessoas.
4) Gosto do perfume com aromas fortes.
5) A pessoa bem perfumada é melhor aceita na sociedade.
6) Sou muito sensível às fragrâncias de perfume.
7) Eu consigo distinguir muito bem as fragrâncias de perfume.
8) Somente compro perfume quando me identifico muito com sua fragrância.

As Tabela 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 apresentam a estatística descritiva das
afirmativas sobre o construto olfato.
Tabela 13 - Distribuição de frequência da afirmativa “Observo, com muita
atenção, a fragrância do perfume”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

1

0,3

Discordo muito

1

0,3

Discordo parcialmente

1

0,3

Nem concordo nem discordo

5

1,6

Concordo parcialmente

12

3,7

Concordo muito

65

20,2

Concordo totalmente

236

73,5

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (73,5%) foi concordo totalmente,
seguida pela resposta concordo muito (20,2%). As respostas discordo totalmente,
discordo muito, discordo parcialmente, nem concordo nem discordo e concordo
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parcialmente possuem uma frequência baixa em relação às demais. Isto posto, os
respondentes demonstraram, com mais de 97% das frequências, que observam,
com muita atenção, a fragrância do perfume.
Tabela 14 - Distribuição de frequência da afirmativa “Para mim, a fragrância do
perfume diz muito sobre a pessoa”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

4

1,2

Discordo muito

3

0,9

Discordo parcialmente

8

2,5

Nem concordo nem discordo

24

7,5

Concordo parcialmente

50

15,6

Concordo muito

84

26,2

Concordo totalmente

148

46,1

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (46,1%) foi concordo totalmente,
seguida pela resposta concordo muito (26,2%). As respostas discordo totalmente,
discordo muito, discordo parcialmente e nem concordo nem discordo possuem uma
frequência baixa em relação às demais. Portanto, quase 88% dos pesquisados
concordam que a fragrância do perfume diz muito sobre as pessoas.
Tabela 15 - Distribuição de frequência da afirmativa “A fragrância do perfume
revela propensão à intimidade entre pessoas”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

8

2,5

Discordo muito

11

3,4

Discordo parcialmente

16

5,0

Nem concordo nem discordo

64

19,9

Concordo parcialmente

78

24,3

Concordo muito

79

24,6

Concordo totalmente

65

20,2

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
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Entre os entrevistados, a maioria das respostas (24,6%) foi concordo muito, seguida
pela resposta concordo parcialmente (24,3%). Enquanto que a resposta com menor
frequência foi discordo totalmente com 2,5% e seguida com 3,4% a opção discordo
muito. Dessa maneira, mais da metade dos indivíduos pesquisados, pactuam com a
ideia de que a fragrância do perfume revela propensão à intimidade entre as
pessoas.
Tabela 16 - Distribuição de frequência da afirmativa “Gosto do perfume com
aromas fortes”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

42

13,1

Discordo muito

40

12,5

Discordo parcialmente

55

17,1

Nem concordo nem discordo

25

7,8

Concordo parcialmente

81

25,2

Concordo muito

38

11,8

Concordo totalmente

40

12,5

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (25,2%) foi concordo parcialmente,
seguida pela resposta discordo parcialmente (17,1%). Enquanto que a resposta com
menor frequência foi nem concordo nem discordo com 7,8% e seguida com 11,8% a
opção concordo muito. Neste caso, os respondentes se dividem os gostos de
perfumes. Mas, parece haver certa tendência em gostar de perfumes com aromas
fortes.
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Tabela 17 - Distribuição de frequência da afirmativa “A pessoa bem perfumada
é melhor aceita na sociedade”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

14

4,4

Discordo muito

13

4,0

Discordo parcialmente

24

7,5

Nem concordo nem discordo

38

11,8

Concordo parcialmente

89

27,7

Concordo muito

75

23,4

Concordo totalmente

68

21,2

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (27,7%) foi concordo parcialmente,
seguida pela resposta concordo muito (23,4%). As respostas discordo totalmente,
discordo muito e discordo parcialmente possuem uma frequência muito baixa em
relação às demais. Assim, os pesquisados demonstraram, com mais de 72% das
frequências, que concordam fortemente que a pessoa bem perfumada é melhor
aceita na sociedade.
Tabela 18 - Distribuição de frequência da afirmativa “Sou muito sensível às
fragrâncias de perfume”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

15

4,7

Discordo muito

10

3,1

Discordo parcialmente

28

8,7

Nem concordo nem discordo

40

12,5

Concordo parcialmente

76

23,7

Concordo muito

72

22,4

Concordo totalmente

80

24,9

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (24,9%) foi concordo totalmente,
seguida pela resposta concordo parcialmente (23,7%). As respostas discordo
totalmente, discordo muito e discordo parcialmente possuem uma frequência muito
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baixa em relação às demais. Dessa forma, mais da metade dos indivíduos
pesquisados manifestaram ser muito sensíveis às fragrâncias de perfume.
Tabela 19 - Distribuição de frequência da afirmativa “Eu consigo distinguir
muito bem as fragrâncias de perfume”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

18

5,6

Discordo muito

20

6,2

Discordo parcialmente

28

8,7

Nem concordo nem discordo

36

11,2

Concordo parcialmente

121

37,7

Concordo muito

59

18,4

Concordo totalmente

39

12,1

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

As respostas discordo totalmente, discordo muito e discordo parcialmente possuem
uma frequência muito baixa em relação às demais. Desse modo, mais da metade
dos indivíduos pesquisados declararam conseguir distinguir

muito bem as

fragrâncias de perfume.
Tabela 20 - Distribuição de frequência da afirmativa “Somente compro perfume
quando me identifico muito com sua fragrância”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

2

0,6

Discordo muito

3

0,9

Discordo parcialmente

5

1,6

Nem concordo nem discordo

8

2,5

Concordo parcialmente

24

7,5

Concordo muito

80

24,9

Concordo totalmente

199

62,0

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (62,0%) foi concordo totalmente,
seguida pela resposta concordo muito (24,9%). As respostas discordo totalmente,
discordo muito, discordo parcialmente, nem concordo nem discordo e concordo
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parcialmente possuem uma frequência baixa em relação às demais. Portanto, os
respondentes demonstraram, com mais de 94% das frequências, que só compram
perfume quando se identificam muito com sua fragrância.

4.1.1.3 Construto: Tato

No que tange ao construto tato, foram feitas 4 afirmações:
1) Gosto de sentir o contato do perfume com minha pele.
2) Sinto que minha pele fica melhor quando uso perfume.
3) Sinto necessidade de usar perfume, melhorando não somente o aroma, mas
também o visual de minha pele.
4) Sinto que o perfume contribui para a saúde da minha pele.

As Tabelas 21, 22, 23 e 24 apresentam a estatística descritiva das afirmativas sobre
o construto tato.
Tabela 21 - Distribuição de frequência da afirmativa “Gosto de sentir o contato
do perfume com minha pele”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

6

1,9

Discordo muito

7

2,2

Discordo parcialmente

16

5,0

Nem concordo nem discordo

24

7,5

Concordo parcialmente

28

8,7

Concordo muito

77

24,0

Concordo totalmente

163

50,8

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

As respostas discordo totalmente, discordo muito, discordo parcialmente, nem
concordo nem discordo e concordo parcialmente possuem uma frequência baixa em
relação às demais. Assim sendo, os indivíduos pesquisados manifestaram, com
mais de 83% das frequências, que gostam de sentir o contato do perfume com sua
pele.
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Tabela 22 - Distribuição de frequência da afirmativa “Sinto que minha pele fica
melhor quando uso perfume”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

42

13,1

Discordo muito

28

8,7

Discordo parcialmente

20

6,2

Nem concordo nem discordo

70

21,8

Concordo parcialmente

62

19,3

Concordo muito

51

15,9

Concordo totalmente

48

15,0

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (21,8%) foi nem concordo nem
discordo, seguida pela resposta concordo parcialmente (19,3%). Enquanto que a
resposta com menor frequência foi discordo parcialmente com 6,2% e seguida com
8,7% a opção discordo muito. Isto posto, mais da metade dos respondentes
manifestaram opiniões nestas opções centrais oferecidas. Provavelmente a
expectativa mais dominante seria de que os consumidores sentissem que sua pele
fica melhor ao usar perfume.
Tabela 23 - Distribuição de frequência da afirmativa “Sinto necessidade de
usar perfume, melhorando não somente o aroma, mas também o visual da
minha pele”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

44

13,7

Discordo muito

34

10,6

Discordo parcialmente

23

7,2

Nem concordo nem discordo

60

18,7

Concordo parcialmente

66

20,6

Concordo muito

55

17,1

Concordo totalmente

39

12,1

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (20,6%) foi concordo parcialmente,
seguida pela resposta nem concordo nem discordo (18,7%). Enquanto que a
resposta com menor frequência foi discordo parcialmente com 7,2% e seguida com
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10,6% a opção discordo muito. Dessa maneira, mais da metade dos respondentes
manifestaram opiniões nestas opções centrais oferecidas. Provavelmente a
expectativa mais dominante seria de que os consumidores sentissem necessidade
de usar perfume, melhorando não somente o aroma, mas também o visual de sua
pele.
Tabela 24 - Distribuição de frequência da afirmativa “Sinto que o perfume
contribui para a saúde da minha pele”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

76

23,7

Discordo muito

43

13,4

Discordo parcialmente

38

11,8

Nem concordo nem discordo

100

31,2

Concordo parcialmente

43

13,4

Concordo muito

12

3,7

Concordo totalmente

9

2,8

321

100,0

Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (31,2%) foi nem concordo nem
discordo, seguida pela resposta discordo totalmente (23,7%). Enquanto que a
resposta com menor frequência foi concordo totalmente com 2,8% e seguida com
3,7% a opção concordo muito. Assim, a maior parte os pesquisados não sente que o
perfume contribui para a saúde de sua pele.

