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"O 

Marketing está se tornando mais uma 

batalha baseada em informações do que 

uma batalha no poder de vendas." 

 
Philip Kotler, 2000 



 
 

RESUMO 

A música ambiente vem sendo utilizada em vários estabelecimentos de varejo. 

Vários estudos revelam sua influência na percepção de tempo e satisfação do 

consumidor. Com base em conceitos de marketing sensorial, com foco no estímulo 

do sentido auditivo dos consumidores, é possível aumentar a permanência de tempo 

e a satisfação. Para tanto se faz necessário análise do perfil do público alvo para 

que as características da música e a familiaridade do consumidor em relação ao 

estímulo sejam atendidas. Para isso, o presente estudo inicia uma revisão literária 

para embasar esses conceitos, com o objetivo de verificar os efeitos dos estímulos 

sonoros na percepção de tempo e na satisfação dos consumidores em 

supermercados de Curitiba. Com o intuito de satisfazer os objetivos específicos 

propostos, foi realizada uma pesquisa quantitativa, através da distribuição de 

questionários impressos em supermercados com música ambiente, logo após em 

supermercados sem música ambiente para que houvesse a possibilidade de 

comparação. Foram coletados 294 questionários válidos por meio de survey 

(levantamento). Através da pesquisa foi possível perceber que os consumidores 

permanecem mais tempo em ambientes com estímulos sonoros, porém, é 

necessário que o som seja percebido por eles. A satisfação do consumidor, 

entretanto, está diretamente relacionada à familiaridade com a música e suas 

características.  

 

Palavras-chave: Música. Estímulo. Ambiente. 
 
 



 
 

ABSTRACT 

Ambient music has been used in many retail outlets. Several studies have revealed 

their influence on the perception of time and consumer satisfaction. Based on 

sensory marketing concepts stimulating the consumers' auditory sense, it is possible 

to increase the permanence of time and satisfaction of the same, however it is 

necessary to analyze the profile of the target audience so that the characteristics of 

the music and the consumer's familiarity with the Stimulus is met. For this, the 

present study includes a literary revision to support these concepts, with the objective 

of verifying the effects of sound stimuli on the perception of time and consumer 

satisfaction in supermarkets in Curitiba. In order to satisfy the specific objectives 

proposed, a quantitative research was carried out, through the distribution of 

questionnaires printed in supermarkets with ambient music, soon afterwards in 

supermarkets without the ambient music for comparison. A total of 294 valid 

questionnaires were collected through a Survey. Through the research it was 

possible to observe that the consumers stay longer in environments with sound 

stimuli, however it is necessary that the sound is perceived by them. But consumer 

satisfaction is directly related to familiarity with music and its characteristics. 

 

Keywords: Music.Stimulus.Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com consumidores cada vez mais exigentes e a alta competição entre a 

concorrência, as organizações precisam superar as expectativas de seus clientes, 

de modo a gerar vantagem competitiva (FERNANDES, 2002). Por esse motivo 

vários estudos vêm sendo voltados para estratégias em relação ao ambiente da loja 

e sua influência no comportamento de compra (MELO, 2013). 

Buscando otimizar o ambiente interno, várias empresas utilizam-se dos 

sentidos dos consumidores com o intuito de tornar o ponto de venda confortável e 

insubstituível para o cliente, e diferenciar-se da concorrência (SOUZA e outros, 

2015). Segundo Souza e outros (2015), o marketing sensorial, busca instigar a 

sensibilidade dos consumidores e a percepção da emoção através dos sentidos 

humanos. O estímulo dos sentidos objetiva proporcionar prazer, excitação e 

satisfação ao consumidor através da sua experiência de compra, atraindo-os através 

do inconsciente (SOUZA, 2015). 

O estímulo auditivo, por exemplo, possui o poder de influenciar a opção de 

compra do consumidor, remetendo a lembranças e sentimentos no inconsciente do 

consumidor (SOUZA e outros, 2015). Os autores ainda ressaltam que para a 

estratégia ter o efeito esperado, as músicas devem ser adequadas ao produto ou 

serviço que desejam vender. Deste modo, é possível definir a quantidade de tempo 

permanecido na loja, bem como a satisfação do consumidor. Maciel e outros (2010), 

afirmam que a música ambiente pode influenciar na velocidade de fluxo, volume de 

tempo e percepção de tempo. O estímulo musical possui o poder de modificar o 

estado emocional dos consumidores, seu comportamento de compra e a percepção 

de tempo dos mesmos (SENCCHI e MUNARO, 2016). 

Ao buscar oferecer uma experiência de compra única ao consumidor, é 

possível obter melhores resultados de satisfação em relação ao ambiente (Engeser 

e Rheinberg, 2008). Portanto, estimular o consumidor ao estado de flow (estado de 

fluxo), através de estratégias, pode influenciar no seu bem-estar (Engeser e 

Rheinberg, 2008). 

A música ambiente é comumente encontrada em comércios, porém, a maioria 

das pessoas não faz ideia da influência que tal estímulo tem sobre os consumidores 

(SOUZA e outros, 2015). 
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Diante do cenário apresentado, formulou-se o seguinte problema de pesquisa:  

“Como a música pode influenciar na percepção de tempo e satisfação do 

consumidor? ”  

Segundo Maciel e outros (2010), a música pode afetar o indivíduo de diversas 

maneiras e interferir no processo de compra. Herter (2010), enfatiza que se deve 

analisar o objetivo e o ambiente antes de ministrar o estímulo para que o mesmo 

tenha o efeito planejado. Dos cinco sentidos humanos o mais explorado é a visão 

(SOUZA e outros, 2015), entretanto Souza e outros (2015) afirmam que: 

Uma música pode acalmar, animar, fazer sorrir e até chorar, por que não 

teria o poder de influenciar as escolhas dos clientes em determinados 

momentos? O som também pode evocar imagens igualmente poderosas as 

causadas pela visão. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

Verificar os efeitos da música na percepção de tempo e na satisfação dos 

consumidores de supermercados de Curitiba. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 Verificar a influência da música na percepção de tempo, satisfação e intenção 

de continuar comprando. 

 Verificar a influência da familiaridade do consumidor com a música na 

percepção de tempo, satisfação e intenção de continuar comprando.   

 Verificar a influência das características da música na percepção de tempo, 

satisfação e intenção de continuar comprando. 
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2 JUSTIFICATIVA PRÁTICA 

Observando o aumento do uso de música ambiente em varejos, corroborado 

por Leitão (2007), nota-se a importância deste estudo sobre a influência do estímulo 

musical na percepção de tempo e satisfação dos consumidores de supermercados. 

Tendo em vista que muitos estabelecimentos utilizam esta estratégia em seu 

ponto de venda, estima-se que os gestores compreendem o impacto desta 

estratégia em seus consumidores, porém não possuem conhecimento de como o 

estímulo deve ser utilizado, respeitando as características da música (volume, tom, 

timbre e ritmo) e a familiaridade do seu público-alvo, para que a estratégia possa 

atingir os consumidores da forma esperada.  

Compreendendo esse déficit de preocupação com os resultados do conceito 

“música ambiente no supermercado”, este trabalho se justifica por oferecer aos 

gestores o entendimento sobre a música ambiente, que são as características físicas 

e emocionais no subconsciente do consumidor e a sua influência, que se 

compreende pela satisfação, percepção de tempo e familiaridade, no 

comportamento de compra e satisfação.  

 

3 REVISÃO LITERÁRIA 

Neste tópico serão abordados temas que fundamentam esta pesquisa. São 

eles: servicescape, marketing sensorial, flow, percepção do tempo, satisfação, 

estilos de música e familiaridade. 

3.1 SERVICESCAPE 

O termo servicescape, refere-se às evidências projetadas no ambiente para 

entregar ao consumidor maior tangibilidade em relação ao serviço prestado. Os 

clientes avaliam os detalhes expostos no ambiente, principalmente no primeiro 

contato, por mais simples que seja, e estes indicativos o farão determinar se o 

serviço é de qualidade ou não (FERNANDES, 2002). 

