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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo primeiramente fornecer um estudo teórico sobre economia 

comportamental e suas áreas correlatas, em seguida, descrever um experimento que visa 

compreender o efeito das marcas no consumo de produtos alimentícios. 123 voluntários 

avaliaram duas marcas de chocolate, uma nacional e uma belga, após lerem textos pró-marcas 

e anti-marcas, para examinar o efeito da manipulação contextual em suas percepções sobre as 

marcas e os chocolates. Os grupos pró-marca, anti-marca e controle não apresentaram 

diferenças significativas em suas avaliações, não foi possível encontrar efeito da manipulação 

contextual na avaliação dos chocolates. 

 

Palavras-chave: Economia comportamental, manipulação contextual, branding, consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

This paper aims to provide a theoretical review on behavioral economics and its related areas, 

and then describe an experiment that aims to understand the effect of brands on the consumption 

of food products. 123 volunteers evaluated two chocolate brands, a brazilian one and a Belgian 

one, after reading pro-brand and anti-brand texts to examine the effect of contextual 

manipulation on their perceptions of the brands and chocolates. The pro-brand, anti-brand and 

control groups did not present significant differences between their evaluations, it was not 

possible to find effects of contextual manipulation in the evaluation of chocolates. 

 
 

Keywords: Behavioral economics, contextual manipulation, branding, consume. 
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INTRODUÇÃO 
  

A economia comportamental é um campo do saber que integra conhecimentos de  

diferentes áreas, tais como a economia, psicologia, sociologia e neurociências, para estudar a 

tomada de decisão e os fatores cognitivos, emocionais e sociais que a influenciam. 

Diferente dos modelos da economia neoclássica, onde o homo economicus proposto por 

John Stuart Mill (1986) seria um indivíduo perfeitamente racional, que sempre tomaria a melhor 

decisão para otimizar os ganhos e evitar as perdas, a economia comportamental compreende o 

homem como um indivíduo dotado de uma racionalidade enviesada, sendo sua escolha 

facilmente influenciada pelo contexto, forma como a informação é apresentada e por vieses 

cognitivos, como estratégias heurísticas para processar a informação. 

Um exemplo de viés cognitivo é a aversão à perda, que mostra que os indivíduos têm 

uma maior volição para evitar perdas do que para ganhar algo, mesmo que essas perdas e ganhos 

sejam na mesma proporção. Tversky e Kahneman (1985) demonstram os efeitos da aversão à 

perda com o seguinte experimento: imaginando que os Estados Unidos está enfrentando uma 

epidemia de uma nova doença vinda da Ásia e é esperado que 600 pessoas morram, dois 

programas de tratamento são propostos para a doença: (a) se o programa A for adotado, 200 

pessoas serão salvas; (b) se o programa B for adotado, existe ⅓ de chance de que as 600 pessoas 

serão salvas e  ⅔ de chance de que ninguém será salvo. 

 Nesse cenário, a maioria dos indivíduos (72%) optam pelo programa A, escolhendo a 

opção que envolve salvar menos pessoas, mas sem riscos. Já um outro grupo respondeu a 

mesma questão, mas com as alternativas apresentadas de forma diferente: (I) se o programa A 

for adotado, 400 pessoas irão morrer; (II) se o programa B for adotado, existe ⅓ de chance de 

que ninguém irá morrer, e ⅔ de chance de que 600 pessoas  irão morrer. Já nesse cenário, a 

maioria dos indivíduos (72%) escolhem o programa B. Quando defrontados com a possibilidade 

de perda, os participantes estão muito mais dispostos a assumir um risco para tentar evitar que 

a perda ocorra do que estavam no primeiro cenário. 

Vale notar que ambas as situações são idênticas, a única diferença está em como a 

informação é apresentada: no primeiro cenário temos uma situação de ganho e no segundo de 
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perda. Em situações de ganho os indivíduos tendem a ser avessos ao risco, enquanto em 

situações de perda os indivíduos são propícios a tomarem a opção de risco Isto ocorre porque 

somos naturalmente enviesados a evitar perdas: odiamos mais uma perda do que gostamos de 

um ganho num valor equivalente. 

A aversão à perda não faz qualquer sentido dentro de um modelo (puramente) racional 

para a tomada de decisão: perdas e ganhos deveriam ter o mesmo valor; entretanto, durante a 

evolução, evitar perdas e riscos desnecessários provavelmente foi um fator importante para a 

sobrevivência das espécies e esse traço nos acompanha até hoje. A compreensão da existência 

de tais vieses cognitivos e da irracionalidade envolvida no processo de tomada de decisão é o 

que a economia comportamental tem de maior valor para acrescentar aos modelos 

comportamentais da economia neoclássica, permitindo a criação de modelos mais realistas que 

levam em consideração a falibilidade humana. 

O presente trabalho tem por objetivo fornecer primeiro um estudo dedutivo, 

exploratório e teórico acerca da economia comportamental e os principais desenvolvimentos 

correlatos. Tal estudo justifica-se pela crescente importância do tema em diversos ramos e 

subáreas da psicologia e da economia, bem como das ciências neurológicas e das técnicas 

contemporâneas de marketing. Evidencia-se ainda que muita atenção acadêmica tem se dado à 

análise dos processos e etapas de evolução dos padrões de consumo. Será feito um esforço para 

promover uma conceituação sólida no que se refere a economia comportamental, com destaque 

para suas implicações para o comportamento de consumo, após o que se dará uma descrição de 

aspectos indispensáveis ao entendimento do papel de neuroimagem e demais técnicas de 

aferição de atividade cerebral para as áreas relacionadas de neuroeconomia e neuromarketing. 

Devido à natureza da proposta que ora se apresenta, recorrer-se-á metodologicamente 

à revisão bibliográfica para a promoção de um estudo exploratório e teórico fundamentado em 

artigos científicos, obras completas e demais produções científico-acadêmicas que se mostrem 

úteis e pertinentes à pesquisa em tela. 

Em seguida, será realizado um experimento a fim de examinar os efeitos da manipulação 

contextual na percepção subjetiva de duas marcas de chocolate. Os dados serão avaliados a fim 

de responder à hipótese de que é possível atenuar ou acentuar os efeitos que a crença prévia na 

qualidade de uma determinada marca tem sobre a percepção sensorial dos indivíduos através 

de uma manipulação contextual. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1.1 Vieses Cognitivos 

 

 Os vieses cognitivos são a razão pelo qual os modelos puramente lógicos não 

funcionam, eles são adaptações evolutivas que facilitaram a tomada de decisão em um ambiente 

primitivo, permitindo que decisões cruciais fossem tomadas de maneira rápida, aumentando a 

chance de sobrevivência daqueles indivíduos, e, foram selecionados indivíduos que tomavam 

certos padrões de decisões, como a aversão à perda, que de maneira geral, aumentaram a chance 

de sobreviver daquele indivíduo ou do bando. 