4.1.1.4 Construto: Audição

Em relação ao construto audição, foram feitas 4 afirmações:
1) Gosto de ouvir a opinião de meu(minha) companheiro(a) sobre perfumes que
posso usar.
2) Observo comentários sobre tipos e adequações de perfumes às pessoas.
3) Gosto de receber sugestões de perfumes, passadas por funcionários(as) de loja.
4) Gosto de ouvir o barulhinho do spray do perfume, quando uso.

As Tabela 25, 26, 27 e 28 apresentam a estatística descritiva das afirmativas sobre o
construto audição.
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Tabela 25 - Distribuição de frequência da afirmativa “Gosto de ouvir a opinião
de meu(minha) companheiro(a) sobre perfumes que posso usar”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

25

7,8

Discordo muito

11

3,4

Discordo parcialmente

19

5,9

Nem concordo nem discordo

23

7,2

Concordo parcialmente

80

24,9

Concordo muito

78

24,3

Concordo totalmente

85

26,5

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (26,5%) foi concordo totalmente,
seguida pela resposta concordo parcialmente (24,9%). As respostas discordo
totalmente, discordo muito, discordo parcialmente e nem concordo nem discordo
possuem uma frequência baixa em relação às demais. Logo, os indivíduos
pesquisados demonstraram, com mais de 75% das frequências, que gostam de
ouvir a opinião de seu(sua) companheiro(a) sobre perfumes que podem usar.
Tabela 26 - Distribuição de frequência da afirmativa “Observo comentários
sobre tipos e adequações de perfumes às pessoas”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

22

6,9

Discordo muito

12

3,7

Discordo parcialmente

14

4,4

Nem concordo nem discordo

53

16,5

Concordo parcialmente

79

24,6

Concordo muito

82

25,5

Concordo totalmente

59

18,4

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (25,5%) foi concordo muito, seguida
pela resposta concordo parcialmente (24,6%). As respostas discordo totalmente,
discordo muito e discordo parcialmente possuem uma frequência baixa em relação
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às demais. Neste caso, predominantemente, os respondentes demonstram observar
comentários sobre tipos e adequações de perfumes às pessoas.
Tabela 27 - Distribuição de frequência da afirmativa “Gosto de receber
sugestões de perfumes, passadas por funcionários(as) de loja”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

30

9,3

Discordo muito

22

6,9

Discordo parcialmente

24

7,5

Nem concordo nem discordo

36

11,2

Concordo parcialmente

97

30,2

Concordo muito

72

22,4

Concordo totalmente

40

12,5

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (30,2%) foi concordo parcialmente,
seguida pela resposta concordo muito (22,4%). As respostas discordo totalmente,
discordo muito e discordo parcialmente possuem uma frequência baixa em relação
às demais. Portanto, os indivíduos pesquisados manifestaram, com mais de 65%
das frequências, que gostam de receber sugestões de perfumes, passadas por
funcionários(as) de loja.
Tabela 28 - Distribuição de frequência da afirmativa “Gosto de ouvir o
barulhinho do spray do perfume, quando uso”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

55

17,1

Discordo muito

19

5,9

Discordo parcialmente

25

7,8

Nem concordo nem discordo

90

28,0

Concordo parcialmente

39

12,1

Concordo muito

44

13,7

Concordo totalmente

49

15,3

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
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Entre os entrevistados, a maioria das respostas (28,0%) foi nem concordo nem
discordo, seguida pela resposta discordo totalmente (17,1%). Enquanto que a
resposta com menor frequência foi discordo muito com 5,9% e seguida com 7,8% a
opção discordo parcialmente. No entanto, a maior parte dos pesquisados manifesta
gostar de ouvir o barulhinho do spray do perfume, quando faz uso do mesmo.

4.1.1.5 Construto: Paladar

No que se refere ao construto paladar, foram feitas 2 afirmações:
1) Penso que a fragrância do perfume leva a uma sensação boa, de gosto palatal.
2) Consigo imaginar que um perfume com fragrância muito distinta (agradável ou
desagradável) revela um possível sabor do produto.

As Tabelas 29 e 30 apresentam a estatística descritiva das afirmativas sobre o
construto paladar.
Tabela 29 - Distribuição de frequência da afirmativa “Penso que a fragrância do
perfume leva a uma sensação boa, de gosto palatal”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

15

4,7

Discordo muito

14

4,4

Discordo parcialmente

14

4,4

Nem concordo nem discordo

55

17,1

Concordo parcialmente

68

21,2

Concordo muito

87

27,1

Concordo totalmente

68

21,2

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (27,1%) foi concordo muito, seguida
pelas respostas concordo parcialmente e concordo totalmente (21,2%). As respostas
discordo totalmente, discordo muito e discordo parcialmente possuem uma
frequência baixa em relação às demais. Dessa forma, os respondentes
manifestaram, com mais de 69% das frequências, que acreditam que a fragrância do
perfume leva a uma sensação boa, se gosto palatal.
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Tabela 30 - Distribuição de frequência da afirmativa “Consigo imaginar que um
perfume com fragrância muito distinta (agradável ou desagradável) revela um
possível sabor do produto”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

23

7,2

Discordo muito

16

5,0

Discordo parcialmente

22

6,9

Nem concordo nem discordo

62

19,3

Concordo parcialmente

87

27,1

Concordo muito

69

21,5

Concordo totalmente

42

13,1

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (27,1%) foi concordo parcialmente,
seguida pela resposta concordo muito (21,5%). As respostas discordo totalmente,
discordo muito e discordo parcialmente possuem uma frequência baixa em relação
às demais. Sendo assim, mais da metade dos indivíduos pesquisados manifestaram
opiniões nestas opções centrais oferecidas.

Provavelmente a expectativa mais

dominante seria a de que os consumidores conseguem imaginar que um perfume
com fragrância muito distinta (agradável ou desagradável) revelaria um possível
sabor do produto.

4.1.1.6 Construto: Percepção sensorial convergente

No que concerne ao construto percepção sensorial convergente, foram feitas

2

afirmações:
1) Eu observo cada elemento sensorial de perfumes [visão, tato, olfato, audição
(comentários) e sensações de sabor provocadas pelo olfato].
2) Os perfumes que uso me provocam sensações sensoriais agradáveis.

As Tabelas 31 e 32 apresentam a estatística descritiva das afirmativas sobre o
construto percepção sensorial convergente.
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Tabela 31 - Distribuição de frequência da afirmativa “Eu observo cada
elemento sensorial de perfumes [visão, tato, olfato, audição (comentários) e
sensações de sabor provocadas pelo olfato]”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

17

5,3

Discordo muito

16

5,0

Discordo parcialmente

17

5,3

Nem concordo nem discordo

66

20,6

Concordo parcialmente

90

28,0

Concordo muito

77

24,0

Concordo totalmente

38

11,8

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (28,0%) foi concordo parcialmente,
seguida pela resposta concordo muito (24,0%). As respostas discordo totalmente,
discordo muito e discordo parcialmente possuem uma frequência baixa em relação
às demais. Isto posto, mais da metade dos pesquisados manifestaram opiniões
nestas opções centrais oferecidas. Provavelmente a expectativa mais dominante
seria a de que os consumidores observassem cada elemento sensorial de perfumes
[visão, tato, olfato, audição (comentários) e sensações de sabor provocadas pelo
olfato].
Tabela 32 - Distribuição de frequência da afirmativa “Os perfumes que uso me
provocam sensações sensoriais agradáveis”
Frequência Absoluta

Frequência Relativa

Discordo totalmente

3

0,9

Discordo muito

2

0,6

Discordo parcialmente

2

0,6

Nem concordo nem discordo

20

6,2

Concordo parcialmente

42

13,1

Concordo muito

115

35,8

Concordo totalmente

137

42,7

Total

321

100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Entre os entrevistados, a maioria das respostas (42,7%) foi concordo totalmente,
seguida pela resposta concordo muito (35,8%). As respostas discordo totalmente,
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discordo muito e discordo parcialmente possuem uma frequência baixa em relação
às demais. Desse modo, predominantemente, os respondentes manifestaram, com
mais de 91% das frequências, que percebem que os perfumes que usam lhes
provoca sensações sensoriais agradáveis.

Por fim, a análise descritiva consolidada dos dados coletados, com a distribuição
das frequências absolutas de construtos e variáveis é apresentada na Tabela 33.
Esta tabela consolidada objetiva oferecer ao leitor maior facilidade na visualização
dos dados comparados, permitindo comparações de indicadores de percepções
sensoriais dos consumidores.
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Tabela 33 - Análise descritiva – Distribuição dos construtos e variáveis da pesquisa
Discordo
totalmente

Discordo
muito

Discordo
parcialmente

Nem concordo
nem discordo

Concordo
parcialmente

Concordo muito

Concordo
totalmente

Freq.
11

%
3,4%

Freq.
15

%
4,7%

Freq.
21

%
6,5%

Freq.
49

%
15,3%

Freq.
107

%
33,3%

Freq.
67

%
20,9%

Freq.
51

%
15,9%

As embalagens dizem muito sobre o perfume.