Segundo Fernandes (2002), o ambiente físico é um instrumento muito 

importante no critério de qualidade percebida pelo consumidor. Quanto melhor a 
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avaliação do cliente em relação ao ambiente, mais alto será o nível de qualidade 

percebida do atendimento, seja em bancos, lojas, restaurantes, entre outros locais. 

Para Melo (2013), o marketing de varejo tem se desenvolvido através de 

estudos. Sendo assim, percebeu que atributos voltados ao ambiente da loja, como 

por exemplo, música e aroma, podem se tornar sinais explícitos na comunicação 

com o consumidor através da experiência de consumo. 

Conforme exposto por Fernandes (2002), estímulos utilizados no ambiente 

físico, aumentam o nível de qualidade percebida e consequente satisfação. 

Satisfação é o estado de realização, onde o consumidor sente-se feliz, conforme 

veremos a seguir. 

3.2 SATISFAÇÃO  

Satisfação é a ação ou efeito de satisfazer ou satisfazer-se. Contentamento; 

prazer resultante da realização daquilo que se espera ou do se deseja. (Dicionário 

Aurélio).  

Larán e Espinoza (2004) apud (EVRARD, 1993) em resumo, a satisfação é o 

estado psicológico resultante do processo de compra e de consumo. 

Já Kotler (2001) explica que as expectativas são influenciadas por uma 

experiência anterior de compra, por recomendações de amigos e colegas, ou por 

informações das empresas. Os consumidores criam expectativas antes de 

comprarem um produto ou serviço, e após a compra comparam o desempenho real, 

e essas expectativas poderão ser confirmadas ou não. É o chamado “paradigma da 

desconfirmação”. 

Larán e Espinoza (2004) complementam que o consumidor forma 

expectativas anteriores ao consumo, percebe o funcionamento do produto e 

compara o funcionamento percebido com as expectativas iniciais. O objetivo é suprir 

as expectativas e consequentemente gerar satisfação no consumidor. 

Mowen e Minor (1998) apud Larán e Espinoza (2004) afirmam que o estado 

afetivo do consumidor se refere aos sentimentos positivos e negativos que os 
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consumidores associam com o produto ou serviço após a compra e durante o uso. 

Para os autores, as emoções positivas e negativas estão relacionadas à satisfação e 

à insatisfação, respectivamente. A expectativa aliada às emoções prevê melhor a 

satisfação do que apenas a avaliação do desempenho. 

Chauvel (2000) complementa em seu livro que para Hunt (1977, apud 

EVRARD, 1995), “ a satisfação não é somente o prazer pela experiência de 

consumo, mas sim, é a avaliação resultante de que a experiência de consumo foi tão 

boa como se suponha que fosse”, ou seja, o que realmente é levado em 

consideração pelo autor, não é somente a emoção, mas sim tudo o que envolve o 

julgamento de emoções.  

Corroborando a importância da afetividade causada pela satisfação para a 

formação da lealdade, o autor reforça que as dimensões emocionais, principalmente 

a satisfação, tem forte influência para a formação da lealdade afetiva, causada por 

uma atitude positiva. Portanto, afeto pode ser definido como vários fenômenos 

psicológicos que se revelam através de emoções, sentimentos e paixões, tais 

fenômenos são acompanhados de sensações antagônicas como dor ou prazer, 

satisfação e insatisfação, agrado ou desagrado agrado ou desagrado (CODO & 

GAZZOTTI,1999). 

Oliver (1999) constituiu quatro fases no processo de formação da lealdade, 

que é uma das consequências da satisfação. Para o autor, a Fase Cognitiva é a 

“lealdade à informação”, como preço, benefícios, qualidade, etc. A Fase Afetiva, que 

é a “lealdade causada por afeto”. Essa fase é sustentada pela satisfação, 

envolvimento, preferência e consistência cognitiva. Logo após, a Fase Conativa, que 

é a “lealdade como uma intenção de compra”, e por último, a Fase Ação, que é a 

“lealdade como ação inercial”, sustentada pela inércia e custos perdidos. 

Segundo Laran e Espinoza (2004), a lealdade conativa, que está relacionada 

com intenção de compra do consumidor, ocorre através de um processo de 

aprendizagem. A psicologia sustenta dois modelos de aprendizagem conhecidos 

como modelo comportamental e cognitivo (LARAN E ESPINOZA, 2004). 
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O modelo comportamental, consiste em condicionamento de comportamentos 

dos consumidores. Já o cognitivo busca explicar aspectos internos e complexos do 

indivíduo como por exemplo crenças e percepções (Laran e Espinoza, 2004). O 

condicionamento utilizado no modelo comportamental, subdivide-se em dois tipos: 

Clássico e Instrumental (LARAN E ESPINOZA, 2004). 

Seguindo este contexto, Laran e Expinoza (2004), explicam que o modelo 

comportamental de aprendizagem possui um papel muito importante na formação da 

lealdade, pois concebe a relação entre estímulo e resposta, onde o estímulo é o 

produto e a resposta é o comportamento de compra. Sendo assim, Laran e Espinoza 

(2004), afirmam que o condicionamento instrumental impacta no comportamento de 

compra futuro, onde o consumidor com alto grau de satisfação em relação a compra, 

se sentirá recompensado e com isso aumentarão as chances de o mesmo vir a 

repetir a compra. Da mesma forma caso ocorra insatisfação a probabilidade de uma 

nova compra diminui (LARAN E ESPINOZA, 2004). 

Com o intuito de gerar maior satisfação no consumidor, várias estratégias são 

utilizadas no ponto de venda, sendo assim, o marketing sensorial vem sendo 

utilizado para melhorar o ambiente, conforme exposto em servicescape e estimular 

as emoções, sentimentos e paixões do consumidor (CODO & GAZZOTTI, 1999), 

conforme veremos a seguir. 

3.3 MARKETING SENSORIAL 

Segundo Gonçalves (2016) esta forma de marketing é a ação de estimular os 

sentidos para vender, seja pelo olfato, visão, paladar, audição e o tato. O marketing 

sensorial surgiu na Inglaterra e consiste basicamente em estimular os sentidos de 

uma forma ou de diversas ao mesmo tempo.  

Segundo Bandeiras (2013), os cinco sentidos dos seres humanos (audição, 

visão, tato, paladar e olfato) podem ser considerados fundamentais para a reação e 

atitudes humanas que expressam aprovação ou reprovação sobre algo. O que o ser 

humano percebe, gera lembranças, bem-estar e até mesmo desejos.  

Por isso, para Bandeiras (2013), é preciso estudar e analisar quais estratégias 

são mais eficazes para estimular os sentidos. Incentivando as pessoas a criarem 

vínculos com a marca/produto/serviço e assim aumentar o número de clientes em 
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potencial, aumentar as vendas, aumentar a diferença competitiva no mercado e 

consequentemente aumentar o lucro.  

“Trabalhar com o marketing sensorial pode ser uma estratégia que faz com 

que o cliente associe uma marca à uma sensação ou uma lembrança boa, 

bem-estar e até mesmo desejo de consumir determinado produto ou 

serviço. Usar corretamente as estratégias de marketing sensorial no 

ambiente físico de uma empresa é considerado uma vantagem competitiva, 

pois são elementos únicos que diferenciam uma empresa da outra 

(principalmente se for do mesmo segmento)”. (Bandeira 2013)  

 

Conhecendo um pouco mais sobre os cinco sentidos humanos, Gobé (2002) 

diz que a partir dos dez anos de idade, a visão é o sentido que predomina nos seres 

humanos. É através desse sentido que se compreende e se explora o mundo. 

Lindstrom (2007) complementa dizendo que “a visão é o mais sedutor de todos os 

sentidos”.  

Ao comparar os sentidos, Agostinho (2013) diz que o olfato é o sentido que 

tem a maior duração na memória do ser humano, isso acontece pela sua localização 

no cérebro.  

Para Lindstron (2007) o paladar é muito ligado ao olfato, e essa ligação é 

associado à degustação. Geralmente o paladar é utilizado e aplicado às marcas do 

segmento alimentício e bebidas, e pouco explorado por empresas de outros 

segmentos, afirma o autor. 