 Os vieses cognitivos também podem ser considerados rules of thumb (regras de 

polegar), uma alusão ao ato de usar o polegar para se tomar uma medida aproximada de algo, 

ou seja, uma estratégia rápida para se calcular, mesmo que de maneira imprecisa, qual opção é 

mais vantajosa, para que se possa fazer uma escolha rápida. A necessidade do surgimento desses 

vieses se dá pelo fato de que seria muito custoso em termos cognitivos fazer um cálculo exato 

a cada vez que uma escolha precisasse ser feita, então desenvolvemos estratégias de 

aproximação que, na maioria do cenários, funcionam muito bem e nos permitem fazer escolhas 

com muita rapidez, mas por vezes, os vieses cognitivos acabam nos levando a fazer uma escolha 

que não seja a mais proveitosa. 

Abaixo iremos discorrer sobre alguns desses vieses.   

 

1.1.1 Ancoramento 

 

 O ancoramento é o viés cognitivo que descreve a tendência dos indivíduos de tomar 

uma primeira dada informação como referência, mesmo que ela não seja confiável ou seja 

claramente falsa, para julgar e tomar decisões subsequentes. 

 Segundo Tversky e Kahneman (1975), as pessoas assumem a primeira informação dada 

como referencial e então fazem ajustes a elas de acordo com as novas informações apresentadas. 

No entanto, por vezes esses ajustes não são suficientes e acabam levando a uma decisão 

enviesada. Eles demonstram o efeito do ancoramento com o seguinte experimento: É pedido a 
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um grupo que faça o cálculo de “1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8” enquanto um segundo grupo 

calcula o resultado de “8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1”, ambos os grupos têm um curto período de 

tempo para realizar o cálculo, de forma que eles apenas podem fazer as primeiras multiplicações 

e depois precisam fazer uma previsão aproximada de qual o resultado será. Nesse experimento, 

o segundo grupo chega a uma previsão significativamente maior do que a do primeiro e  a razão 

disso é que as primeiras multiplicações do seu problema levam a um número maior, que se 

torna a referência para a previsão do resultado. Como eles fazem um ajuste à âncora, o grupo 

que começa a multiplicação com números maiores tende a fazer uma previsão maior do que o 

outro grupo. 

 Ariely (2008) demonstra o efeito do ancoramento na tomada de decisão com o seguinte 

experimento: Ele pede para que os indivíduos escrevam os dois últimos números da sua carteira 

de identidade e assuma aquilo como o preço de uma garrafa de vinho ao qual eles desconhecem 

o valor verdadeiro. Em seguida, é pedido que eles façam ofertas para comprar a garrafa. Nesse 

experimento os indivíduos com os dois últimos dígitos da carteira de identidade maiores 

fizeram ofertas pelo vinho significativamente maiores que os indivíduos cujos dígitos eram 

menores, mesmo sabendo que os números da carteira de identidade não têm qualquer relação 

com o valor do vinho. 

 

1.1.2 Viés do Status Quo 

 

O viés do status quo descreve a aversão dos indivíduos à mudança, preferindo se manter 

uma situação atual ou um hábito de comportamento, mesmo que a mudança  traga um melhor 

resultado. 

Uma implicação do viés do status quo para a tomada de decisão é a percepção que os 

indivíduos têm uma tendência a preferir uma escolha padrão do que ativamente modificá-la, 

um exemplo é a diferença da política de doação de órgãos de alguns países da Europa: Ben 

Saunders (2012) percebeu que o fator de maior determinancia para o número de doadores de 

órgãos de um país era a forma como era perguntado ao cidadão se desejava ser doador. Assim, 

nos países onde os cidadãos e cidadãs eram consultados da forma “marque essa opção se você 

deseja ser um doador de orgão” as taxas de doadores variavam entre 4% e 28%; nos países onde 
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a consulta tinha a forma “marque se você não deseja ser um doador de órgãos”, as taxas 

variavam entre 86% e 99%. Quando confrontados com uma escolha difícil, os indivíduos 

preferem não tomar escolha nenhuma. 

 

1.1.3 Viés do Desconto Temporal 

 

Desconto temporal é a tendência de atribuirmos um menor valor para uma recompensa 

se ela é tardia, dando preferência para uma recompensa imediata, mesmo que ela seja de menor 

valor. 

Quando apresentado às opções entre receber 50 dólares hoje ou 100 dólares daqui a um 

ano, os indivíduos tendem a preferir a recompensa imediata, mesmo que ela seja metade do 

valor da segunda opção. Entretanto, o desconto temporal não é linear, e se torna cada vez menor 

com o tempo. Por exemplo, quando indivíduos são apresentados às opções de 50 dólares daqui 

a 5 anos e 100 dólares daqui a 6 anos, eles tendem a escolher a segunda opção, mesmo que o 

desconto temporal seja também de 1 ano. 

 

1.1.4 Viés de Projeção 

 

O viés da projeção descreve a dificuldade dos indivíduos de projetarem suas 

preferências e estados emocionais no futuro, levando-os a tomar decisões equivocadas para si 

no futuro. Um exemplo do viés da projeção são homens que em um estado normal predizem 

que irão escolher usar preservativo numa relação sexual, mas em um estado de excitação 

acabam tomando a decisão oposta (O'DONOGHUE e RABIN, 2001). 

Outra consequência do viés de projeção é o viés da diversificação. Indivíduos quando 

fazem compras antecipadas tendem a diversificar o que irão comer, escolhendo diferentes 

sabores de cereais ou mesmo informações nutricionais, mas quando de fato vão consumir o 

produto percebem que estariam mais satisfeitos se tivessem comprado apenas do seu sabor 

predileto (READ e LOEWENSTEIN, 1995). 
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1.1.5 Viés da Disponibilidade 

 

O viés da disponibilidade descreve a tendência que temos de supervalorizar a frequência 

ou probabilidade de que determinados eventos ocorrem porque temos mais facilidade de nos 

lembrar deles em detrimento de eventos que são mais difíceis de serem lembrados. O processo 

de tomada de decisão é feito através das informações que temos disponíveis, e em situações 

onde somos dependentes das informações de experiências passadas, estamos limitados pela 

quantidade de informação que conseguimos rememorar, que usualmente não é a totalidade da 

informação relevante para a tomada de certa decisão. A facilidade com que essas memórias são 

retomadas é influenciada por variáveis como a quantidade de tempo em que ela ocorreu e se a 

memória é dotado de valor emocional, fazendo com que supervalorizemos a probabilidade da 

ocorrência de eventos que ocorreram recentemente ou que sejam de alguma forma impactantes. 