14

4,4%

11

3,4%

36

11,2%

35

10,9%

118

36,8%

69

21,5%

38

11,8%

Eu consigo distinguir a qualidade do perfume pela
sua cor.

97

30,2%

48

15,0%

34

10,6%

76

23,7%

45

14,0%

13

4,0%

8

2,5%

Gosto de perfumes com cores mais robustas,
como o bege ou o azul, por exemplo.

91

28,3%

42

13,1%

55

17,1%

86

26,8%

22

6,9%

14

4,4%

11

3,4%

Para mim a cor do perfume é muito importante.

98

30,5%

38

11,8%

52

16,2%

63

19,6%

36

11,2%

22

6,9%

12

3,7%

Gosto de embalagens de perfumes mais leves.

38

11,8%

24

7,5%

41

12,8%

76

23,7%

65

20,2%

50

15,6%

27

8,4%

Gosto de rótulos de embalagens com cores e
ilustrações fortes e intensas.

46

14,3%

34

10,6%

51

15,9%

69

21,5%

63

19,6%

35

10,9%

23

7,2%

Observo, com muita atenção, a fragrância do
perfume.

1

,3%

1

,3%

1

,3%

5

1,6%

12

3,7%

65

20,2%

236

73,5%

Para mim, a fragrância do perfume diz muito sobre
a pessoa.

4

1,2%

3

,9%

8

2,5%

24

7,5%

50

15,6%

84

26,2%

148

46,1%

A fragrância do perfume revela a propensão à
intimidade entre pessoas.

8

2,5%

11

3,4%

16

5,0%

64

19,9%

78

24,3%

79

24,6%

65

20,2%

Gosto do perfume com aromas fortes.

42

13,1%

40

12,5%

55

17,1%

25

7,8%

81

25,2%

38

11,8%

40

12,5%

A pessoa bem perfumada é melhor aceita na
sociedade.

14

4,4%

13

4,0%

24

7,5%

38

11,8%

89

27,7%

75

23,4%

68

21,2%

Sou muito sensível às fragrâncias de perfume.

15

4,7%

10

3,1%

28

8,7%

40

12,5%

76

23,7%

72

22,4%

80

24,9%

Eu consigo distinguir muito bem as fragrâncias de
perfume.

18

5,6%

20

6,2%

28

8,7%

36

11,2%

121

37,7%

59

18,4%

39

12,1%

Eu observo, com muita atenção, as embalagens
de perfume.
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Somente compro perfume quando me identifico
muito com sua fragrância.

2

,6%

3

,9%

5

1,6%

8

2,5%

24

7,5%

80

24,9%

199

62,0%

Gosto de sentir o contato do perfume com minha
pele.

6

1,9%

7

2,2%

16

5,0%

24

7,5%

28

8,7%

77

24,0%

163

50,8%

Sinto que minha pele fica melhor quando uso
perfume.

42

13,1%

28

8,7%

20

6,2%

70

21,8%

62

19,3%

51

15,9%

48

15,0%

Sinto necessidade de usar perfume, melhorando
não somente o aroma, mas também o visual de
minha pele.

44

13,7%

34

10,6%

23

7,2%

60

18,7%

66

20,6%

55

17,1%

39

12,1%

Sinto que o perfume contribui para a saúde da
minha pele.

76

23,7%

43

13,4%

38

11,8%

100

31,2%

43

13,4%

12

3,7%

9

2,8%

Gosto de ouvir a opinião de meu(minha)
companheiro(a) sobre perfumes que posso usar.

25

7,8%

11

3,4%

19

5,9%

23

7,2%

80

24,9%

78

24,3%

85

26,5%

Observo comentários sobre tipos e adequações de
perfumes às pessoas.

22

6,9%

12

3,7%

14

4,4%

53

16,5%

79

24,6%

82

25,5%

59

18,4%

Gosto de receber sugestões de perfumes,
passadas por funcionários(as) de loja.

30

9,3%

22

6,9%

24

7,5%

36

11,2%

97

30,2%

72

22,4%

40

12,5%

Gosto de ouvir o barulhinho do spray do perfume,
quando uso.

55

17,1%

19

5,9%

25

7,8%

90

28,0%

39

12,1%

44

13,7%

49

15,3%

Penso que a fragrância do perfume leva a uma
sensação boa, de gosto palatal.

15

4,7%

14

4,4%

14

4,4%

55

17,1%

68

21,2%

87

27,1%

68

21,2%

Consigo imaginar que um perfume com fragrância
muito distinta (agradável ou desagradável) revela
um possível sabor do produto.

23

7,2%

16

5,0%

22

6,9%

62

19,3%

87

27,1%

69

21,5%

42

13,1%

Eu observo cada elemento sensorial de perfumes
[visão, tato, olfato, audição (comentários) e
sensações de sabor provocadas pelo olfato].

17

5,3%

16

5,0%

17

5,3%

66

20,6%

90

28,0%

77

24,0%

38

11,8%

Os perfumes que uso me provocam sensações
sensoriais agradáveis.

3

,9%

2

,6%

2

,6%

20

6,2%

42

13,1%

115

35,8%

137

42,7%

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
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4.1.2 Análise de dispersão

No que diz respeito à variabilidade ou ao espalhamento, são apresentadas nas
Tabelas 34, 35, 36, 37, 38 e 39 informações sobre a análise de dispersão referente à
cada construto.

4.1.2.1 Construto: Visão

Tabela 34 - Análise de dispersão do construto visão
Perguntas

Eu observo, com muita atenção, as
embalagens de perfume.
As embalagens dizem muito sobre o
perfume.
Eu consigo distinguir a qualidade do
perfume pela sua cor.
Gosto de perfumes com cores mais
robustas, como o bege ou o azul, por
exemplo.
Para mim a cor do perfume é muito
importante.
Gosto de embalagens de perfumes mais
leves.
Gosto de rótulos de embalagens com
cores e ilustrações fortes e intensas.
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Média

Mediana

Desvio
Padrão

Curtose

Coeficiente de
Variação

4,97

5

1,494

0,28

30,09%

4,84

5

1,495

0,25

30,87%

2,98

3

1,711

-0,98

57,33%

2,98

3

1,660

-0,53

55,80%

3,05

3

1,791

-0,88

58,78%

4,13

4

1,751

-0,76

42,36%

3,83

4

1,769

-0,89

46,21%

A questão “Para mim a cor do perfume é muito importante.” assumiu coeficiente de
variação de 58,78%, sendo a mais heterogênea do construto, indicando que em
média, os desvios relativamente à média atingem 58,78% do valor desta e a “Eu
observo, com muita atenção, as embalagens de perfume.” a mais homogênea com
uma variação de 30,09%, indicando que em média, os desvios relativamente à
média atingem 30,09% do valor desta.
As afirmativas “Eu observo, com muita atenção, as embalagens de perfume.” e “As
embalagens dizem muito sobre o perfume.” apresentam os menores índices de
desvio padrão, resultando em menores coeficientes de variação. Nas outras
variáveis os desvios em relação à média foram mais significativos.
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4.1.2.2 Construto: Olfato

Tabela 35 - Análise de dispersão do construto olfato
Perguntas

Observo, com muita atenção, a
fragrância do perfume.
Para mim, a fragrância do perfume diz
muito sobre a pessoa.
A fragrância do perfume revela a
propensão à intimidade entre pessoas.
Gosto do perfume com aromas fortes.
A pessoa bem perfumada é melhor
aceita na sociedade.
Sou muito sensível às fragrâncias de
perfume.
Eu consigo distinguir muito bem as
fragrâncias de perfume.
Somente compro perfume quando me
identifico muito com sua fragrância.
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Média

Mediana

Desvio
Padrão

Curtose

Coeficiente de
Variação

6,63

7

0,772

14,65

11,65%

5,98

6

1,267

2,43

21,19%

5,15

5

1,465

0,23

28,45%

4,05

4

1,925

-1,16

47,52%

5,09

5

1,600

0,17

31,41%

5,14

5

1,646

0,02

32,01%

4,73

5

1,588

-0,01

33,59%

6,38

7

1,048

7,01

16,43%

A questão “Gosto do perfume com aromas fortes.” assumiu coeficiente de variação
de 47,52%, sendo a mais heterogênea do construto, indicando que em média, os
desvios relativamente à média atingem 47,52% do valor desta e a “Observo, com
muita atenção, a fragrância do perfume.” a mais homogênea com uma variação de
11,65%, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 11,65%
do valor desta.
As afirmativas assumiram valores médios de 4,05, “Gosto do perfume com aromas
fortes.”, e 6,63, “Observo, com muita atenção, a fragrância do perfume.”.