Agostinho (2013) afirma que o tato aproxima as pessoas, dando realidade aos 

produtos e solidificando as percepções adquiridas pelos outros sentidos, tornando a 

lembrança de um produto mais fácil ao tocá-lo do que somente visualizá-lo. 

Compreendendo a audição, Lindstrom (2007) afirma que “a música provoca 

lembranças, evoca o passado, e instantaneamente consegue transportar-nos para 

outros lugares”.  

Segundo Oliveira e Braga (2013), pesquisas realizadas utilizando os cinco 

sentidos afirmam que o sentido visual é o mais explorado, bem como a audição. 

Mostrando a importância de estudos mercadológicos relacionando os sentidos 

humanos e sua influência nas compras. Entretanto, Lindstrom (2011) afirma que 

“devido à superexposição do consumidor ao apelo visual, sua atenção a mensagens 

visuais vem diminuindo naturalmente”. 
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Leitão (2007) diz que o som além de fazer parte do cotidiano, torna-se um 

meio que também pode influenciar no comportamento do ser humano. A autora 

exemplifica a forma que um supermercado trabalha este conceito de influenciar o 

comportamento. Quando o supermercado está com um movimento muito grande, 

utiliza um ritmo mais rápido, mais agitado, induzindo o consumidor em uma compra 

mais acelerada e desta forma obter uma rotatividade maior de pessoas no ambiente 

interno. No entanto, quando a quantidade de pessoas está baixa, utiliza-se de 

músicas mais calmas, tranquilas e relaxantes, visando a permanência do cliente em 

uma quantidade maior de tempo dentro do supermercado fazendo compras, 

objetivando um consumo maior. 

Apesar de todos os sentidos humanos, Lindstrom (2011) diz que como seres 

humanos, somos de longe mais receptivos quando operamos nas cinco faixas 

(nossos cinco sentidos); ainda assim, pouquíssimas campanhas publicitárias se 

preocupam em usar mais do que a visão e a audição para transmitir suas 

mensagens.   

Oliveira e Braga (2013) afirmam que a abordagem sensorial está diretamente 

ligada às zonas de percepção. A percepção gera um estímulo que permite, pela 

emoção, fazer com que o consumidor tome decisões. 

Oliveira e Braga (2013) afirmam que para a percepção ser desenvolvida 

depende de que os objetos, cores e movimentos atinjam pelo menos um dos 

sentidos humanos. Para os autores, a percepção também engloba as sensações, 

expectativas e experiências do indivíduo. 

Para Batey (2010) apud Oliveira e Braga (2013) a percepção ativada desperta 

lembranças em forma de cadeia por meio da associação.  

É aí que marcas devem se focar em resgatar momentos bons, pela 

abordagem sensorial, gerando bem-estar, alegria e segurança, promovendo 

confiança e simpatia do consumidor [...] A percepção inicia-se a partir do 

contato do indivíduo com o meio, o que se dá através da interação com os 

estímulos sensoriais. O sistema nervoso central recebe, através dos 

receptores sensoriais, uma série de sensações constantemente e os 

neurônios são estimulados em regiões diferentes do cérebro. (Carter 2003 

apud Oliveira e Braga 2013) 

Oliveira e Braga (2013) reforçam que a percepção está relacionada ao saber 

e ao prestar atenção na atividade desenvolvida.  
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Utilizar o marketing sensorial e induzir o consumidor a vivenciar emoções 

através dos seus sentidos é o objetivo da utilização da estratégia que visa unir a 

teoria com a aplicação. Nesta questão surge o conceito, conhecido como flow. Este 

é o estado onde o consumidor está totalmente concentrado em determinada 

atividade e completamente envolvido através das suas emoções.  

3.4 FLOW 

Para Farias, Jovacs e Silva (2007), estado Flow ou estado de fluxo é um 

estado mental de operação em que a pessoa está totalmente imersa no que está 

fazendo, caracterizado por um sentimento de total envolvimento e sucesso no 

processo da atividade.  

Csikszentmihalyi (1990) definiu o flow como: 

o estado no qual as pessoas estão de tal maneira mergulhadas em uma 

atividade que nada mais parece ter importância. A experiência em si é tão 

agradável que as pessoas vivenciariam mesmo pagando um alto preço pelo 

simples prazer em senti-la. 

 Para Csikszentmihalyi (1988, apud Abrantes e Gouveia 2007) a sensação de 

uma ótima experiência na realização de qualquer tarefa no dia-a-dia será a nossa 

razão de viver. Caso não se tenha nenhuma sensação de uma ótima experiência em 

algumas das tarefas, isto levaria a percepção que as nossas vidas não teriam 

sentido, complementa o autor. 

O autor direcionou seus estudos sobre flow para os esportes, porém afirma 

que “Flow é um fenômeno psicológico complexo que tem sido estudado em outras 

áreas mais do que no esporte” (Csikszentmihalyi, 1988, apud Abrantes e Gouveia 

2007). 

 Csikszentmihalyi (1999) afirma que o estado de flow é alcançado quando a 

pessoa realiza atividades que realmente gosta. Além disso, quando a pessoa tem 

controle sobre a situação, ela sente que tem domínio do que está fazendo, porém 

não se sente desafiado.  

Segundo Jackson (1996, apud Oliveira 2009), fazer algo divertido é o principal 

motivo que faz o indivíduo tornar-se praticante de esporte. Mas isoladamente essa 

variável não pode ser considerada sinônimo de fluir. 

Souza, Henrique e Brei (2006), ao explicar a teoria de Csikszentmihalyi 

(1990), afirmam que a experiência de fluxo é autotélica, ou seja, não é realizada sob 
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a expectativa de algum benefício, mas porque realizá-la já é considerado uma 

recompensa. Quando uma pessoa tem uma experiência autotélica, ela fica atenta a 

cada momento da experiência para seu próprio aproveitamento e não pelo resultado.  

 

Quando a experiência é recompensadora de maneira intrínseca, a vida é 

justificada no presente, em vez de ser prisioneira de um ganho futuro 

hipotético.” (Csikszentmihalyi 1990, apud Souza, Henrique e Brei 2006) 

 

Para Engeser e Rheinberg (2008, apud Oliveira 2009) a busca pelos melhores 

resultados e a satisfação do consumidor são derivados do desempenho da 

experiência. Consequentemente a ocorrência do flow pode influenciar na satisfação 

do indivíduo.  

Ao estudar estado de fluxo, Souza, Henrique e Brei (2006) dizem que a 

habilidade e o desafio, quando unidos a maneira correta, conduzem a um estado de 

intenso prazer a partir do qual se perde a noção do tempo e a própria tarefa se 

transforma em uma diversão. Se habilidade e desafio falham em se combinar na 

tarefa, a qualidade da experiência começa a se deteriorar. 

Csikszentmihaly (1999) mostrou as sete condições que se fazem presentes 

quando a pessoa está em estado de flow. Essas características resultaram das 

pesquisas que especialistas do mundo todo fizeram sobre o assunto: 

1. Completamente envolvido no que você está fazendo, está focado, concentrado. 

2. Sensação de êxtase, de estar fora da realidade cotidiana. 

3. Sentimento de clareza, de saber o que precisa ser feito e quão bem está sendo 

feito. 

4. Consciência de que a atividade é possível de ser feita, de que somos capazes de 

fazê-la. 

5. Sentimento de serenidade: nenhuma preocupação sobre si mesmo e um 

sentimento de estar além das fronteiras do ego. 

6. Perda da noção do tempo. Completamente focado no presente, com a sensação 

de que horas passam como minutos. 

7. Motivação intrínseca: o produto não interessa tanto quanto a motivação de fazê-

lo. 

Já Privette (1983, apud Cantón e Camacho 2015) propôs outras 

características/dimensões, que são: 1. Diversão 2. Alto nível de prazer 3. Alto nível 
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de comprometimento 4. Fusão com o mundo 5. Sociabilidade 6. Perda do ego 7. 