O viés da disponibilidade foi demonstrado pela primeira vez por Tversky e Kahneman 

(1973) com o clássico experimento do K. O experimento consistia em perguntar para um grupo 

de pessoas qual elas achavam que existem em maior número na língua inglesa, palavras 

começadas com a letra K ou palavras que tenham a letra K como terceira letra. Para dar uma 

resposta os participantes tentam se lembrar de exemplos de palavras em ambas as categorias, 

entretanto, como lembrar de palavras que começam com a letra K é uma tarefa muito mais 

simples do que lembrar de palavras cuja terceira letra é K, os participantes julgaram que 

palavras que começam com K são mais comuns, mesmo que palavras cuja terceira letra é K 

sejam quase três vezes mais numerosas. 

 

1.1.6 Viés da Saliência 

 

 O viés da saliência descreve nossa tendência a dar maior importância a determinadas 

informações durante a tomada de decisão simplesmente porque ela chamou mais a atenção, 

mesmo que ela não seja necessariamente mais relevante para a escolha. Um exemplo do viés 

da saliência é o experimento de Coulter e Coulter (2015) onde eles demonstraram que produtos 

que possuíam uma etiqueta de preço com uma fonte grande tinham menos chance de serem 

adquiridos do que o mesmo produto com uma etiqueta de preço de tamanho menor. Neste caso, 
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salientar o preço do produto fazia que um atributo negativo (o preço) tivesse um peso maior na 

hora de ser tomada a decisão de compra, o que tornou o produto menos propenso a ser adquirido. 

 

1.2 Ariely e Desonestidade 

 

Outra interessante área de estudo da economia comportamental é sua aplicação à 

tomadas de decisão onde o indivíduo pode se beneficiar sendo desonesto, levando a 

interessantes descobertas sobre como funciona a “moral humana” e quebrando diversos 

pressupostos sobre a honestidade comuns no senso comum. 

Mazar, Amir e Ariely (2008), realizaram um experimento onde era pedido que um grupo 

de estudantes realizassem um teste de matemática contendo 20, feitas de maneira que fossem 

fáceis e pudessem ser realizadas por qualquer aluno, entretanto, não lhes era dado tempo o 

suficiente para que pudessem finalizar todas as questões, e lhes era prometido um pagamento 

equivalente ao número de questões que conseguissem responder corretamente. Os alunos foram 

divididos em quatro grupos: O primeiro devia entregar a prova para o experimentador corrigi-

la, o segundo devia corrigir a própria prova, informar ao experimentador quantas ele acertou e 

entregar o teste, o terceiro grupo devia corrigir o teste, rasgar a prova e informar o orientador 

quantas questões acertou e o quarto devia corrigir a prova, destruir o teste, informar ao 

experimentador e por fim, ir a uma outra sala e pegar de dentro de uma jarra a quantia de 

dinheiro que ele merecia receber. 

A previsão baseada nos modelos comportamentais tradicionais seria de que os alunos 

fariam um cálculo econômico que leva em consideração o benefício de trapacear e o risco de 

ser pego, e que como em cada grupo o risco de ser pego era menor, o número de alunos 

desonestos seria maior no quarto grupo, seguido do terceiro e do segundo. Entretanto, os 

resultados mostraram que não houve diferença significante entre os três grupos, e que em média, 

eles acertaram um pouco menos do que o dobro de questões do que o primeiro, ao invés de 

alguns poucos trapaceiros com menor sensibilidade ao risco trapaceando muito, tivemos muitos 

alunos trapaceando apenas um pouco, e o quanto eles trapaceavam não era afetado pelo risco 

de ser pego.  
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Esses resultados levaram os pesquisadores a teorizar a existência de dois mecanismos 

de recompensa distintos, um externo, que é estimulado por ganhos palpáveis do mundo exterior 

(como dinheiro ou comida), e um interno, estimulado pela autopercepção do sujeito em relação 

a imagem idealizada de si. Os resultados são explicados pela hipótese de que os alunos só 

podem trapacear um pouco, estimulando assim seu sistema de recompensa externo,  sem que 

eles firam a imagem idealizada de si próprios como pessoas honestas e assim ativam o sistema 

de recompensa interno (de forma negativa). Para validar essa hipótese eles realizaram um novo 

experimento com uma manipulação atencional, fazendo com o que os alunos  prestassem maior 

atenção na imagem de si como pessoas honestas.  

O experimento constituía das mesmas etapas do experimento anterior, com adição de 

uma nova etapa antes do teste de matemática onde os alunos deveriam escrever em uma folha 

de papel o maior número possível de livros que leram na infância ou os mandamentos bíblicos 

que conseguissem lembrar. Como resultado, o grupo que escreveu os dez mandamentos bíblicos 

trapacearam significativamente menos do que o grupo que escreveu os livros da infância, pois 

a escrita dos mandamentos os lembraram  da sua idealização honesta. Posteriormente, o mesmo 

resultado foi alcançado quando foi solicitado a um grupo que assinassem um código de honra 

da universidade antes de realizar o teste. 

 

1.3 Cialdine e Normas Sociais 

 

 Normas sociais são também um importante fator de influência no comportamento de 

consumo dos indivíduos, uma vez que os indivíduos usam as normas sociais como parâmetro 

de comparação para o seu próprio comportamento e tendem a ajustá-lo de acordo com a norma. 

 Um exemplo do efeito das normas sociais são campanhas informativas que visam 

conscientizar jovens universitários sobre o consumo excessivo de álcool. Em geral tais 

campanhas partem da premissa (velada) que os indivíduos usualmente superestimam a 

quantidade de álcool que seus pares ingerem e portanto tendem a ingerir mais álcool numa 

tentativa de se adaptar à norma. Uma vez informados sobre o real consumo médio dos 

indivíduos, eles tenderiam a se engajar em um comportamento menos danoso. Diversas 
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pesquisas já foram realizadas analisando os dados dessas campanhas e elas chegam a resultados 

conflitantes, que por vezes apontam para um efeito “boomerang” (explicar e ilustrar).   