Efetivamente, a única variável a apresentar valor normalmente elevado para o
coeficiente de variação foi a “Gosto de perfumes com aromas fortes.”, que
apresentou, na frequência absoluta, maior índice de rejeição pelos consumidores.
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4.1.2.3 Construto: Tato

Tabela 36 - Análise de dispersão do construto tato
Perguntas

Gosto de sentir o contato do perfume com
minha pele.
Sinto que minha pele fica melhor quando
uso perfume.
Sinto necessidade de usar perfume,
melhorando não somente o aroma, mas
também o visual de minha pele.
Sinto que o perfume contribui para a
saúde da minha pele.
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Média

Mediana

Desvio
Padrão

Curtose

Coeficiente de
Variação

5,94

7

1,470

1,76

24,75%

4,33

5

1,915

-0,92

44,21%

4,22

4

1,918

-1,03

45,46%

3,20

4

1,638

-0,83

51,25%

A questão “Sinto que o perfume contribui para a saúde da minha pele.” assumiu
coeficiente de variação de 51,25%, sendo a mais heterogênea do construto,
indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 51,25% do valor
desta e a “Gosto de sentir o contato do perfume com minha pele.” a mais
homogênea com uma variação de 24,75%, indicando que em média, os desvios
relativamente à média atingem 24,75% do valor desta.
As afirmativas assumiram valores entre 3,20, “Sinto que o perfume contribui para a
saúde da minha pele.”, e 5,94, “Gosto de sentir o contato do perfume com minha
pele.”.

Neste quesito não se observou coeficientes de variação tão discrepantes em relação
aos outros construtos, à exceção da variável “Gosto de sentir o contato do perfume
com a minha pele.”.
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4.1.2.4 Construto: Audição

Tabela 37 - Análise de dispersão do construto audição
Perguntas

Gosto de ouvir a opinião de meu(minha)
companheiro(a) sobre perfumes que
posso usar.
Observo comentários sobre tipos e
adequações de perfumes às pessoas.
Gosto de receber sugestões de
perfumes, passadas por funcionários(as)
de loja.
Gosto de ouvir o barulhinho do spray do
perfume, quando uso.
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Média

Mediana

Desvio
Padrão

Curtose

Coeficiente de
Variação

5,17

6

1,774

0,22

34,32%

4,98

5

1,665

0,21

33,40%

4,63

5

1,767

-0,42

38,13%

4,14

4

1,973

-1,01

47,61%

A questão “Gosto de ouvir o barulhinho do spray do perfume, quando uso.” assumiu
coeficiente de variação de 47,61%, sendo a mais heterogênea do construto,
indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 47,61% do valor
desta. Na distribuição de frequências esta variável demonstrou equilíbrio entre as
opções de respostas. A opção “Observo comentários sobre tipos e adequações de
perfumes às pessoas.” a mais homogênea com uma variação de 33,40%, indicando
que em média, os desvios relativamente à média atingem 33,40% do valor desta.
As afirmativas assumiram valores entre 4,14, “Gosto de ouvir o barulhinho do spray
do perfume, quando uso.”, e 5,17, “Gosto de ouvir a opinião de meu(minha)
companheiro(a) sobre perfumes que posso usar.”.
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4.1.2.5 Construto: Paladar

Tabela 38 - Análise de dispersão do construto paladar
Perguntas

Penso que a fragrância do perfume leva a
uma sensação boa, de gosto palatal.
Consigo imaginar que um perfume com
fragrância muito distinta (agradável ou
desagradável) revela um possível sabor do
produto.
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Média

Mediana

Desvio
Padrão

Curtose

Coeficiente de
Variação

5,12

5

1,612

0,23

31,49%

4,71

5

1,651

-0,12

35,05%

A questão “Consigo imaginar que um perfume com fragrância muito distinta
(agradável ou desagradável) revela um possível sabor do produto.” assumiu
coeficiente de variação de 35,05%, sendo a mais heterogênea do construto,
indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 35,05% do valor
desta e a “Penso que a fragrância do perfume leva a uma sensação boa, de gosto
palatal.” a mais homogênea com uma variação de 31,49%, indicando que em média,
os desvios relativamente à média atingem 31,49% do valor desta.
As afirmativas assumiram valores entre 4,71, “Consigo imaginar que um perfume
com fragrância muito distinta (agradável ou desagradável) revela um possível sabor
do produto.”, e 5,12, “Penso que a fragrância do perfume leva a uma sensação boa,
de gosto palatal.”.

Este construto foi incluído com o propósito de se contemplar a plenitude das
possibilidades sensoriais. Neste sentido, o número de variáveis foi menor que os
outros construtos. Ainda assim, as perguntas são amplas o suficiente para
proporcionar uma percepção das possibilidades palatais do perfume. Esta
associação tem sido suficientemente comprovada na literatura sobre produtos
alimentícios, fármacos e bebidas.

133

4.1.2.6 Construto: Percepção sensorial convergente

Tabela 39 - Análise de dispersão do construto percepção sensorial
convergente
Perguntas

Eu observo cada elemento sensorial de
perfumes [visão, tato, olfato, audição
(comentários) e sensações de sabor
provocadas pelo olfato].
Os perfumes que uso me provocam
sensações sensoriais agradáveis.
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Média

Mediana

Desvio
Padrão

Curtose

Coeficiente
de Variação

4,80

5

1,548

0,19

32,22%

6,08

6

1,092

4,27

17,96%

A questão “Eu observo cada elemento sensorial de perfumes [visão, tato, olfato,
audição (comentários) e sensações de sabor provocadas pelo olfato].” assumiu
coeficiente de variação de 32,22%, sendo a mais heterogênea do construto,
indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 32,22% do valor
desta e a “Os perfumes que uso me provocam sensações sensoriais agradáveis.” a
mais homogênea com uma variação de 17,96%, indicando que em média, os
desvios relativamente à média atingem 17,96% do valor desta.
As afirmativas assumiram valores entre 4,80, “Eu observo cada elemento sensorial
de perfumes [visão, tato, olfato, audição (comentários) e sensações de sabor
provocadas pelo olfato].”, e 6,08, “Os perfumes que uso me provocam sensações
sensoriais agradáveis.”.

Conforme apresentado preliminarmente, a percepção plena do consumidor consiste
na convergência sensorial. Neste sentido, a coerência mais relevante é demonstrada
pela consistência das respostas à variável-síntese “Os perfumes que uso me
provocam sensações sensoriais agradáveis.”. Ao mesmo tempo, é a variável que
apresenta o menor coeficiente de variação e os mais elevados índices de
concordância manifestada pelos consumidores nas frequências estatísticas.
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4.2 Análise de Confiabilidade dos Construtos

A análise de confiabilidade foi elaborada conforme demonstra a Tabela 40.

Tabela 40- Análise de confiabilidade dos construtos
Alfa de
Cronbach

Confiabilidade
Composta

Variância Média
Extraída (AVE)

Visão

0,784

0,874

0,504

Olfato

0,580

0,876

0,518

Tato
Audição

0,815
0,624

0,874
0,779

0,642
0,471

Paladar
Percepção sensorial
convergente
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

0,741

0,885

0,794

0,554

0,790

0,663

Em síntese, foi verificado que, para os construtos do modelo analítico, o coeficiente
Alfa de Cronbach demonstrou que: o construto Tato foi de 0,815 o maior dentre os
construtos, já o menor foi Percepção Sensorial Convergente com 0,554. Já a maior
confiabilidade composta encontrada foi 0,885 para o construto Paladar e a menor
0,790 para Percepção Sensorial Convergente. Enquanto que a Variância Média
Extraída a maior foi 0,794 para o Paladar e a menor para a Audição 0,417.

4.3 Análise Fatorial de Variáveis e Construtos

Foi realizada a análise fatorial utilizando o método Varimax que é um método de
rotação ortogonal e pretende que, para cada componente principal, existem apenas
alguns pesos significativos e todos os outros sejam próximos de zero, isto é, o
objetivo é maximizar a variação entre os pesos de cada componente principal, para
cada um dos construtos para verificar quantos fatores eram necessários para
explicar cada um deles e assim saber quais variáveis estavam incluídas.

A elaboração das análises fatoriais foi procedida pela organização das variáveis,
conforme Tabela 41.
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Tabela 41 - Análise fatorial de variáveis e construtos

Visão

Olfato

Tato

Audição

Paladar

Indicadores
NOME
Eu observo, com muita atenção, as embalagens de perfume.
Vi1
As embalagens dizem muito sobre o perfume.
Vi2
Eu consigo distinguir a qualidade do perfume pela sua cor.
Vi3
Gosto de perfumes com cores mais robustas, como o bege ou o
Vi4
azul, por exemplo.
Para mim a cor do perfume é muito importante.
Vi5
Gosto de embalagens de perfumes mais leves.
Vi6
Gosto de rótulos de embalagens com cores e ilustrações fortes e
Vi7
intensas.
Observo, com muita atenção, a fragrância do perfume.
Ol1
Para mim, a fragrância do perfume diz muito sobre a pessoa.
Ol2
A fragrância do perfume revela a propensão à intimidade entre
pessoas.
Ol3
Gosto do perfume com aromas fortes.
Ol4
A pessoa bem perfumada é melhor aceita na sociedade.
Ol5
Sou muito sensível às fragrâncias de perfume.
Ol6
Eu consigo distinguir muito bem as fragrâncias de perfume.
Ol7
Gosto de sentir o contato do perfume com minha pele.
Ta1
Sinto que minha pele fica melhor quando uso perfume.
Ta2
Sinto necessidade de usar perfume, melhorando não somente o
aroma, mas também o visual de minha pele.
Ta3
Sinto que o perfume contribui para a saúde da minha pele.
Ta4
Gosto de ouvir a opinião de meu(minha) companheiro(a) sobre
perfumes que posso usar.
Au1
Observo comentários sobre tipos e adequações de perfumes às
pessoas.
Au2
Gosto de receber sugestões de perfumes, passadas por
funcionários(as) de loja.
Au3
Gosto de ouvir o barulhinho do spray do perfume, quando uso.
Au4
Penso que a fragrância do perfume leva a uma sensação boa,
de gosto palatal.
Pa1
Consigo imaginar que um perfume com fragrância muito distinta
(agradável ou desagradável) revela um possível sabor do
produto.
Pa2

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

O resultado geral da análise fatorial será apresentado nas Tabelas 42, 43, 44, 45, 46
e 47.
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4.3.1 Construto: Visão
Tabela 42 - Análise fatorial do construto visão
Carga Fatorial
Indicadores

Fator
1

Eu observo, com muita atenção, as embalagens de perfume.
As embalagens dizem muito sobre o perfume.
Eu consigo distinguir a qualidade do perfume pela sua cor.
Gosto de perfumes com cores mais robustas, como o bege ou o
azul, por exemplo.
Para mim a cor do perfume é muito importante.
Gosto de embalagens de perfumes mais leves.