Motivação intrínseca 8. Atividade planejada e estruturada 9. Experiência autotélica 

10.Ludicidade 11.Perda da noção de espaço e tempo. 

Novak, Hoffman e Yung (apud Lages e Brasil 2000) complementam dizendo 

que os antecedentes do fluxo são: habilidade, controle, desafio, ativação, tele 

presença, distorção do tempo, atenção focada, envolvimento e interatividade.  

Através do conceito do flow, o presente estudo verificar se é possível alterar a 

percepção de tempo do consumidor pela percepção da música.  

Faz-se necessário, portanto, buscar formas de como é possível utilizar os 

conceitos de marketing sensorial para diminuir a percepção de tempo do consumidor 

no interior da loja, fazendo-o entreter-se na atividade de compra, conforme veremos 

a seguir. 

3.5 PERCEPÇÃO DO TEMPO 

A estratégia de marketing sensorial tem sido um novo conceito de 

comunicação para atrair a atenção do consumidor, pois permite uma relação mais 

íntima entre a marca e o cliente. Com concorrentes cada vez mais preparados para 

trabalhar com os estímulos, tal técnica pode ser usada como um diferencial, 

podendo alterar o comportamento dos consumidores de diversas maneiras, como 

por exemplo, induzir o consumidor a permanecer mais tempo no ponto de venda 

(MACIEL e outros, 2010). 

Segundo Maciel e outros (2010), a música pode ter efeito manipulador sobre 

a percepção de tempo do consumidor. Ao expor seu cliente a um som desconhecido 

por ele, por exemplo, pode fazê-lo ter uma percepção mais demorada do tempo em 

que passar na loja. Estimular o consumidor através da música pode afetar vários 

comportamentos: 

A música ambiente utilizada nos estabelecimentos de varejo, afeta vários 

comportamentos de compra e avaliações tais como a velocidade de fluxo do 

trafego e volume de vendas, a percepção de tempo gasto pelo consumidor 

no estabelecimento, e o tempo real gasto pelo consumidor (MACIEL e 

outros, 2010). 

Na questão da percepção de tempo, a música pode influenciar tanto 

positivamente como negativamente o consumidor final. Se for considerada 

adequada ao local, irá influenciar o consumidor permanecer mais tempo e 
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consequentemente a comprar mais. Porém, a escolha errada do som pode 

prejudicar a percepção de tempo do consumidor e interferir no processo de compra 

(MACIEL e outros, 2010). 

Duarte (2013) por sua vez ressalta que o investimento em melhorar a 

atmosfera nas empresas e serviços causa grande influência, podendo ter mais 

importância do que o próprio produto na tomada de decisão do cliente. Por esse 

motivo muitas organizações utilizam esta técnica para melhorar seu ambiente, 

buscando influenciar o comportamento do consumidor em relação à percepção do 

tempo. 

A evidência experimental refere que as regiões do cérebro ativadas pelas 

emoções transmitidas através da música são semelhantes as que são 

ativadas por recompensas fortes, tais como sexo, comida e abuso de 

drogas. (DUARTE, 2013) 

Além da audição, estimular o olfato também pode interferir no tempo 

percebido pelo consumidor, principalmente em filas de espera. As mesmas são 

inevitáveis, porém muitas vezes podem transmitir ao consumidor percepção de má 

qualidade no atendimento, fazendo-o ter uma imagem negativa do ambiente e 

aumentar seu tempo percebido. Os estudos neste quesito relacionado à percepção 

do tempo são crescentes, pois ainda há poucas publicações relacionadas a esse 

assunto (DUARTE, 2013). 

Duarte (2013) ressalta que o estimulo olfativo utilizado individualmente sem 

a interferência da audição, melhora a percepção do cliente em relação a avaliação 

a loja diminuindo a percepção de tempo. A combinação do sentido olfativo ao 

auditivo possui uma interferência positiva em relação à percepção de tempo do 

consumidor no interior da loja, sendo que a audição se sobressaiu em relação ao 

anterior. Já Maciel (2010) explica que os ritmos musicais também são uma variável 

importante que deve ser analisada, pois os mesmos variam em relação ao humor 

do consumidor e consequentemente a percepção de tempo. 

Duarte (2013) buscou estudar como funciona o tempo de espera do 

consumidor perante as filas em um determinado ambiente. O autor realizou quatro 

experimentos, sendo o primeiro analisando o comportamento dos consumidores 

sem influência de estímulos, o qual se faz possível realizar um comparativo após a 

conclusão do estudo se as estratégias de marketing sensorial são eficazes ou não 

em relação à percepção do tempo. O segundo grupo foi inserido um aroma de 
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baunilha no ambiente varejista. Em um terceiro grupo, o pesquisador estimulou a 

audição através da inserção de música ambiente. O repertório testado pelo autor 

foi músicas variadas dos anos 70, 80 e 90. Finalmente, como última experiência, o 

autor testou os dois estímulos juntos. Após serem expostos aos estímulos, foram 

escolhidas aleatoriamente algumas pessoas para serem interrogadas. O autor 

optou por um questionário sucinto contendo seis questões: três sobre descrição do 

entrevistado, finalizando com perguntas relacionadas a sua percepção de tempo 

utilizando a escala de 1 a 5, onde 1 corresponde a uma avaliação muito negativa e 

5, extremamente positiva. Além de conter a hora de entrada e saída da fila. O 

pesquisador concluiu que os estímulos cruzados são realmente muito eficazes em 

relação à percepção de tempo, porém entre a música ambiente e o estímulo 

olfativo, a audição ainda possui maior influência em relação ao tempo percebido. 

Maciel e outros (2010), por sua vez, buscaram analisar como utilizar técnicas 

para diminuir a percepção do tempo no ponto de vista do consumidor. Os 

pesquisadores realizaram seu estudo em duas etapas. A primeira exploratória, a 

fim de conhecer melhor o comportamento do consumidor e a segunda foi aplicado 

um survey (levantamento), utilizando a escala de julgamento da qualidade do 

ambiente, sendo adaptada para a realidade do varejo. Os pesquisadores 

manipularam o ambiente com um mix de estilos musicais constituídos por forró, 

axé, gospel, soul/R&B. Após serem expostos ao estímulo musical, os 

consumidores foram convidados a participar do experimento respondendo a um 

questionário sucinto contendo três questões abordando sentimentos antagônicos, 

percepção de tempo e o sentimento do entrevistado em relação ao estilo de música 

exposto. Maciel e Outros (2010) concluíram através da pesquisa que o estilo 

musical influencia positivamente na percepção de tempo do consumidor. Neste 

estudo o ritmo soul obteve melhor resultado, ou seja, manipulou o tempo percebido 

pelo consumidor enquanto o estilo Axé causou sentimento de maior percepção de 

tempo para os clientes. O presente estudo busca descobrir como o estimulo 

musical deve ser ministrado para que a afete a percepção de tempo do consumidor 

e como a familiaridade e as características da música podem afetar a satisfação. 

Segundo Secchi e Munaro (2016), fundo musical é utilizado como 

ferramenta para gerar atitudes positivas no ambiente da loja. Ele afeta o tempo de 

permanência dos consumidores na loja, influencia na escolha de produtos, melhora 

a atmosfera da loja e difere dos concorrentes. A música influenciaria o processo 
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cognitivo dos consumidores. Se associada ao aroma, poderia gerar experiências de 

compra ainda melhores. A música ambiente afetaria o estado emocional dos 

consumidores, além de influenciar no comportamento de compra dos mesmos. 

Secchi e Munaro (2016) afirmam que a percepção de tempo varia de acordo com 

as modalidades musicais. 

Assis e Giraldi (2012) apud Kotler e Keller (2006) explicam que 

supermercados em geral utilizam estilos de música variados, pois influenciam o 

tempo médio dos consumidores na loja e consequentemente o ticket médio do 

estabelecimento. 

O estímulo musical interfere de maneira positiva em relação à intenção de 

compra e permanência na loja dos consumidores, independente do estilo musical, 

afirma Assis e Giraldi (2012).  