 Cialdini (1990) explica tais resultados através de sua teoria da conduta normativa, onde 

ele divide as normas sociais entre as normas descritivas, que apenas apontam a realidade dos 

fatos, e as normas injuntivas, que além de descrever o que normalmente ocorre, ainda considera 

o quanto aquilo é visto como desejável ou não pelas pessoas. 

 Em sua análise, ele aponta que muitas vezes campanhas informativas falham em 

diminuir a ocorrência de comportamentos negativos porque apenas estimulam os indivíduos a 

manterem o consumo médio. Mesmo que elas façam com que indivíduos que tenham um 

consumo acima da média diminuam o seu consumo, elas provocam o efeito inverso em 

indivíduos que já estão abaixo da média, fazendo com que eles aumentem o consumo para que 

se adaptar à norma. 

 Como uma solução para esse tipo de campanha, ele aponta o uso de normas injuntivas, 

que descreve não o comportamento médio da população e sim o que ela vê como moralmente 

desejável. Em um experimento, Cialdine tentou fazer com que a população de um bairro 

diminuísse o consumo de energia elétrica através da utilização de normas, enviando a cada 

residência um panfleto que informava o quanto aquela residência havia utilizado de energia e 

quanto a média do bairro havia usado. Além disso, o panfleto de um segundo grupo ainda 

continha uma norma injuntiva na forma se um rostinho sorridente ou triste, demonstrando 

aprovação ou desaprovação, de acordo com o consumo da residência em questão (abaixo ou 

acima na média de consumo do bairro). Como resultado do experimento, as casas que 

receberam apenas o panfleto com a norma descritiva tenderam a se aproximar da norma, 

reduzindo o consumo nas casas que estavam acima de média e aumentando nas que estavam 

acima da média.  No entanto, nas casas que receberam o panfleto com a norma descritiva-

injuntiva, não houve aumento do consumo nas casas que já estavam abaixo da média 

(SCHULTZ et al, 2007). 

 

1.4 Neuroeconomia 
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A neuroeconomia pode ser entendida como uma subárea da economia comportamental 

que se usa de conhecimentos das neurociências, técnicas de neuroimagem e demais meios de 

aferição da atividade cerebral para estudar os processos da tomada de decisão. O entendimento 

dos processos neurofisiológicos envolvidos durante a escolha e o consumo podem nos dar 

valiosas pistas sobre como as decisões são tomadas, nos permitindo chegar a modelos 

comportamentais mais precisos e até mesmo testar hipóteses através da medição de atividade 

cerebral que por ventura não possam ser testadas através de experimentos puramente 

comportamentais.  

Uma importante compreensão que a neuroeconomia trouxe aos modelos econômicos é 

o entendimento de que a tomada de decisão não é um processo único, uma vez que diferentes 

partes do cérebro especializadas em uma variedade de tarefas interagem para que uma decisão 

possa ser tomada, um exemplo disso é o experimento de McClure et al (2004) que examinou 

quais áreas do cérebro eram ativadas durante o processo de escolha entre um cupom de presente 

de uma livraria online de um valor menor que seria recebido imediatamente ou um cupom de 

valor superior que só iria ser recebido 6 semanas depois, o experimento mostrou que estruturas 

do sistema límbico e paralímbico quando mais ativadas se relacionavam com a escolha da 

recompensa imediata, enquanto que uma ativação maior em regiões fronto-parietais se 

relacionavam com a escolha da recompensa com atraso temporal, indicando que dois processos 

distintos interagem para que a tomada de decisão seja feita num cenário de escolha 

intertemporal. 

No contexto da tomada de decisão envolvendo risco e incerteza, os achados indicam 

que partes do cérebro envolvidos com o processamento de emoções são importantes mediadores 

para a tomada de decisão. A ínsula, por exemplo, conhecida pelo seu papel no empatia e por 

simular experiências para que se possa prever a emoção advinda de determinada situação, tem 

sido teorizada que teria um papel na tomada de decisão envolvendo riscos, uma vez que teria o 

papel de simular a emoção advinda de uma situação de perda e assim contribuir para o 

comportamento de aversão ao risco. Em um experimento com indivíduos que possuíam a ínsula 

lesionada, os participantes tinham a oportunidade de fazer apostas em um jogo de cara ou coroa, 

onde eles ganhariam 2,50 dólares por acerto e perderiam 1 dólar por derrota, como a aposta 

possuía um prospecto positivo, indivíduos que não possuíam aversão ao risco tinham uma 

probabilidade maior de conseguir melhores resultados na aposta. Como resultado, indivíduos 
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que possuíam a ínsula lesionada se saírem substancialmente melhores do que os indivíduos com 

a ínsula saudável. 

Outra área que tem recebido interesse dentro da neuroeconomia é a tomada de decisão 

dentro de um contexto social, onde a escolha não é definida apenas pelo seu valor utilitário,  

sofrendo a influência do comportamento de terceiros. Modelos comportamentais clássicos da 

economia apostavam em um homem egocêntrico, cujo os atos de altruísmo eram na verdade 

mediados pela expectativa de uma recompensa, porém os achados da economia 

comportamental apontam que a tomada de decisão dentro do contexto social não é um processo 

único, e sim a interação de 2 sistemas distintos. Greene et al (2001) realizou um experimento 

onde os participantes deveriam responder dilemas de conteúdo moral (por exemplo, se 

matariam uma pessoa para salvar cinco) e dilemas de conteúdo não moral (por exemplo, qual 

meio de transporte usariam pra chegar em determinado lugar) enquanto sua atividade cerebral 

era observada numa máquina de ressonância magnética. O experimento mostrou que os 

indivíduos levavam um tempo consideravelmente maior para responder questões morais e 

mostraram maior atividade em áreas envolvidas no processamento emocional, levando a 

conclusão que em questões que provoquem uma resposta emocional, é necessário que a resposta 

emocional seja inibida por uma processo de tomada de decisão mais racional para que uma 

escolha de maior valor utilitário contrária a resposta emocional possa ser tomada.  