Fator
2

Comunalidade

0,596

0,466

0,614

0,488

0,808

0,653

0,643

0,545

0,787

0,703

0,551

0,382

Gosto de rótulos de embalagens com cores e ilustrações fortes e
intensas.

0,900

0,811

Variância Explicada

57,834

KMO

0,792
583,324
21
0,000

Teste de Esfericidade de Bartlett

ᵡ²
df
Sig.

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus
indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões.

As duas dimensões encontradas para o construto formando dois sub-construtos, o
primeiro composto dos indicadores “Eu consigo distinguir a qualidade do perfume
pela sua cor.”, “Gosto de perfumes com cores mais robustas, como o bege ou o
azul, por exemplo.”, “Para mim a cor do perfume é muito importante.”e “Gosto de
embalagens de perfumes mais leves.”.
Já o segundo é formado pelos indicadores “Eu observo, com muita atenção, as
embalagens de perfume.”, “As embalagens dizem muito sobre o perfume.” e “Gosto
de rótulos de embalagens com cores e ilustrações fortes e intensas.”.
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As duas dimensões encontradas para o construto é formado pelas sete perguntas do
construto Visão. Com isso, temos uma variância explicada 57,834% da variabilidade
original dos dados.

O KMO e o teste de esfericidade se mostraram adequados.

4.3.2 Construto: Olfato
Tabela 43 - Análise fatorial do construto olfato (A)
Carga Fatorial
Indicadores

Fator
1

Fator
2

Fator
3

Fator
4

Comunalidade

Observo, com muita atenção, a fragrância do
perfume.

0,352

Para mim, a fragrância do perfume diz muito
sobre a pessoa.

0,532

0,472

0,742

A fragrância do perfume revela a propensão à
intimidade entre pessoas.

0,595

0,540

0,822

Gosto do perfume com aromas fortes.

0,173

0,697

A pessoa bem perfumada é melhor aceita na
sociedade.

0,954

0,479

Sou muito sensível às fragrâncias de perfume.
Eu consigo distinguir muito bem as fragrâncias
de perfume.

0,536

Somente compro perfume quando me identifico
muito com sua fragrância.

0,281

0,357

0,867

0,626

0,819

0,429

0,687

0,211

0,161

Variância Explicada

65,325

KMO

0,612

Teste de Esfericidade de Bartlett

ᵡ²

355,597

df

28

Sig.

0,000

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus
indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões. Além disso, alguns
indicadores apresentaram carga duplicada em mais de uma dimensão.
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Com a extração do “Somente compro perfume quando me identifico muito com sua
fragrância.” com carga duplicada, rodou-se a análise fatorial novamente, sendo
mantidas as duas dimensões para o construto.
Tabela 44 - Análise fatorial do construto olfato (B)
Carga Fatorial
Indicadores

Fator
1

Observo, com muita atenção, a fragrância do perfume.

Fator
2

Fator
3

Comunalidade

0,305

0,119

Para mim, a fragrância do perfume diz muito sobre a
pessoa.

0,760

0,584

A fragrância do perfume revela a propensão à
intimidade entre pessoas.

0,811

0,661

Gosto do perfume com aromas fortes.
A pessoa bem perfumada é melhor aceita na
sociedade.

0,859

0,888

0,687

0,626

Sou muito sensível às fragrâncias de perfume.
Eu consigo distinguir muito bem as fragrâncias de
perfume.

0,859
0,591

0,779
0,466

Variância Explicada

58,890

KMO

0,580

Teste de Esfericidade de Bartlett

ᵡ²

284,234

df
Sig.

21
0,000

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus
indicadores apresentaram carga fatorial em três dimensões.

As três dimensões encontradas para o construto formando três sub-construtos, o
primeiro composto dos indicadores “Observo, com muita atenção, a fragrância do
perfume.”, “Para mim, a fragrância do perfume diz muito sobre a pessoa.”, “A
fragrância do perfume revela a propensão à intimidade entre pessoas.”e “Eu consigo
distinguir muito bem as fragrâncias de perfume.”
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Já o segundo é formado pelos indicadores “Gosto do perfume com aromas fortes.”e
“A pessoa bem perfumada é melhor aceita na sociedade.”. O terceiro é formado pelo
indicador “Sou muito sensível às fragrâncias de perfume.”

As três dimensões encontradas para o construto é formado por sete das oito
perguntas do construto Olfato. Com isso, temos uma variância explicada 58,890%
da variabilidade original dos dados.

O KMO e o teste de esfericidade se mostraram adequados, em razão de seu nível
de significância, conforme preconiza a literatura.

4.3.3 Construto: Tato
Tabela 45 - Análise fatorial do construto tato

Indicadores

Carga
Fatorial

Comunalidade

Fator 1
Gosto de sentir o contato do perfume com minha pele.

0,524

0,275

Sinto que minha pele fica melhor quando uso perfume.
Sinto necessidade de usar perfume, melhorando não somente o
aroma, mas também o visual de minha pele.
Sinto que o perfume contribui para a saúde da minha pele.

0,878

0,771

0,891

0,794

0,854

0,728

Variância Explicada

64,220

KMO
Teste de Esfericidade de Bartlett

ᵡ²
df
Sig.

0,749
516,906
6
0,000

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

A unidimensionalidade foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus
indicadores apresentaram carga fatorial em uma dimensão.

A dimensão encontrada para o construto é formado pelas quatro perguntas do
construto Tato. Com isso, temos uma variância explicada 64,22% da variabilidade
original dos dados.

O KMO e o teste de esfericidade se mostraram adequados, pelo seu nível de
significância estatística.
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4.3.4 Construto: Audição
Tabela 46 - Análise fatorial do construto audição

Indicadores

Carga
Fatorial

Comunalidade

Fator 1
Gosto de ouvir a opinião de meu(minha) companheiro(a) sobre
perfumes que posso usar.
Observo comentários sobre tipos e adequações de perfumes às
pessoas.
Gosto de receber sugestões de perfumes, passadas por
funcionários(as) de loja.
Gosto de ouvir o barulhinho do spray do perfume, quando uso.

0,590

0,348

0,662

0,438

0,765

0,585

0,716

0,512

Variância Explicada

47,106

KMO
Teste de Esfericidade de Bartlett

ᵡ²
df
Sig.

0,664
157,248
6
0,000

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

A unidimensionalidade foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus
indicadores apresentaram carga fatorial em uma dimensão.

A dimensão encontrada para o construto é formado pelas quatro perguntas do
construto Audição. Com isso, temos uma variância explicada 47,106% da
variabilidade original dos dados.

O KMO e o teste de esfericidade se mostraram adequados.
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4.3.5 Construto: Paladar
Tabela 47 - Análise fatorial do construto paladar

Indicadores

Carga
Fatorial

Comunalidade

Fator 1
Penso que a fragrância do perfume leva a uma sensação boa, de
gosto palatal.
Consigo imaginar que um perfume com fragrância muito distinta
(agradável ou desagradável) revela um possível sabor do produto.
Variância Explicada

0,884

0,781

0,898

0,807
79,402

KMO
Teste de Esfericidade de Bartlett

ᵡ²
df
Sig.

0,500
135,331
1
0,000

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

A unidimensionalidade foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus
indicadores apresentaram carga fatorial em uma dimensão.

A dimensão encontrada para o construto é formado pelas duas perguntas do
construto Paladar. Com isso, temos uma variância explicada 79,402% da
variabilidade original dos dados.

O KMO e o teste de esfericidade se mostraram adequados.

4.4 Correlação entre os Construtos

A obtenção dos índices de correlação estatística constitue em um aprimoramento
das informações obtidas dos consumidores. Representa uma significativa evolução
na sofisticação analítica dos dados coletados dos consumidores. Neste estudo,
procedeu-se à obtenção das correlações entre os construtos sensoriais do modelo.
Ademais, o tamanho da amostra (321 pesquisados) permite possibilidades
suficientes para este procedimento analítico.

A Tabela 48 indica os índices de correlação entre os construtos sensoriais do
modelo analítico.
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Tabela 48 - Correlação - razões de uso regular
Visão Olfato Tato Audição Paladar

Visão

0,254* 0,340* 0,350*

0,373*

0,293*

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,382* 0,388*

0,257*

0,387*

P-Valor

0,000

0,000

0,000

0,000

Correlação

1

0,383*

0,368*

0,449*

P-Valor

0,000

0,000

0,000

Correlação

1

0,343*

0,412*

P-Valor

0,000

0,000

Correlação

1

0,552*

Correlação
P-Valor

Olfato

Tato

Audição

Paladar
Percepção sensorial
convergente

Percepção sensorial
convergente

Correlação

1

1

P-Valor

0,000

Correlação

1

P-Valor

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Foi utilizada a correlação de Pearson, com isso os construtos que apresentaram a
correlação mais forte foram Paladar e Percepção Sensorial Convergente com uma
correlação 0,552. Já os construtos que tiveram uma correlação menor foram Visão e
Olfato com 0,254. Os coeficientes de correlação entre os construtos do modelo
foram, todos eles, positivos e razoavelmente baixos. Estes resultados indicam um
certo nível de independência entre eles.