Em um estudo experimental de Assis e Giraldi (2012) expuseram os 

consumidores a duas horas por dia com cada um dos estilos musicais e 

compararam com o grupo sem contato com o estímulo musical. Após a exposição 

ao estimulo, foi aplicado um questionário. A partir destes dados, as autoras 

analisaram a média geral dos atributos estudados, que foram: cognição, que 

compreende os sentimentos do consumidor em relação ao ambiente da loja; afeto, 

compreende os sentimentos despertados neste ambiente e a conação, que 

representa as ações e atitudes do consumidor neste ambiente. Através deste 

estudo Assis e Giraldi (2012) também concluíram que o estilo musical sertanejo 

obteve maior impacto, ou seja, despertou o consumidor a obter mais atitudes em 

relação à loja, sendo os melhores resultados obtidos em pessoas mais velhas. Já 

os consumidores mais jovens obtiveram ações e atitudes com estilo musical pop 

rock. As mulheres, segundo o estudo, respondem melhor ao estimulo do que os 

homens (ASSIS E GIRALDI, 2012).  

Observando que a música ambiente influencia no comportamento de compra 

do consumidor e na sua percepção de tempo, é necessário considerar se o estilo 

musical, bem como a familiaridade do consumidor com a música, interfere nesta 

questão.  
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3.6 ESTILOS DE MÚSICA E FAMILIARIDADE 

Segundo Cajueiro (2008), o estilo de música exposto ao consumidor em um 

determinado ambiente, também influência em seu comportamento de compra de 

forma inconsciente. A autora explica que um estilo musical mais lento em um 

restaurante, por exemplo, influencia o consumidor inconscientemente a permanecer 

mais tempo e consumir mais bebida. Porém, conforme explicado por Minor e Mowen 

(2003), não é necessário generalizar tal conclusão para todas as situações. Pode 

haver situações de consumo, onde estilos mais agitados sejam mais apropriados. 

Cajueiro (2008) ressalta que o volume da música ambiente também interfere 

no comportamento de compra, tanto como o estilo. É adequado, segundo a autora, 

que o volume se mantenha baixo, porém audível. Quando o som ambiente é 

ministrado muito alto o efeito de percepção de tempo pode ser contrário, ou seja, 

aumentar ao invés de diminuir. 

Herter (2010), afirma que a música é composta por três dimensões. São elas: 

física, emocional e de preferência. A dimensão física compreende os aspectos da 

música em si, volume, timbre, ritmo, tom entre outros. A dimensão emocional está 

relacionada ao vínculo afetivo que a música estabelece com o indivíduo. A dimensão 

de preferência está relacionada ao gosto e familiaridade da pessoa com a música 

(BRAGA, 2012).  

As dimensões físicas são facilmente notadas quanto ao seu efeito em relação 

ao comportamento do consumidor. Já a dimensão emocional e de preferência é 

necessário ter uma compreensão sobre o cliente de modo, a saber, os gostos e o 

estilo do público alvo de determinada loja (HERTER, 2010) 

Herter (2010) enfatiza que ao escolher o estilo musical a ser usado em 

determinado ambiente, o profissional de marketing deve levar em consideração qual 

tipo de varejo está lidando e qual o objetivo da utilização desta estratégia. Herter 

(2010) ressalta que um estudo realizado por Milliman (1982) em supermercados, 

relatou que quando a música era lenta, inconscientemente os consumidores 

andavam mais lentamente e como consequência compravam mais. Expostos a este 

estilo de música o aumento em vendas chegava a ser em torno de 38% maior. A 

autora cita o exemplo dos fast-food que não utilizam esta estratégia de música 

ambiente, por ser um local onde o objetivo é a alta rotatividade de pessoas, 

enquanto lojas de produtos especializados tendem a utilizar para influenciar na 
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atitude do consumidor e aumentar as vendas. A autora enfatiza que o estilo musical 

depende do ambiente e objetivo da empresa. 

Segundo Marques (2012), os estímulos repetitivos estimulam familiaridade no 

indivíduo. Por esse motivo, a autora explica que, políticos são expostos com 

frequência na mídia. As pessoas tendem a comprar produtos ao qual são 

frequentemente expostos e gostar de músicas ao qual são mais estimulados. 

Marques (2003) explica que o indivíduo ao ser exposto a situações que 

causam familiaridade, este tende a não analisar ou processar informações de 

forma consciente. Ou seja, estímulos considerados familiares pelo consumidor 

impulsionam ações consideradas automáticas sem uma análise consciente. 

Marcelino e outros (2011) observaram que a familiaridade do consumidor, 

em relação à música ambiente é um fator que influencia na atitude do individuo em 

relação à loja. Quanto maior o sentimento de familiaridade com a música ambiente, 

maior vontade de permanecer na loja, maior intenção de compra e sensação de 

querer conhecer mais o ambiente ("aproximação"). Entretanto, quanto menos 

familiar, maior o descontentamento, percepção de isolamento, menor desejo de 

permanecer no local e consequentemente menor intenção de compra 

("afastamento"). 

Conforme os conceitos de servicescape apresentados por Fernandes (2002) 

e Melo (2013), pode-se utilizar técnicas de música ambiente para diminuir a 

percepção de tempo através da ótica do consumidor e induzindo-os a terem 

sentimento positivos em relação ao ambiente, conforme conceito de satisfação 

apresentado por Larán e Espinoza (2004).  

3.6.1 Modelo de hipóteses 

Csikszentmihalyi (1990) define flow como um estado em que as pessoas 

estão de tal maneira mergulhadas em uma atividade que nada mais parece ter 

importância. O flow conduz a um estado de intenso prazer a partir do qual se perde 

a noção do tempo e a própria tarefa se transforma numa diversão, afirma Souza, 

Henrique e Brei (2006). Para Maciel e outros (2010), a música também pode ter 

efeito manipulador sobre a percepção de tempo do consumidor. Ao expor seu cliente 

a um som desconhecido por ele, por exemplo, pode fazê-lo ter uma percepção 

errada do tempo em que permaneceu na loja. 
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Entretanto, o consumidor precisa perceber a música ambiente. Oliveira e 

Braga (2013) comentam que a percepção está relacionada ao saber e prestar 

atenção na atividade. A partir dessa percepção o consumidor será estimulado pela 

emoção e então tomará decisões. Desta forma consideramos que: 

H1: consumidores que percebem a música ambiente terão maior 

distorção na percepção do tempo. 

A música não afeta apenas a percepção de tempo, pois suas características 

têm ligação com o caráter afetivo, que pode ser explicado pela familiaridade e 

dimensões da música. Marques (2003) explica que os estímulos repetitivos 

estimulam familiaridade no indivíduo. Já para Herter (2010), as dimensões físicas 

são compreendidas pelo aspecto da música em si, volume, tom, timbre e ritmo. As 

dimensões emocionais e de preferência estariam relacionadas ao gosto e 

familiaridade da pessoa com a música (Marques, 2993). Duarte (2013) ressalta que 

investir no ambiente pode ser mais importante do que o próprio produto, podendo 

transmitir fortes emoções relacionadas a recompensas, por esse motivo a música é 

utilizada para melhorar o ambiente e interferir na percepção de tempo. A satisfação 

possui carga emocional e afetiva, Mowen e Minor (1998) apud Larán e Espinoza 

(2004) afirmam que a satisfação está relacionada às emoções positivas e negativas. 

Desta forma consideramos que: 

H2: consumidores que percebem a música ambiente terão maior 

satisfação 

A satisfação, antecedente da lealdade, pode ser causada pelo afeto. Para o 

autor, após o consumidor se sentir satisfeito, a próxima fase será a intenção de 

continuar comprando, isso acontece porque o consumidor se torna leal ao 

estabelecimento. Para Marcelino e outros (2011) a música também influencia a 

satisfação, já que atua diretamente na atitude do indivíduo em relação a loja, porém 

para que a estratégia aconteça, é necessário que o consumidor perceba a música 

ambiente. Assim, se o maior sentimento de afeto estiver relacionado com a 

percepção da música ambiente, maior será a aproximação do cliente com a loja, 

maior seria a sua satisfação, a lealdade e o desejo de continuar comprando. Desta 

forma consideramos que: 
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H3: consumidores que perceberem a música terão maiores intenções de 

compra 

Ainda, o estilo de música adequado exposto ao consumidor em determinados 

ambientes, influencia diretamente no comportamento de compra. Os estímulos 

musicais podem fazer com que o cliente permaneça mais ou menos tempo dentro de 

um ambiente resultando em gastar mais (Maciel e outros,2010). Desta forma 

consideramos que: 

H4: consumidores que perceberem a música terão maior percepção de 

gastos. 