Como suporte para essa hipótese Koenigs et al. (2007) descobriram que indivíduos com 

lesões no córtex pré-frontal ventromedial, conhecidos por ter baixa resposta emocional e 

empatia, respondiam dilemas morais de maneira utilitária de forma mais rápida que indivíduos 

sem lesão. Sanfey at al. (2003) realizaram um experimento usando o jogo do ultimato, onde um 

participante recebe um valor e deve dividi-lo na proporção que desejar e oferecer uma parte 

para o segundo participante, o segundo participante então tem a opção de aceitar a oferta e o 

dinheiro será dividido entre eles da forma como o primeiro participante escolheu, ou ele pode 

recusar a oferta e ambos os participantes saem sem nada. Analisando de maneira utilitário o 

jogo do ultimato, o primeiro jogador deveria o menor valor possível para o segundo participante 

visando maximizar seu ganho, enquanto o segundo jogador deveria aceitar qualquer valor acima 

zero para também ter um ganho, entretanto, não é incomum que o segundo jogador recuse 

ofertas injustas, mostrando que o processo de decisão dentro desse contexto social não é 

puramente guiada pela racionalidade. Os achados de Sanfey et al (2003) mostram que a 
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atividade no córtex dorsolateral pré frontal, uma área conhecida pela função de sobrepor outros 

sinais prepotentes, era maior do que a atividade na ínsula em indivíduos que aceitaram a opção 

injusta, enquanto a atividade na ínsula era maior em indivíduos que rejeitavam a oferta, dando 

suporte a hipótese de que dois sistemas distintos estão envolvidos na tomada de decisão dentro 

do contexto social. 

 

1.5 Neuromarketing 

 

O neuromarketing é um campo que busca aplicar os conhecimentos de economia 

comportamental e neuroeconomia às pesquisas de marketing, sendo assim um campo de 

aplicação prática das duas outras áreas. A esperança dos pesquisadores é que as técnicas de 

aferição da atividade cerebral possam vir a fornecer com maior fidedignidade informações 

sobre como o consumidor encara determinado produto dentro de uma situação de consumo, 

informações estas que seriam impossíveis de se conseguir, pelo menos não sem vieses, em uma 

pesquisa de auto-relato. As pesquisas em neuromarketing usam diferentes técnicas de aferição 

de atividade neuronal, como a eletroencefalografia, a magnetoencefalografia e a ressonância 

magnética funcional para tentar detectar sinais biológicos que indiquem o desejo (ou aversão) 

dos indivíduos quando expostos a um determinado produto ou a uma peça publicitária, na 

expectativa de que tais sinais biológicos possam fornecer informações mais confiáveis e 

detalhadas do que aquele indivíduo seria capaz de verbalizar sobre a experiência que aquele 

produto lhe trouxe. 

Um experimento clássico dentro do neuromarketing é o experimento da “Coca Versus 

Pepsi” (MCCLURE at al, 2004), onde indivíduos foram convidados a refazer o desafio da Pepsi, 

uma peça publicitária clássica onde as pessoas eram desafiadas a fazer um teste cego entre o 

refrigerante de cola da Coca-Cola e o da Pepsi, conhecido por resultar numa maior preferência 

pelo refrigerante da Pepsi, a despeito de sua porcentagem de venda no mercado ser notadamente 

inferior ao do refrigerante concorrente. Dentro de um aparelho de ressonância magnética 

funcional, indivíduos recebiam uma dose de cada um dos refrigerante, sendo que um grupo não 

sabia qual refrigerante estava experimentando e o outro recebia o refrigerante com a logomarca 

da empresa fabricante. Como resultado da análise gustativa, o grupo que recebeu o refrigerante 
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sem a informação da  marca preferiu o refrigerante Pepsi, enquanto o grupo que recebeu o 

refrigerante com a logomarca preferiu o refrigerante da Coca-Cola. As medições feitas pelo 

aparelho de ressonância magnética mostraram que os participantes tiveram um maior ativação 

no córtex pré-frontal ventromedial, uma área relacionado com o processamento de 

recompensas, bebendo Pepsi do que Coca-Cola durante o teste cego, entretanto, quando os 

indivíduos sabiam que estavam bebendo Coca-Cola, era notável uma maior ativação no 

hipocampo, região relacionada com a memória, e do córtex pré-frontal lateral, área relacionada 

com o processamento de atividade cognitiva complexas. Os pesquisadores teorizam que a 

preferência pela Coca-Cola se dá pela experiência e memórias que o indivíduo tem com a 

marca, e não pelo sabor do refrigerante propriamente dito. 

O campo do neuromarketing também é frequentemente vítima de críticas, uma das 

principais acusações é de que o campo, por ter um fim comercial, se vende em excesso, 

supervalorizando suas reais capacidades de predizer o comportamento de consumo, os críticos 

argumentam que muitos dos trabalhos não se baseiam em um conhecimento sólido de 

neurociências, levando o neuromarketing a um status de quase pseudociência, como um novo 

modismo da área de marketing com uma roupagem científica, mas que não necessariamente 

leva aos resultados prometidos. A crítica ainda se estende a um viés de publicação, onde 

resultados não satisfatórios são omitidos em prol de não prejudicar as instituições privadas  que 

os financiam. Outro ponto vítima de crítica é a questão ética do uso desse tipo de tecnologia 

para induzir o consumo, o medo é que se chegue a algo como um “botão de compra” do cérebro, 

uma fórmula tão eficiente de se fazer o marketing de um produto que ele se torne quase 

irresistível, fazendo com que pessoas que usualmente não comprariam o produto o comprem, e 

possa até mesmo vir a ter problemas financeiros por isso. Apesar das críticas e do número de 

publicações que discutem tal questão ética, nenhum achado dentro do neuromarketing justifica 

a preocupação, uma vez que os resultados ainda são modestos, e nada parecido com um “botão 

de compra” parece existir. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

2.1 Introdução 

 A percepção que um indivíduo tem de cada experiência é dada pela interação de 

processos bottom-up (de baixo pra cima) e processos top-down (de cima para baixo). Processos 

bottom-up são processos de análise orientados pelos estímulos sensoriais, por exemplo, ao ver 

um objeto desconhecido, a informação visual é captada pela retina e levada para o lobo 

occipital, onde o cérebro irá processar a informação e tentará identificar que objeto é aquele, 

comparando com outros objetos que o indivíduo tenha visto anteriormente. Já os processos top-

down podem ser descritos como o uso de informação contextual na análise da informação para 

ajudar na identificação de padrões, por exemplo, uma pessoa preocupada ao ser informado que 

existe uma aranha marrom na sala, ao ver de relance um pequeno objeto escuro, pode 

rapidamente chegar a conclusão de que se trata da aranha, mesmo que o objeto não seja 

necessariamente a aranha.  

 A pesar dessa divisão didática, processos bottom-up e top-down nunca ocorrem de 

maneira isolada, sempre que existe a necessidade de se identificar ou analisar um objeto, tanto 

a informação sensorial em si como nossas crenças, desejos e expectativas entram na equação, 

por exemplo, ao ver um animal peludo a distância, uma pessoa pode identificá-lo como um 

coelho ou gato, mas não como um crocodilo, a experiência visual obviamente depende do 

estímulo, mas ela também é influenciada pelo que o sujeito espera enxergar. 