4.5 Análise de Regressão entre os Construtos do Modelo

Para testar a significância do modelo ajustado utiliza-se a estatística de teste através
do método de estimação conhecido como método dos mínimos quadrados
ordinários.
- H0: O modelo não é estatisticamente significativo
- H1: O modelo é estatisticamente significativo
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Tabela 49 - Informação do ajuste do modelo
Modelo

Soma de Quadrados

167,48
Regressão
229,71
Residual
397,18
Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

G.L.

Quadrado Médio

F

P-valor

4
316
320

41,87
0,73

57,60

0,000

Na Tabela 49, tem-se o teste para verificar se alguma das médias dos construtos
(Tato, Paladar, Visão, Olfato e Audição) influencia na variável resposta (Percepção
sensorial convergente). Como o p-valor é menor que 0.001 (p-valor nunca é 0),
podemos concluir, a um nível de 5% de significância, que algum dos construtos
influencia na variável resposta.
O Coeficiente de Determinação Múltiplo (R2) representa a proporção da variabilidade
de Y explicada pelas variáveis regressoras. Assim, quanto mais próximo R2 estiver
de 1, maior é a explicação da variável resposta pelo modelo ajustado. O Coeficiente
de Determinação Ajustado (R2adj) pode ser menor quando outra variável X entra no
modelo, pois a diminuição na soma de quadrados dos erros pode ser compensada
pela perda de 1 grau de liberdade no denominador (n-p).

Assim sendo, na Tabela 50 são apresentados os coeficientes para o modelo
ajustado.

Tabela 50 - Coeficientes de determinação
R
R2 R2 Ajustado Desvio Padrão dos Resíduos
0,649 0,422
0,414
0,8526
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Como a Tabela 50 mostra, os coeficientes de determinação não são muito grandes.
O que indica, no caso do R2, que a explicação da variável resposta pelo modelo
ajustado é mediana.

As hipóteses para testar a significância de qualquer coeficiente de regressão
individualmente são dadas por,
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- H0: βj=0; para qualquer j = 1, ..., n
- H1: βj≠0; para qualquer j = 1, ..., n
Tabela 51 - Estimativa dos parâmetros
Modelo
Coeficientes
Constante
1,390
Média Paladar
0,301
Associado
Média Tato
0,150
Média Olfato
0,240
Média Audição
0,129
Média Visão
-0,011
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Desvio Padrão
0,363
0,036

T
3,828
8,276

P-valor
0,000
0,000

0,040
0,074
0,045

3,803
3,269
2,893
-0,222

0,000
0,001
0,004
0,825

Os construtos Paladar, Tato, Olfato e Audição são significativos para o modelo a um
nível de significância de 5%. Enquanto que o construto Visão não é significativo para
o modelo.

Sendo assim, tem-se o modelo explicativo da percepção sensorial do consumidor de
perfumes, conforme esta pesquisa.

Resposta = 1,390 + Média Paladar Associado * 0,301 + Média Tato * 0,150 + Média
Olfato * 0,240 + Média Audição * 0,129.

4.6 Análise dos Resíduos Estatísticos

Na Regressão Múltipla, as suposições do modelo ajustado necessitam ser validadas
para que os resultados sejam confiáveis. Chama-se de Análise dos Resíduos um
conjunto de técnicas utilizadas para investigar a adequabilidade de um modelo de
regressão com base nos resíduos.

- H0: Os resíduos são normais
- H1: Os resíduos não são normais
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Tabela 52 - Teste de normalidade
Kolmogorov-Smirnov
Estatística
Resíduos Padronizados

0,049

G.L

P-valor.

321

0,060

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Através do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov indica que os resíduos são
normais, pois não se rejeita a hipótese de normalidade dos resíduos a um nível de
significância de 5%.

Figura 21 - Histograma dos resíduos padronizados
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

O histograma apresentado na Figura 21 mostra que os resíduos padronizados estão
próximos de uma distribuição normal, dando mais uma validade aos testes
apresentados que indicaram que os resíduos são normais.

O gráfico Normal P-P Plot, apresentado na Figura 22, representa a probabilidade
acumulada que seria de esperar se a distribuição fosse normal, em função da
probabilidade observada acumulada dos erros.
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Figura 22 - Gráfico normal P-P Plot resíduos padronizados
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Os pontos do gráfico tendem a concentrar-se em torno da reta de declive 1 que
passa na origem, o que dá evidência de que a distribuição dos erros é normal.

O gráfico Quantil-Quantil Plot ou Q-Q Plot, apresentado na Figura 22 é utilizado para
identificar se dois conjuntos de dados pertencem à mesma distribuição de
probabilidades. Em tais gráficos os pontos são formados pelos quantis amostrais e
se no resultado os pontos alinham-se numa reta de inclinação 1, as distribuições das
duas amostras podem ser consideradas as mesmas.
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Figura 23 - Gráfico normal Q-Q Plot resíduos padronizados
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

É possível concluir, a partir do gráfico, exposto na Figura 23, que os dados se
aproximam da distribuição normal, dando suporte ao teste feito que indicou que os
dados são normais.

4.7 Configuração Geral de Construtos e Variáveis conforme Modelagem de
Equações Estruturais e Redes Neurais do Modelo Analítico de Convergência
Sensorial

Para se apresentar uma configuração gráfica do sistema de percepção sensorial,
foram elaboradas as figuras apresentadas a seguir, conforme processamento pelo
AMOS, um software de tratamento de dados estatísticos. Os dados são
apresentados nas Figuras 24, 25 e 26.
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Figura 24 -Convergência sensorial da percepção sobre perfumes
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

Modelo a ser usado para publicação:

Figura 25 - Convergência sensorial em função dos construtos
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
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As Figuras 24 e 25 apresentam a configuração da convergência sensorial dos
consumidores entrevistados em relação à perfumes. A Figura 25 demonstra as
correlações entre si e em relação à variável explicada “percepção sensorial”. A
Figura 24 apresenta o grau de contribuição dos construtos e a contribuição à
explicabilidade do modelo.

Figura 26 - Rede neural – modelagem de equações estruturais dos construtos
e variáveis do modelo analítico da análise sensorial
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

TESTE DO AJUSTE
QUI-QUADRADO = 654,659
GRAUS DE LIBERDADE = 242
P-VALOR = 0,000
QUI-QUADRADO NORMALIZADO = 2,620
GFI = 0,850
SRMR = 0,214
CFI = 0,804
RMSEA = 0,073
NFI = 0,725
TLI = 0,777
A Figura 26 associa, em síntese, as relações entre variáveis e construtos, assim
como as correlações entre eles. Neste caso os testes foram realizados,
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considerando métricas requeridas pela literatura, para proporcionar a validação
estatística consistente com a lógica da prova do modelo.

No próximo capítulo serão apresentadas as considerações finais, incluindo as
recomendações para novos estudos e as limitações desta investigação científica.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo está estruturado com as principais conclusões desta pesquisa, a
revisão de seus objetivos, a recomendação para novos estudos e a identificação de
suas limitações.
5.1 Conclusões – Revisão dos Objetivos da Pesquisa

A presente pesquisa teve como objetivo principal estudar como se configura a
convergência sensorial perceptual de consumidores de perfumes. Para atingir o
objetivo proposto, utilizou-se o arcabouço conceitual e teórico, bem como o caminho
metodológico por meio da aplicação de um questionário estruturado. O questionário
foi respondido por 321 pessoas.

A partir daí, procurou-se caracterizar cada dimensão sensorial de consumidores de
perfumes, definir os atributos específicos de cada dimensão sensorial, identificar as
relações de cada atributo (sentido), verificar as relações entre os atributos, identificar
a convergência sensorial proporcionada pelos sentidos, e verificar a influência das
percepções sensoriais na decisão de compra.

Foram identificados os dados pessoais dos respondentes, como: a faixa etária, o
gênero, a renda, a formação e o estado civil, afim de apresentar de maneira mais
completa a percepção dos consumidores avaliados. Ao longo da pesquisa buscouse validar o modelo analítico elaborado, no qual estão associados os cinco sentidos
- visão, olfato, tato, audição e paladar – à convergência sensorial perceptual.