Ao serem expostos a ritmos mais acelerados, os consumidores tendem a 

perceber menos tempo dentro da loja e desta forma, gastam menos, já, os ritmos 

mais lentos tendem a fazer com que os consumidores andem com mais calma, 

aumentando a probabilidade de gasto (HERTER,2010). A autora ainda ressalta que 

lojas de produtos especializados, por exemplo, ou com alto valor agregado poderiam 

incluir música clássica em seu ambiente, pois isso influenciaria os consumidores a 

escolherem mais produtos e consequentemente gastariam mais (HERTER,2010). 

 

Figura1 – Modelo de Hipóteses 
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4 METODOLOGIA 

Este estudo classifica-se em pesquisa conclusiva causal. Segundo Malhotra 

(2006 p. 65), pesquisa conclusiva causal tem por objetivo auxiliar o gestor de 

marketing a tomar decisões em relação ao seu resultado testando hipóteses de 

causa e efeito.  

O presente estudo é classificado como quase experimental (Malhotra, 2006). 

Esses estudos procuram controle sobre quem e quando foram feitos os tratamentos, 

mas não tem controle sobre o modo que foi aplicado. Desta forma visa identificar a 

relação entre o estímulo musical (causa) e a percepção de tempo, satisfação, 

intenção de compra e valor gasto (efeitos).  

Para este estudo, foi aplicado um questionário em dois grupos. O primeiro 

grupo com consumidores em supermercados contendo música ambiente. O segundo 

com consumidores em supermercados sem o estímulo sonoro (grupo controle). 

Para obter o grupo de respondentes expostos ao estímulo musical, foram 

estudados quatro supermercados que utilizam a música ambiente para otimizar o 

ambiente de compra, dois de porte médio e outros dois de menor porte. Nenhum 

destes permitiram as pesquisadoras manusear a música tocada por eles, sendo 

assim não houve controle desta variável. A música ambiente ministrada era 

controlada através de uma rádio contratada pelo supermercado, ao qual tocava 

estilos variados. Para o grupo controle foram estudados dois mercados que não 

ministram música em seu ambiente de compra, ambos eram de pequeno porte.  

Como método de coleta para este estudo foi realizado um survey 

(levantamento) estruturado impresso em supermercados de Curitiba. Ao saírem das 

lojas os consumidores foram convidados a participar da pesquisa respondendo um 

questionário contendo 13 questões. A abordagem foi realizada pessoalmente pelas 

alunas e por voluntários pré-treinados. Ao término da pesquisa todos os 

questionários foram registrados no Qualtrics para futura análise dos resultados no 

software SPSS. 

A coleta foi realizada entre os dias 22 a 29 de outubro em dois finais de 

semana, entre o horário das 10 às 17 horas pelas alunas e, durante a semana das 

14 às 19 horas pelos voluntários. 



 
 

32 

A pesquisa contou com 334 questionários coletados, porém ao analisar a 

base de dados foram retirados respondentes que não souberam informar o horário 

de entrada ou não souberam informar o tempo permanecido no ambiente, restando 

assim apenas 294 questionários válidos A pesquisa contemplou quatro questões 

para descrição do consumidor como sexo, idade, estado civil e escolaridade.  

As demais questões foram relacionadas à percepção de tempo, percepção 

sobre as músicas e as sensações do consumidor durante a experiência de compra. 

Ao realizar o pré-teste do questionário, a escala de sensações foi retirada, pois 

causou estranhamento por parte dos respondentes. 

Com a intenção de medir percepção sobre a música foi utilizada uma escala 

de Likert para alguns atributos:  

 Adequação ao ambiente: o quanto o consumidor considera a música 

apropriada ao supermercado. 

 Dimensões físicas da música (volume, tom, timbre e ritmo), conforme 

explicado por Herter (2010). Destes aspectos o único não contemplado 

na escala foi o timbre pela sua especificidade e complexidade de 

compreensão (timbre é: 1- Qualidade sonora de instrumento ou voz. 2-

Som diferente de diversos instrumentos, embora da mesma altura e 

intensidade. Dicionário Aurélio). Com o intuito de mensurar a variável 

“tom” foi feito o seguinte questionamento "Eu acho que as músicas 

eram muito agudas". As afirmações "Eu acho que a música estava alta 

demais" e "Eu acho que as músicas tinham um ritmo adequado" foram 

inclusas com o objetivo de mensurar as dimensões volume e ritmo. 

Segundo Herter (2010) ritmos mais lentos diminuem a percepção de 

tempo do consumidor, por esse motivo também foi analisado o atributo: 

"você acha que as músicas eram muito agitadas".  

 Familiaridade e Costume de escutar: É o quanto o consumidor conhece 

o estímulo musical exposto. Segundo Marcelino e outros (2011), 

quanto mais o individuo é familiarizado e costuma ouvir tal estilo de 

música, mais tempo ele pretenderá permanecer neste ambiente e 

maior será sua intenção de compra. Herter (2010) explica que a 

dimensão emocional está relacionada com o vínculo afetivo entre o 

indivíduo e a música. 
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 Gosto: Neste atributo foi avaliado o quanto o gosto musical do 

consumidor em relação ao estilo de música exposto influência na 

satisfação e intenção de compra. Segundo Braga (2012) a dimensão 

de preferência está relacionada à familiaridade e ao gosto do 

consumidor com a música. 

Para avaliar a satisfação do consumidor em relação ao supermercado foram 

adaptadas duas questões da escala de satisfação de Prado (2001) tais como "estou 

muito satisfeito com o supermercado", "gostaria de continuar comprando neste 

supermercado". Foi inserida também uma questão sobre planejamento de compra 

que era a afirmação " acabei gastando mais do que planejava". Para todas estas 

questões foram utilizadas uma escala de concordância de cinco pontos para manter 

o padrão do questionário com as demais questões e facilitar as respostas. Para 

responder as questões de concordância foi entregue no momento da pergunta uma 

cartela com a escala e as respostas possíveis para a questão a fim de evitar 

confusão por parte do participante (as respostas iam de Discordo Totalmente, até 

Concordo Totalmente). 

Para medir a percepção de tempo, os consumidores foram questionados 

sobre o horário de entrada dos mesmos e, quanto tempo pensaram ter permanecido 

no supermercado. O horário de saída era anotado no início do questionário para 

comparação dos resultados. 

O questionário contou com um filtro na pergunta: " Você ouviu música no 

supermercado?". No caso de resposta negativa, o entrevistado não respondia às 

perguntas com a escala de familiaridade e características da música. 

Para análise dos resultados foram aplicados os seguintes testes: Comparação 

de médias, Teste U de Mann-Whitney e Correlação, conforme veremos a seguir. 

 

5 ANÁLISE DA AMOSTRA 

Foram 334 entrevistados, porém 294 questionários foram considerados 

válidos, sendo 146 do sexo feminino e 148 do sexo masculino. Dos 334 

questionários, 10 foram excluídos, pois os respondentes afirmaram ter escutado 

música no supermercado, mas, não havia música tocando. Ainda, 30 respondentes 

foram excluídos, pois não puderam afirmar o horário de entrado ou, não 
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responderam quanto tempo achavam que tinham permanecido no supermercado.  O 

sexo masculino representou 50,34%, formando um equilíbrio entre homens e 

mulheres, pois o sexo feminino representou 49,66% da amostra, como se percebe 

no gráfico 1: 

 

Gráfico 1 - Gênero 

A amostra possui média de idade 39 anos e desvio padrão igual a 1,56. As 

faixas de idades ficaram bem distribuídas, conforme se percebe no gráfico 2: 

 

Gráfico 2 - Faixa Etária 

 

Em relação ao estado civil, percebe-se que o predomínio da amostra é 

casado/mora junto (56,01%) e a segunda parte predominante são solteiros 

(34,71%), como se pode observar no gráfico 3: 
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    Gráfico 3 – Estado Civil 

 

A amostra concentrou-se no nível de escolaridade médio completo (42,86%). 