 É claro que os processos bottom-up e top-down não estão apenas relacionados a 

estímulos visuais, eles estão presentes no processamento de qualquer estímulo, como por 

exemplo, a experiência de degustar um alimento, que envolve uma variedade de sentidos como 

o paladar, olfato e visão, tanto quanto uma vasta gama de informações contextuais, como as 

informações contidas na embalagem, o preço do produto e as opiniões de terceiros sobre o  que 
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o indivíduo possa ter recebido, tornando a análise sensorial de alimentos um instrumento 

extremamente proveitoso para a investigação desses processos. 

 A influência de processos top-down na experiência alimentar já é bastante conhecida, o 

Pepsi Challenge, campanha publicitária clássica da pepsi, reproduzida de 1975 até hoje, desafia 

os consumidores a experimentarem os refrigerantes de cola da Pepsi e da Coca-Cola de olhos 

vendados e escolherem seu favorito, sendo a Pepsi a grande vencedora, apesar da maioria dos 

consumidores preferirem o refrigerante da Coca-Cola quando não estão vendados, sinal da 

influência contextual que os rótulos dos refrigerantes tem na experiência dos consumidores. 

Efeitos similares também já foram exaustivamente descritos na literatura científica, Alisson e 

Uhl (1964) demonstraram que consumidores tem grande dificuldade em identificar a sua marca 

de cerveja preferida usando apenas o sabor e o aroma quando o rótulo é ocultado, Makens 

(1965) demonstrou que uma fatia de peru é melhor avaliada melhor quando está com um rótulo 

de uma marca popular do que quando rotulada como uma marca menos popular, Lee et al. 

(2006) demonstraram que consumidores avaliam uma cerveja com gotas de vinagre balsâmico 

pior apenas quando tal informação lhes é dada antes de prová-la, McClure et al. (2004) 

demonstraram que a preferência por Coca-Cola aumenta quando ela é servida em um copo com 

o logo da marca e produtos como iogurte de morango (WARDLE e SOLOMONS, 1994) e 

sorvete de baunilha (BOWEN et al., 1992) são melhores avaliados quando rotulados como 

contendo alto teor de gordura. 

 Em uma situação de consumo de um produto, as marcas funcionam como uma forma 

de manipulação contextual, assim como rótulos que indicam alto teor de gordura resultam em 

avaliações melhores porque os indivíduos esperam que comidas mais gordurosas sejam mais 

saborosas, marcas consideradas premium, ou simplesmente marcas mais caras, geram a 

expectativa no consumidor de um produto superior, e que por consequência, geram um viés na 

forma que experienciam o produto, levando a avaliações mais positivas. Além disso, a literatura 

sugere que em muitos casos o único responsável pela superioridade dessas marcas é a equipe 

de marketing das empresas, um exemplo disso é o estudo realizado por Goldstein et al. (2012), 

contendo uma amostra de mais de 6000 testes cegos, que demonstrou que vinhos mais caros só 

são avaliados como sendo melhores que vinhos mais baratos quando o indivíduo tem 
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conhecimento do preço do produto, e quando tal informação é omitida, vinhos mais baratos 

tendem a ter avaliações superiores aos mais caros para o público geral. 

 Sem dúvidas esse viés em nossa análise sensorial leva o consumidor médio a 

desperdiçar uma quantidade significativa de dinheiro em marcas de prestígio, mas é possível 

atenuar esses efeitos sem remover o rótulo e a etiqueta de preço do produto? No presente 

trabalho examinamos os efeitos da manipulação contextual na análise sensorial de uma marca 

de chocolate considerada premium e uma marca de chocolate popular, parte dos voluntários 

receberam um texto instantes antes de fazer a análise sensorial que reforçava a ideia de que 

marcas premium possuem de fato uma produto de qualidade superior, uma vez que gastam 

milhões em pesquisa e desenvolvimento para entregar ao consumidor o melhor produtor 

possível, enquanto que outra parte dos voluntários recebeu um texto que argumenta que tanto 

produtos premium quanto populares são fabricados com processos e materiais similares, e que 

o alto custo das marcas premiuns de deve apenas ao prestígio associado à marca, sendo seu 

preço de mercado definido não pelo que o produto realmente vale e sim pelo quanto o 

consumidor está disposto a pagar por ele. 

 

2.2 Material e Métodos  

 Para avaliar a manipulação contextual na experiência do consumidor, realizamos um 

experimento onde 123 voluntários, alunos da Universidade Federal Fluminense do campus de 

Volta Redonda,  avaliaram duas marcas de chocolate, o Melken da Harald, uma marca 

nacional, e o Recipe N° 823 da Callebaut, uma marca belga. A amostra foi dividida em 3 

grupos, o grupo 1 recebeu um texto que reforçava a ideia popular de que marcas mais caras 

possuem produtos de qualidade superior, uma vez que as empresas investem milhões em 

pesquisa e desenvolvimento. Em oposição, o grupo 2 recebeu um texto que desmistifica tal 

ideia, argumentando que as marcas mais caras usam de processos de produção e matéria 

prima similares ao das marcas populares, e que o preço mais caro é apenas por conta do 

prestígio que a marca possui. O grupo controle recebeu um texto sobre análise sensorial antes 

da degustação.  
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 Cada voluntário recebeu um dos textos para leitura e em seguida foi conduzido para a 

mesa da análise sensorial, onde recebeu instruções de como realizá-la. As provas dos 

chocolates foram feitas de forma individual, com apenas um indivíduo na sala por vez. Cada 

voluntário recebeu aproximadamente 6 gotas de cada chocolate, servidos em copos plásticos 

descartáveis de 50ml, assim como água para a limpeza do paladar, servida em copos plásticos 

descartáveis de 200ml. Os voluntários foram instruídos a beber água entre as amostras e não 

foram instruídos a experimentar os chocolates em nenhuma ordem específica. Durante todo o 

processo de degustação as marcas e embalagens dos produtos ficaram expostas. Os 

participantes avaliaram cada amostra nos quesitos aroma, textura, aparência, sabor e 

impressão global, em uma escala hedônica de 1 à 9. 

 O experimento foi submetido ao comitê de ética da Universidade Federal Fluminense. 