No que se refere ao perfil dos respondentes da pesquisa, a maior parte dos
indivíduos pesquisados encontra-se entre 21 e 60 anos de idade e ganha até 4
salários mínimos. 67,6% dos respondentes se identificaram como sendo do gênero
feminino. A maioria dos pesquisados está cursando nível superior, está formado em
grau superior, está cursando pós-graduação ou já se formou na pós-graduação, é
casado ou está vivendo em união estável.
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Através da análise quantitativa, pôde-se avaliar que o construto de maior frequência
absoluta quanto à nota máxima 7 “Concordo totalmente”, conforme seria esperável,
correspondeu ao olfato. Em seguida, o construto de maior frequência absoluta
corresponde à nota 6 “Concordo muito” referiu-se ao paladar. O que confirma a
aplicabilidade do paladar no contexto do perfume e atesta a inserção e a importância
do paladar nesta pesquisa. O construto de maior frequência absoluta quanto à nota
5 “Concordo parcialmente” relacionou-se ao olfato. O construto de maior frequência
absoluta quanto à nota 4 “Nem concordo nem discordo” correspondeu ao tato. Ou
seja, o fato de poder tocar o produto e senti-lo em sua pele não se demonstrou,
entre os pesquisados, tão essencial. O construto de maior frequência absoluta
quanto à nota 3 “Discordo parcialmente” referiu-se à visão. Pode-se inferir que haja
dificuldade de identificação de aspectos do produto, restringindo-se este sentido à
embalagem. O construto de maior frequência absoluta quanto à nota 2 “Discordo
muito” relacionou-se à visão do produto ou a embalagem. Claramente a visão do
produto propriamente dito não se demonstrou relevante. O construto de maior
frequência absoluta quanto à nota 1 “Discordo totalmente” correspondeu à visão.
Provavelmente as indústrias poderão intensificar seus esforços no sentido de criar e
adequar atributos visuais instigantes ao mercado, seja ele masculino ou feminino.
Portanto, é possível afirmar que o olfato é o sentido que mais impacta na percepção
do consumidor de perfumes; enquanto que a visão é o sentido de menor impacto,
seguido pelo tato.
Quanto ao construto visão, a afirmação “Eu observo com muita atenção, as
embalagens de perfume” obteve maior frequência absoluta na nota 5 “Concordo
parcialmente”. A afirmação “As embalagens dizem muito sobre o perfume” obteve
maior frequência absoluta na nota 5 “Concordo parcialmente”. A afirmação “Eu
consigo distinguir a qualidade do perfume pela sua cor” obteve maior frequência
absoluta na nota 1 “Discordo totalmente”. A afirmativa “Gosto de perfumes com
cores mais robustas, como o bege ou o azul, por exemplo” obteve maior frequência
absoluta na nota 1 “Discordo totalmente”. A afirmativa “Para mim a cor do perfume é
muito importante” obteve maior frequência absoluta na nota 1 “Discordo totalmente”.
A afirmativa “Gosto de embalagens de perfumes mais leves” obteve maior
frequência absoluta na nota 4 “Nem concordo nem discordo”. A afirmativa “Gosto de
rótulos de embalagens com cores e ilustrações fortes e intensas” obteve maior
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frequência absoluta na nota 4 “Nem concordo nem discordo”. Dessa forma, no que
diz respeito ao construto visão, é necessário ressaltar a importância da embalagem
do perfume. Deve-se considerar também, que a cor do perfume não tem grande
relevância na percepção do consumidor, de acordo com os respondentes.
Com relação ao construto olfato, a afirmativa “Observo, com muita atenção, a
fragrância do perfume” obteve maior frequência absoluta na nota 7 “Concordo
totalmente”. A afirmativa “Para mim, a fragrância do perfume diz muito sobre a
pessoa” obteve maior frequência absoluta na nota 7 “Concordo totalmente”. A
afirmativa “A fragrância do perfume revela a propensão à intimidade entre pessoas”
obteve maior frequência absoluta na nota 6 “Concordo muito”. A afirmativa “Gosto do
perfume com aromas fortes” obteve maior frequência absoluta na nota 5 “Concordo
parcialmente”. A afirmativa “A pessoa bem perfumada é melhor aceita na sociedade”
obteve maior frequência absoluta na nota 5 “Concordo parcialmente”. A afirmativa
“Sou muito sensível às fragrâncias de perfume” obteve maior frequência absoluta na
nota 7 “Concordo totalmente”. A afirmativa “Eu consigo distinguir muito bem as
fragrâncias de perfume” obteve maior frequência absoluta na nota 5 “Concordo
parcialmente”. A afirmativa “Somente compro perfume quando me identifico muito
com sua fragrância” obteve maior frequência absoluta na nota 7 “Concordo
totalmente”. Assim, no que se refere ao construto olfato,

observa-se que os

indivíduos prestam atenção e são sensíveis às fragrâncias dos perfumes. Eles
acreditam que os perfumes revelam muito sobre as pessoas e tendem a gerar
intimidades entre os indivíduos. De forma geral, as pessoas só compram perfumes
quando se identificam com sua fragrância. Ademais, quanto maior a identificação
com a fragrância, maior é a propensão à aceitação, aderência, predileção à compra
do produto e inclusão em sua cultura de assepsia e apresentação pessoal. Tais
informações confirmam que as pessoas compram por razões além daquilo que o
produto faz ou do seu preço. Elas podem comprar visando satisfazer uma
necessidade emocional.
No que diz respeito ao construto tato, a afirmativa “Gosto de sentir o contato do
perfume com minha pele” obteve maior frequência absoluta na nota 7 “Concordo
totalmente”. A afirmativa “Sinto que minha pele fica melhor quando uso perfume”
obteve maior frequência absoluta na nota 4 “Nem concordo nem discordo”. A
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afirmativa “Sinto necessidade de usar perfume, melhorando não somente o aroma,
mas também o visual de minha pele” obteve maior frequência absoluta na nota 5
“Concordo parcialmente”. A afirmativa “Sinto que o perfume contribui para a saúde
da minha pele” obteve maior frequência absoluta na nota 4 “Nem concordo nem
discordo”. Dessa maneira, constata-se que o construto tato permite a percepção da
sensação de bem-estar do consumidor ao usar perfume. No entanto, os indivíduos
não associam o “sentir-se bem” com a possibilidade de melhoria na saúde, por
exemplo.
No que concerne ao construto audição, a afirmativa “Gosto de ouvir a opinião de
meu(minha) companheiro(a) sobre perfumes que posso usar” obteve maior
frequência absoluta na nota 7 “Concordo totalmente”. A afirmativa “Observo
comentários sobre tipos e adequações de perfumes às pessoas” obteve maior
frequência absoluta na nota 6 “Concordo muito”. A afirmativa “Gosto de receber
sugestões de perfumes, passadas por funcionários(as) de loja” obteve maior
frequência absoluta na nota 5 “Concordo parcialmente”. A afirmativa “Gosto de ouvir
o barulhinho do spray do perfume, quando uso” obteve maior frequência absoluta na
nota 4 “Nem concordo nem discordo”. Assim sendo, os comentários de outras
pessoas sobre perfumes, interfere na decisão de compra do consumidor. O que,
consequentemente, demonstra que as pessoas se importam com a opinião dos
outros e buscam ser bem aceitas na sociedade.
Acerca do construto paladar, a afirmativa “Penso que a fragrância do perfume leva a
uma sensação boa, de gosto palatal” obteve maior frequência absoluta na nota 6
“Concordo muito”. A afirmativa “Consigo imaginar que um perfume com fragrância
muito distinta (agradável ou desagradável) revela um possível sabor do produto”
obteve maior frequência absoluta na nota 5 “Concordo parcialmente”. Desse modo,
infere-se que, apesar da dificuldade do ser humano em identificar a presença do
paladar no que se refere à produtos que não sejam alimentícios, os indivíduos são
capazes de perceber a sensação do paladar, ou seja, a sensação percebida pelo
paladar; ou melhor, o paladar associado ao perfume.
No que tange ao construto percepção sensorial, a afirmativa “Eu observo cada
elemento sensorial de perfumes [visão, tato, olfato, audição (comentários) e
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sensações de sabor provocadas pelo olfato]” obteve maior frequência absoluta na
nota 5 “Concordo parcialmente”. A afirmativa “Os perfumes que uso me provocam
sensações sensoriais agradáveis” obteve maior frequência absoluta na nota 7
“Concordo totalmente”. Isto posto, depreende-se que os indivíduos conseguem
perceber, mas não de forma totalmente clara, a influência dos diversos sentidos na
percepção, ao utilizarem perfumes. Portanto, pode-se afirmar que o ser humano
sente as sensações sensoriais, mas, é, de certa forma, limitado no que se refere à
percepção da convergência sensorial.

Em todos os construtos, constataram-se níveis de coeficiente de variação
consistentes com as pesquisas comumente realizadas, ou seja, basicamente entre
30 e 40%, com variações ligeiras e razoavelmente esperáveis, em função da
estrutura linguística da pergunta, sua semântica e sintaxe, objeto de investigação,
propósito e variabilidade perceptual dos respondentes. A informação mais
significativa neste aspecto, trata-se do coeficiente de variação da variável “Os
perfumes que uso me provocam sensações sensoriais agradáveis”, com
aproximadamente 18% de variação. Assim, é possível averiguar a convergência
sensorial dos pesquisados neste aspecto. O que vem reforçar a ideia, proposta ao
longo do referencial conceitual e teórico, de que os sentidos em conjunto são
capazes de determinar a experiência total do consumidor.