Como é possível observar no gráfico 4:  

 

    Gráfico 4 – Escolaridade 

 

Ao ser apresentado alguns gêneros pré-definidos de preferência musical 

(Rock, Axé, Sertanejo, Forró e Outros), a maioria dos respondentes escolheram a 

opção “Outros”, totalizando (47,44%), como se pode ver no gráfico 4. Em seguida, o 

gênero mais comentado foi Sertanejo (36,64%), Rock (13,81%), Forró (0,60%) e Axé 

(0,30%). 
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Na opção “Outros” os respondentes deveriam escrever por extenso o seu 

estilo musical preferido. Com 27,54% os consumidores se posicionaram como 

ecléticos, ou seja, gostam de todos os tipos de música, como se pode observar no 

gráfico 5.  Também foram citados com frequência na opção ”Outros” os estilos 

musicais: Gospel (23,91%) e Pop (10,14%). 

 

  Gráfico 5 – Estilos musicais 

 

 

   Grafico 6 - Estilo "Outros" 

 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O primeiro objetivo proposto nesta pesquisa foi verificar a influência da 

música na percepção de tempo, satisfação e intenção de continuar comprando. 
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Para responder esta questão, foi verificada a existência de diferenças entre os 

grupos de supermercados "COM versos SEM MÚSICA". Na amostra, 198 

respondentes foram coletados em supermercados que havia música ambiente, e 96 

que não havia. Entretanto, apenas 81 respondentes afirmaram ter percebido a 

música ambiente. Sendo que o tamanho dos grupos não foi proporcional, foi 

utilizado testes não paramétricos para obtenção dos resultados. Testes não 

paramétricos não exigem condições dos dados, podendo ser utilizados em dados 

assimétricos e amostras pequenas, como ocorreu neste estudo. Para comparar os 

resultados utilizamos o teste U de Mann-Whitney e comparação de médias como 

podemos verificar na tabela abaixo: 

VARIÁVEIS 
TINHA MÚSICA NÃO TINHA MÚSICA U de Mann-Whitney  

MÉDIA D.P MÉDIA D.P U sig 

Tempo Real 17,48 15,78 8,51 5,98 5511 0,001 

Percepção de tempo 16,24 12,92 8,09 5,3 5297,5 0,001 

Variação de percepção de tempo 1,49 9,66 0,43 5,13 8948 0,449 

Variação de percepção de tempo absoluta 5,57 8,21 3,97 10,62 7923,5 0,022 

Satisfação 4,25 1,07 4,32 0,74 8990 0,407 

Intenção de continuar comprando 4,59 0,87 4,60 0,58 8731 0,150 

Percepção de gasto 2,62 1,85 2,51 1,76 9306,5 0,750 
 
Tabela 1 -  Teste U de Mann-Whitney e comparação das médias (Tinha música X Não tinha) 

 
 

Para avaliar os dois grupos, foi considerado algumas variáveis como: tempo 

real, que consistiu entre a variação  do horário de entrada e saída; percepção de 

tempo que considerou quanto tempo o consumidor imaginou ter permanecido no 

ambiente; variação de tempo que é a discrepância entre tempo real e percebido; 

variação de tempo absoluta que constituiu no quanto o estímulo musical influenciou 

o consumidor a se perder no tempo, sem levar em consideração o sinal; também foi 

avaliado o impacto da satisfação, intenção de continuar comprando no local e a 

percepção de gasto do consumidor. 

Neste primeiro teste buscamos verificar a influência da música nas variáveis 

percepção de tempo, satisfação, intenção de continuar comprando no supermercado 

e percepção de gasto. Em um primeiro momento comparamos os grupos expostos 

ao estímulo musical e o grupo controle para verificar as diferenças de 

comportamento. Como podemos observar a variável tempo real obteve média de 

17,48 minutos em supermercados que tinham música, com desvio padrão (D.P) de 
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15,78 minutos, enquanto que nos supermercados que não tinham música a média 

de tempo real permanecido pelo cliente foi 8,51 com D.P de 5,98. O teste U de 

Mann-Whitney teve um resultado U=5511,000 e sig<0,001, revelando haver 

diferença significativa entre os grupos. Ou seja, em média o consumidor 

permanece mais tempo no interior dos supermercados que tem música ambiente.  

Os consumidores tiveram menor percepção de tempo em supermercados que 

tinha música ambiente (Média= 16,24 e D.P= 12,92). O U de Mann-Whitney foi igual 

5297,500, sig<0,001, revelando diferença significativa. Já os supermercados sem 

som ambiente obtiveram médias de tempo percebido pelo consumidor praticamente 

iguais ao tempo que realmente permaneceram dentro do supermercado, não 

havendo assim diferença na percepção (Média = 8,09 D.P= 5,30). 

Foi avaliada a variação de percepção de tempo que consistiu na discrepância 

entre o tempo que de fato a pessoa ficou no supermercado (relação hora de entrada 

e horário da entrevista) e o tempo que percebeu ter permanecido neste ambiente 

(Tempo de fato - Percepção de Tempo). Para esta variável observou-se que para 

supermercados com música houve maior diferença nesta questão (Média = 1,49 D.P 

= 9,66) enquanto no grupo controle (sem música) a média foi menos que 1 minuto 

(média = 0,43 D.P = 5,13). Entretanto, o U de Mann-Whitney U= 8948,000 sig=0,449 

revelou que estas diferenças não eram significativas. 

A variação de percepção de tempo "SEM SINAL" refere-se ao grupo de 

pessoas que perderam de alguma forma a noção do tempo, independente se foi 

para mais ou para menos em relação ao tempo real. Esta incógnita obteve melhor 

resultado novamente em mercados com música ambiente (Média = 5,57 D.P = 8,21), 

em relação ao grupo controle (média = 3,97 D.P= 10,62). O U de Mann-Whitney foi 

igual a 7923,500, sig=0,022 o que revelou significância no resultado. 

Em relação a satisfação não houve diferenças significativas entre os grupos 

(U=8990 e sig=0,407). Tampouco houve diferenças significativas para intenção de 

continuar comprando (resultado U= 8731 e sig= 0,150) e percepção de gasto (U= 

9306,5 e sig= 0,750). 

Desta forma foi verificado que, de maneira geral, a música altera a percepção 

de tempo do consumidor bem como o faz perder o controle do tempo. Entretanto, 

não afeta a satisfação, a intenção de continuar comprando e a percepção de gastos. 

Ainda, para testar as hipóteses, foi considerado se os respondentes 

perceberam ou não a música ambiente. Dentro do grupo de respondentes 
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estimulados pela música, foram identificados dois grupos, classificados como os que 

"PERCEBERAM” e aqueles que “NÃO PERCEBERAM A MÚSICA". Desta forma foi 

analisado a influência da música ambiente para estes grupos em relação as mesmas 

variáveis analisadas no teste anterior, como é possível ver na tabela abaixo: 

 

VARIÁVEIS 
PERCEBERAM NÃO PERCEBERAM U de Mann-Whitney  

MÉDIA D.P MÉDIA D.P U Sig 

Tempo Real 21,75 19,50 11,81 10,06 5568 0,001 

Percepção de tempo 19,19 15,48 11,43 8,97 5739,5 0,001 

Variação de percepção de tempo 3,03 12,12 0,42 6,43 7326,5 0,049 

Variação de percepção de tempo absoluta 7,20 10,53 4,23 8,34 6959,5 0,011 

Satisfação 4,15 1,06 4,32 0,94 7870,5 0,200 

Intenção de continuar comprando 4,63 0,81 4,58 0,78 8060,5 0,269 

Percepção de gasto 2,70 1,84 2,54 1,82 8196 0,465 
 

Tabela 2 -  Teste U de Mann-Whitney e comparação das médias (Perceberam x Não perceberam) 

 

Dentre os consumidores expostos ao som ambiente, os que perceberam a 

música durante o período de compras permaneceram mais tempo dentro do 

supermercado (média = 21,75 D.P = 19,50), enquanto os consumidores que não 

notaram as músicas que estavam tocando permaneceram em média dez minutos a 

menos (média= 11,81 D.P=10,06).  O teste U de Mann-Whitney para o tempo real 

dentro do supermercado foi igual a 5568,000 com sig<0,0001, ou seja, houve 

diferença significativa dos resultados. 