 

2.3 Hipótese 

 Como demonstra a literatura, nossa experiência de consumo de um produto é 

influenciada por nossas crenças e informações disponíveis sobre tal produto, portanto, 

acreditamos que o grupo 1, que recebeu a manipulação contextual favorável ao branding, irá 

fazer uma avaliação positiva a respeito do chocolate belga, em detrimento ao chocolate 

nacional, enquanto que o grupo 2, que recebeu a manipulação contextual que visava 

desmistificar a superioridade do chocolate importado, terá uma diferença menor na nota entre 

os dois chocolates. Espera-se que o grupo controle apresente um resultado condizente com a 

crença da cultura brasileira que o chocolate belga é superior aos produzidos no Brasil. 

3. RESULTADOS 

 

Para analisar os dados realizamos uma análise de variância multifatorial (MANOVA), 

a análise mostrou não existir diferença significativa entre os grupos pró-marca, anti-marca e o 

controle, F(2.1230) = 1,229, p = 0,32568, como representado na figura 1. O que pudemos 

demonstrar é que o Callebaut pontuou melhor que o Melken de forma geral, F(1.1230) = 24,790, 

p= 0,00001, como representado no gráfico da figura 2, e que considerando os três grupos, o 
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único quesito da avaliação que encontrou diferença significativa foi a aparência, F(4,1230) = 

8,4515, p = 0,00001, como representado na figura 3. 

 

Figura 1: Diferença entre os grupos. 
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Figura 2: Diferença entre as marcas. 
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Figura 3: Diferença entre as categorias. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 O resultado da análise nos surpreendeu, não confirmando nossa hipótese inicial, sendo 

impossível afirmar que houve um efeito das manipulações contextuais na avaliação dos 

chocolates, uma vez que  todos os grupos avaliaram os chocolates de forma bastante similar. 

Para explicar esse resultado, que difere em muito do que seria esperado segundo a literatura, 

levantamos algumas hipóteses: 

 Em primeiro lugar, é possível refletir e reconsiderar  a hipótese de de que a população 

brasileira acredita que os chocolates belgas são superiores (nossa premissa inicial):: se esta 

premissa não for verdadeira,, as manipulações contextuais não teriam efeito, uma vez que elas 

visam acentuar ou atenuar os efeitos de uma crença já existente nos voluntários. É necessário 

considerar um viés de amostra também, uma vez que a quase totalidade dos voluntários eram 
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do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, onde talvez exista um pensamento mais crítico em 

relação às marcas e uma maior aceitabilidade de produtos brasileiros em detrimento às marcas 

estrangeiras. Obviamente essas são apenas hipóteses, e é necessário a condução de 

experimentos subsequentes para entender a opinião do público do campus em relação aos 

estereótipos das marcas de chocolate brasileiras e belgas. 

 Outra hipótese é que os textos falharam em gerar a manipulação contextual pretendida. 

Para que a manipulação tenha efeito é necessário um mínimo de foco atencional, os textos eram 

lidos pelos voluntários antes da explicação de como a análise deveria ser feita, talvez esse 

detalhe do desenho experimental tenha atrapalhado a manipulação contextual ter efeito, uma 

vez que a atenção dos voluntários estaria dividida entre compreender a informação do texto e 

compreender o procedimento da análise sensorial. Outra possibilidade é a de que os textos em 

si não foram capazes de gerar a manipulação contextual, uma vez que eles abordavam a temática 

das marcas, mas não diretamente falavam sobre marcas de produtos alimentícios ou chocolates, 

talvez um texto mais enfático e direto produzisse melhores efeitos. 

 Outro possível ponto de crítica é o argumento citado por Malcolm Gladwell (2005), no 

seu livro Blink: The Power of Think Without Thinking, onde argumenta que existe um viés 

inerente à esse tipo de experimento, uma vez que os indivíduos tendem a preferir o alimento 

mais doce quando eles têm apenas uma chance de prová-los, mas que não necessariamente 

reflete a preferência do consumidor a longo prazo. Apesar de consideramos possível um efeito 

desse viés em nossos dados, ele não parece ser o fator mais relevante, uma vez que o chocolate 

nacional, que é mais doce que a marca belga, apresentou avaliações inferiores no teste gustativo.  

Ainda é importante considerar o tamanho reduzido da amostra, o presente experimento 

trata-se de um piloto, conduzido com recursos e tempo limitados, impossibilitando-nos de 

alcançar a amostra que seria ideal para um desenho experimental entre grupos. Apesar de não 

termos encontrado significância estatística, a análise dos dados nos indicou tendências 

interessantes que talvez encontrassem significância estatística com uma amostra mais 

numerosa, mas que por uma questão de rigor estatístico, não nos foi possível abordar no 

presente trabalho. 
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5. CONCLUSÃO 
  

O presente trabalho teve por objetivo realizar um estudo teórico e prático de economia 

comportamental e os seus desenvolvimento contíguos. O estudo reafirma a relevância da 

avaliação de fatores outros além da racionalidade pura do indivíduo na sua realização de 

escolhas por meio de uma revisão bibliográfica e de um experimento com 123 voluntários. 

Como já referido, a literatura indica que a experiência de consumo de um produto é 

influenciada por nossas crenças e informações apreendidas sobre ele. As marcas, rótulos, 

imagens e textos disponíveis ao consumidor operacionalizam uma espécie de manipulação 

contextual – marcas premium ou indicações de alto teor de gordura apontam para sabores 

“melhores”, assim como o próprio preço do produto. Por essa razão, a literatura sugere ainda 

que o consumidor sofre perdas significativas de valor econômico por avaliar suas compras 

desde um conjunto de enviesamentos sensoriais.  

A perspectiva epistêmica anterior ao passo paradigmático da economia comportamental 

era a da consideração de um indivíduo perfeitamente racional, que realizia suas escolhas sempre 

tendo em vista os objetivos de maximizar ganhos e minimizar perdas. A economia 

comportamental, campo no qual o indivíduo pode ser estudado como ser de uma racionalidade 

plástica, influenciável, com escolhas determinadas por fatores outros além dos dados objetivos 

das sua opções, torna possível a avaliação dos vários contextos envolvidos nas decisões. 

No experimento foram analisados os efeitos da manipulação contextual na análise 

sensorial de uma marca de chocolate considerada premium e importada, e uma marca de 

chocolate popular e nacional. Parte dos voluntários – todos alunos da Universidade Federal 

Fluminense de Volta Redonda – receberam um texto, lido um pouco antes da análise sensorial, 

que afirma que marcas premium têm inequivocamente uma qualidade superior de produto. 

Outra parcela dos voluntários recebeu um texto que afirma que o alto custo dos produtos 

premium está exclusivamente associado ao prestígio da marca, o que indica que o seu preço se 

relaciona à disposição do consumidor em gastar, não a uma qualidade diferenciada de produto. 