No que tange às correlações entre os construtos, extraídos pelas variáveis mais
representativas do modelo da análise sensorial e da confiabilidade dos construtos,
estas revelam, em síntese, valores predominantemente medianos, entretanto
positivos. Estes resultados indicam relativa independência dos construtos, entre si, o
que, para a indústria, reflete a necessidade de desenvolver propósitos, estratégias e
estruturas específicas, atendendo a neurofisiologia dos sentidos e buscando a
maximização da percepção sensorial de consumidores em relação aos seus
produtos ofertados. Nesse sentido, vale observar que as Neurociências vêm
contribuindo com novas possibilidades experimentais no contexto metodológico dos
estudos permitindo avanços nas dimensões teóricas do tema.
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Sobre a análise de regressão dos construtos do modelo geral de percepção
sensorial de perfumes, constatou-se que, como o teste F foi de 57,8%, o R² ajustado
foi de 42%, indicando o nível de rigidez analítica do critério. Portanto, considera-se
importante que novos estudos sejam realizados adotando maior tamanho de
amostra, ou, possivelmente, alterando-se sua configuração, inclusive o teor
semântico das próprias perguntas, ou maior nível de explicabilidade do modelo
como um todo, com validações consistentes aos planos da discriminância, da
convergência e das nomologias, não apenas robustece o modelo enquanto
consistência teórica, quanto permite à indústria de perfumes elementos mais críveis,
nos quais haverá de trabalhar, para proporcionar melhores produtos aos
consumidores.

Ao se observar a resposta geral à percepção sensorial, o construto surpreendente
foi, essencialmente, a contribuição estimada do olfato para a convergência dos
sentidos observados. Provavelmente a alta contribuição demonstrada nas
frequências

bem

como

seus

coeficientes

de

variação

em

disparidades

consideráveis, tenham refletido no grau de contribuição à explicabilidade do modelo.
Quanto ao nível de contribuição dos outros construtos, pode-se considerar que
foram razoáveis e esperáveis, em função do alto valor apresentado na constante.
Estes dados indicaram que se observa significativo impacto da propensão natural
dos consumidores a gostarem, em geral, dos perfumes que experimentam. Esta
circunstância indica, para a indústria, a força da propensão intrínseca do bem-estar
que seus perfumes proporcionam, por inércia, aos consumidores. Esforços no
sentido de otimizar potenciais em sentidos individualizados devem ser mais
intensos, quanto mais os perfumes sejam sofisticados em cada detalhe. Entretanto,
são elementos competitivos em seu mercado significativamente turbulento.

A normalidade da distribuição dos resíduos indica a consistência do modelo, de suas
variáveis e construtos, bem como do tamanho da amostra, apesar do nível do R².
Estas conclusões permitem considerar que quaisquer novos estudos a serem
realizados haverão de relevar, consistentemente, atributos de rigor cientificamente
robustos.
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Sobre a configuração geral da convergência perceptual dos consumidores de
perfumes, mensurada e mapeada por meio de redes neurais atributivas da
modelagem

das

equações

estruturais,

pode-se

considerar

que

refletem,

visualmente, a estrutura mental coletiva dos consumidores em experimentar e
vivenciar a consistência destes produtos. Os elementos mensuráveis são
consistentes com dados anteriormente apresentados. Entretanto, a lógica de
apresentação demonstra o potencial de síntese de atributos complexos que
perpassam as mentes dos consumidores na experiência com perfumes. Para a
indústria representa um excelente demonstrativo, normalmente a vendedores
próprios, pessoal da produção, inovação, logística, publicidade, assim como a
varejistas e mídias externas, em processos de comunicação com os mercados.

Os elementos que permitiram a elaboração da configuração convergente da
percepção sensorial são muito bem fundamentados na teoria estatística, permitindo
a proposição de novos estudos que representem avanços significativos neste
espectro do conhecimento científico.

Com base nos resultados quantitativos, ficou evidente a influência dos construtos
sensoriais, bem como da convergência sensorial perceptual no comportamento do
consumidor de perfumes – o que indica a importância de se aplicar este modelo
analítico em outros segmentos do mercado. Proporcionando, então, reflexão e
avanço das investigações científicas no que se refere à análise sensorial e
convergência sensorial, ainda que sejam encontradas limitações.

5.2 Limitações

Apesar da riqueza de informações geradas, ao longo desta pesquisa, a autora se
deparou com algumas limitações. A principal limitação foi o curto tempo para a
realização deste trabalho. Outra limitação diz respeito à restrição no que se refere ao
arcabouço teórico sobre convergência sensorial para os fins desta pesquisa.
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5.3 Recomendações para Novos Estudos

Considerando a diversidade de produtos existentes no mercado, recomenda-se que
outros produtos sejam analisados sob a ótica da análise sensorial a fim de verificar
convergências e divergências entre os sentidos. Assim, seria possível ampliar,
enriquecer e avançar em relação à literatura e à massa crítica existente sobre o
tema.

Levando-se em consideração a relevância do setor de HPPC e a grande
necessidade de se compreender melhor o comportamento do consumidor em seu
processo decisório, sugere-se realizar a pesquisa qualitativa deste estudo. Seria
viável e agregador utilizar técnicas sensoriais adequadas para qualificar as
sensações causadas pelos estímulos. Vale aqui observar que estudos recentes
sobre comportamento do consumidor associados à neurociência apresentam a ideia
de que nem sempre o que o consumidor verbaliza corresponde com o que de fato
acredita/percebe. Nesse sentido, seria interessante ampliar esta pesquisa realizando
experiências com a utilização de recursos, técnicas e equipamentos neurocientíficos.
Assim, o potencial sensorial poderia ser explorado por meio da utilização de
tecnologias associadas ao neuromarketing, por exemplo. Esta atitude permitiria
conhecer mais sobre o sistema nervoso central, o cérebro e a neuroplasticidade
(respostas adaptativas ao sistema nervoso) ante a diferentes experiências
sensoriais.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
Prezado(a),
Estamos realizando uma pesquisa para atender a um Programa de Mestrado. Assim, peço-lhe a gentileza de
responder a algumas perguntas sobre os motivos que levariam você a optar por um perfume. As perguntas
versam sobre os sentidos: visão, olfato, tato, audição e paladar.
Sua participação é muito importante para o êxito do nosso trabalho. Cabe destacar que não é necessário se
identificar. Os dados serão analisados em conjunto dos respondentes.
Desde já, agradecemos!
QUESTIONÁRIO
Idade
( ) Até 20 anos ( ) De 21 a 40 anos ( ) De 41 a 60 anos ( ) Acima de 60 anos
Gênero
( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outros
Renda
( ) Até 4 salários mínimos
( ) De 8 a 12 salários mínimos
Formação
( ) Até 2º grau

( ) De 4 a 8 salários mínimos
( ) Acima de 12 salários mínimos

( ) Formação superior

Estado civil
( ) Solteiro(a)

( ) Pós-graduando/Pós-graduado

( ) Casado(a)/União estável

( ) Outro

Em relação aos motivos que levariam você a optar por um perfume, favor marcar um X nas opções que melhor
representem sua opinião, sendo 7 para Concordo totalmente e 1 para Discordo totalmente. Favor marcar
valores intermediários para níveis médios de concordância ou discordância.
7 - Concordo totalmente
6 - Concordo muito
5 - Concordo parcialmente
4 - Nem concordo nem discordo
3 - Discordo parcialmente
2 - Discordo muito
1 - Discordo totalmente
MOTIVOS

Concordo
Concordo
totalmente

Eu observo, com muita atenção, as
embalagens de perfume.
As embalagens dizem muito sobre o
perfume.
Eu consigo distinguir a qualidade do
perfume pela sua cor.

Discordo

Concordo
bastante

Concordo
parcialmen
te

Nem concordo Discordo
nem
parcialdiscordo
mente

Discordo
bastante

Discordo
totalmente

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1
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MOTIVOS

Gosto de perfumes com cores mais
robustas, como o bege ou o azul, por
exemplo.
Para mim a cor do perfume é muito
importante.
Gosto de embalagens de perfumes
mais leves.
Gosto de rótulos de embalagens com
cores e ilustrações fortes e intensas.
Observo, com muita atenção, a
fragrância do perfume.
Para mim, a fragrância do perfume diz
muito sobre a pessoa.
A fragrância do perfume revela a
propensão à intimidade entre
pessoas.
Gosto do perfume com aromas fortes.
A pessoa bem perfumada é melhor
aceita na sociedade.
Sou muito sensível às fragrâncias de
perfume.
Eu consigo distinguir muito bem as
fragrâncias de perfume.
Somente compro perfume quando me
identifico muito com sua fragrância.
Gosto de sentir o contato do perfume
com minha pele.
Sinto que minha pele fica melhor
quando uso perfume.
Sinto necessidade de usar perfume,
melhorando não somente o aroma,
mas também o visual de minha pele.
Sinto que o perfume contribui para a
saúde da minha pele.
Gosto de ouvir a opinião de
meu(minha) companheiro(a) sobre
perfumes que posso usar.
Observo comentários sobre tipos e
adequações de perfumes às pessoas.
Gosto de receber sugestões de
perfumes,
passadas
por
funcionários(as) de loja.
Gosto de ouvir o barulhinho do spray
do perfume, quando uso.
Penso que a fragrância do perfume
leva a uma sensação boa, de gosto
palatal.
Consigo imaginar que um perfume
com fragrância muito distinta
(agradável ou desagradável) revela

Concordo

Discordo

Concordo
totalmente

Concordo
bastante

Concordo
parcialmen
te

Nem concordo Discordo
nem
parcialdiscordo
mente

Discordo
bastante

Discordo
totalmente

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3
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um possível sabor do produto.
Eu observo cada elemento sensorial
de perfumes [visão, tato, olfato,
audição (comentários) e sensações de
sabor provocadas pelo olfato].
Os perfumes que uso me provocam
sensações sensoriais agradáveis.

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