O grupo controle recebeu tão somente um texto que falava a respeito do próprio assunto da 

análise sensorial.  
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O resultado final da análise foi inesperado, pois contrariou a hipótese inicial de que as 

influências contextuais fariam os grupos escolherem como de melhor sabor os chocolates de 

acordo com o que se esperava que os textos os conduziria a escolher. Algumas hipóteses foram 

levantadas a fim de tentar resolver essa discrepância entre os resultados do experimento e a 

literatura. 

É possível considerar, por exemplo, a hipótese de que a população brasileira acredita 

que os chocolates belgas não são superiores por natureza, também o viés na população que 

participou do experimento – todos estudantes do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, onde 

deve haver uma certa criticidade aos produtos importados e maior aceitação dos nacionais. 

Outras hipóteses ainda, como a falha na manipulação contextual pretendida na aplicação dos 

textos, a duração do teste, etc, foram consideradas. 
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ANEXO A – Manipulação Contextual Pró-Marca 

 

Por trás de uma marca mundial repousam características que a maior parte dos consumidores 

sequer imagina. A Gillete, por exemplo, virou sinônimo de produtos relacionados às conhecidas 

lâminas. Ao comprar um de seus produtos  - há mais de duas dezenas para as mais variadas 

necessidades - o consumidor paga por seu consumo imediato, mas paga também parte dos 

milhões investidos em pesquisa e desenvolvimento. São cerca de 2 bilhões de dólares anuais 

investidos nesta área, numa equipe que conta com mais de 1000 PhD e 8000 pesquisadores. 

Estima-se que só o desenvolvimento do produto conhecido como Mach 3 custou à empresa 

cerca de 750 milhões de dólares.  

 

A Gillete é apenas uma de muitas empresas cujos nome - e custos - envolvem muito mais do 

que os olhos podem ver. A Volvo investe em tecnologia de segurança para seus carros que a 

maior parte das montadoras sequer sonha; a Google mantém prejuízo em diversos campos 

“apenas” para entender como pensa e age seus consumidores; a Nestlé investe centenas de 

milhares de dólares em produtos que sejam mais saborosos, saudáveis e apreciados por seus 

consumidores.  

 

É claro que estas empresas não investem estes valores à toa: não se trata de boa vontade. O 

objetivo final destas empresas é o lucro, mas para as empresas que estão há décadas no mercado 

o contínuo caminho até o consumidor demanda investimentos pesados em seus produtos. Por 

isso, da próxima vez que pensar uma marca, pense além e pense grande: em geral há muito mais 

que um logo “bonitinho” que veio à memória. 
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ANEXO B – Manipulação Contextual Anti-Marca 

 

O sonho de todas as marcas é chegar ao ponto onde seu nome se vende sozinho: este é o 

momento mágico onde seus produtos são vendidos não pelos seus respectivos custos, mas por 

quanto os consumidores estão dispostos a pagar.  

 

Artigos de moda são um excelente exemplo: bolsas que chegam a custar dezenas de milhares 

de dólares são produzidas em áreas - países, em geral - com baixíssimo custo, sem qualquer 

preocupação social, para alimentarem percentuais quase obscenos de lucro para as empresas 

que apenas colocam sobre os produtos finais um logo. São idênticos a diversos produtos no 

mercado, mas o preço atingido pelo mero conceito da marca multiplica seu valor a cifras muitas 

vezes milionárias. O mesmo pode ser evidenciado em diversas indústrias diferentes, dos vinhos 

e suas “safras especiais” ou mesmo seus “vinhedos históricos” - falácias desmascaradas por 

diversos trabalhos científicos onde os provadores desconheciam as origens das bebidas. 

 

Somos capazes de erros diversos. Por vezes criamos categorias afins - os produtos importados 

- e exploramos muitas questões de identidade social num país que deprecia seus produtos 

internos… Noutras vezes bons produtos “sem marca” (de marca desconhecida) chegam à região 

- com excelente preço - e não caem nas graças do consumidor porque ficam conhecidos como 

“baratinhos”.  

 

Pagamos o preço de nossa ignorância: guiar-se pelas marcas (ou apenas por elas) nos afeta 

diretamente. Em particular, afeta nosso bolso.  
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ANEXO C – Manipulação Contextual do Grupo Controle 

 

A Análise Sensorial é uma ferramenta moderna utilizada para o desenvolvimento de novos  

produtos, reformulação dos produtos já estabelecidos no mercado, estudo de vida de prateleira 

(shelf life), determinação das diferenças e similaridades apresentadas entre produtos 

concorrentes, identificação das preferências dos consumidores por um determinado produto e, 

finalmente, para a otimização e melhoria da qualidade. Grosso modo, é realizada por uma 

equipe que analisa as particularidades sensoriais de um produto para um fim determinado. Para 

se chegar ao objetivado, diferentes métodos de avaliação de respostas foram desenvolvidos. As 

avaliações são metodologicamente orientadas pela finalidade da análise em primeiro lugar. Os 

resultados normalmente encontram expressão estatística e revelam a viabilidade de um produto 

ou de um dos aspectos de um produto. 

 

Na prática, acontece da seguinte maneira: através de um perfil pré-selecionado pela equipe de 

pesquisadores, um conjunto de provadores são convidados a experimentar um produto ou uma 

série deles e expressar suas opiniões. A prova é feita em cabines individuais onde os 

consumidores recebem o produto a ser analisado, eles devem degustar o produto com bastante 

atenção e então expressar suas opiniões em relação a cada característica do produto, como sua 

aparência, aroma e sabor. 

 

Usando metodologia científica referenciada internacionalmente, acompanhado de um 

formulário com perguntas pré-definidas para determinação dos resultados, é possível medir, 

avaliar e interpretar a percepção sensorial em relação ao produto que será lançado no mercado. 
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ANEXO D – Ficha de Avaliação Sensorial 

 

Nome:_______________________________________________ Data:________ 

 

Por favor, usando a escala abaixo, indique o quanto você gostou ou desgostou de 

cada amostra de chocolate.  

 

9 - Gostei muitíssimo 

8 - Gostei muito 

7 - Gostei moderadamente 

6 - Gostei ligeiramente 

5 - Nem gostei nem desgostei 

4 - Desgostei ligeiramente 

3 - Desgostei moderadamente 

2 - Desgostei muito 

1 - Desgostei muitíssimo 

 

 

Melken: 

 

Aparência:  

Aroma:  

Textura:  

Sabor:  

Nota Geral:  

 

 

Callebaut: 

 

Aparência:  

Aroma:  

Textura:  

Sabor:  

Nota Geral:  
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