A percepção de tempo foi menor para o consumidor que percebeu a música 

ambiente em relação ao tempo em que permaneceu no supermercado (média = 

19,19 D.P= 15,48). Já para os que não perceberam a música tocando (média = 

11,43 D.P= 8,97) a média foi inferior e, praticamente não houve diferença entre 

tempo percebido e real, igualando ao resultado para supermercados sem música 

(tempo real próximo a percepção de tempo). O teste U de Mann-Whitney foi igual 

a 5739,5 e sig<0,0001, o que revelou que houve diferenças significativas entre os 

grupos. 

A discrepância entre o tempo permanecido de fato no supermercado e o 

percebido pelo consumidor também foi significativamente maior entre o grupo que 

percebeu a música (média = 3,03 D.P = 12,12), em relação ao grupo que não 

conseguiu perceber (média = 0,42 D.P = 6,43). Para variação de tempo o teste U 
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de Mann-Whitney foi igual a 7326,500, sig= 0,049, revelando ter resultado 

significativo. 

Os participantes que perceberam música demonstraram maior perda de 

controle de tempo geral dentro do supermercado (média = 7,20 D.P = 10,53) em 

relação ao grupo que não ouviu a música tocando (média = 4,23 D.P = 8,34). O 

teste U de Mann-Whitney foi igual a 6959,500, sig= 0,011, havendo assim 

significância entre os resultados. 

A satisfação não obteve resultados significativos para este estudo (U= 7870,5 

sig= 0,200). A intenção de continuar comprando (U= 8060,5 sig= 0,269), bem como 

a percepção de gasto (U = 8196 sig = 0,465) também não obtiveram significância. 

Portanto, a música ambiente possui significativa influência na percepção de 

tempo dos consumidores. Porém, é necessário que o estímulo seja percebido pelo 

cliente para que tal efeito ocorra. Foi possível observar que os consumidores que 

não perceberam o som ambiente não permaneceram mais tempo no interior do 

supermercado e não perderam a noção do tempo conforme ocorreu com o grupo 

que ouviu a música. Desta forma, consideramos que foi corroborada a hipótese 

1 (consumidores que percebem a música ambiente terão maior distorção na 

percepção do tempo) mas foram refutadas as hipóteses 2 (consumidores que 

percebem a música ambiente terão maior satisfação), refutada a hipótese 3 

(consumidores que perceberem a música terão maiores intenções de compra) e foi 

refutada a hipótese 4 (H4: consumidores que perceberem a música terão maiores 

gastos). 

Ainda, para finalizar a análise do primeiro objetivo proposto neste estudo, foi 

testado também a influência do tempo real, da percepção de tempo e variações de 

tempo na satisfação, intenção de continuar comprando e percepção de gasto, 

conforme veremos na tabela 3: 
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SATISFAÇÃO 

INTENÇÃO 
DE 

CONTINUAR 
COMPRANDO 

PERCEPÇÃO 
DE GASTO 

TEMPO REAL 

Correlação de 
Pearson (r) -,177

**
 -,081 ,146

*
 

Sig.  ,002 ,166 ,012 

N 294 294 294 

PERCEPÇÃO 
DE TEMPO 

Correlação de 
Pearson (r ) 

-,113 -,018 ,155
**
 

Sig.  ,052 ,757 ,008 

N 293 293 293 

VARIAÇÃO DE 
TEMPO 

Correlação de 
Pearson (r ) 

-,137
*
 -,099 ,016 

Sig.  ,019 ,090 ,786 

N 293 293 293 

VARIAÇÃO DE 
TEMPO 
ABSOLUTO 

Correlação de 
Pearson (r) 

-,028 ,020 ,067 

Sig.  ,632 ,737 ,256 

N 293 293 293 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 
 

   Tabela 3 - Correlação (Satisfação, intenção de compra e percepção de gasto) 
 

Quanto maior o tempo real em que o consumidor permaneceu no 

supermercado, menor sua satisfação (r = -0,177 sig = 0,02). Há uma relação fraca, 

negativa, porém com significância entre o tempo real e a satisfação. O tempo 

permanecido no supermercado também obteve relação com a percepção de gasto. 

Quanto mais tempo no supermercado, mais o cliente acredita ter gastado durante 

este tempo (r= 0,146 sig= 0,012). Para percepção de gasto houve uma relação fraca 

positiva e significante. 

Assim, também ocorreu com a percepção de tempo do consumidor e com a 

percepção de gasto. Quanto maior a percepção de tempo, mais o cliente acredita ter 

gasto no supermercado (r= 0,155 sig = 0,008). A relação para esta questão foi fraca, 

positiva e significante. 

A variação entre o tempo real e o percebido obteve impacto na satisfação. 

Quanto maior a variação, menor a satisfação (r = -0,137 sig= 0,019). A relação entre 

variação de tempo e satisfação é classificada como fraca, negativa e significante. 

A variação de tempo absoluta não obteve impacto significativo em nenhuma 

das variáveis (sig>0,05). 

Portanto, a satisfação do consumidor está atrelada ao menor tempo que o 

consumidor permanece no supermercado e menor variação entre o tempo real e 
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percebido. Ou seja, é necessário que o consumidor não perceba se ficou muito 

tempo no interior do supermercado para aumentar seu índice de satisfação. Desta 

forma, o primeiro objetivo deste estudo foi satisfeito.  

O segundo e o terceiro objetivo foram: "Verificar a influência da familiaridade 

com a música na percepção de tempo, satisfação e intenção de continuar 

comprando" e "Verificar a influência das características da música na percepção de 

tempo, satisfação e intenção de continuar comprando". Para satisfazer estes 

objetivos, foram testadas as relações entre as variáveis: satisfação, intenção de 

continuar comprando e percepção de gasto com os atributos da música, conforme 

exposto por Herter (2010) e características de familiaridade com a música através da 

correlação, conforme a tabela 4: 
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TEMPO 

REAL 

PERCEPÇÃO 

DE TEMPO 

VARIAÇÃO 

DE TEMPO 

VARIAÇÃO 
DE TEMPO 

ABSOLUTA SATISFAÇÃO 

INTENÇÃO DE 
CONTINUAR 

COMPRANDO 

PERCEPÇÃO 

DE GASTO 

MÚSICA 
ADEQUADA 

Correlação 
de 

Pearson 

-,072 -,003 -,091 ,086 ,494
**
 ,454

**
 -,056 

Sig.  ,522 ,977 ,420 ,444 ,000 ,000 ,617 

N 81 81 81 81 81 81 81 

CONHECER 
AS 
MÚSICAS 

Correlação 
de 

Pearson 

-,120 -,064 -,116 -,048 ,390
**
 ,221

*
 ,049 

Sig.  ,284 ,570 ,303 ,667 ,000 ,047 ,663 

N 81 81 81 81 81 81 81 

MÚSICA 
ALTA 

Correlação 
de 
Pearson 

,157 ,131 ,069 -,054 -,370
**
 -,290

**
 ,118 

Sig.  ,163 ,244 ,541 ,633 ,001 ,009 ,292 

N 81 81 81 81 81 81 81 

RITMO 

Correlação 

de 
Pearson 

-,176 -,027 -,221
*
 -,080 ,119 ,056 ,002 

Sig ,117 ,808 ,047 ,475 ,290 ,620 ,987 

N 81 81 81 81 81 81 81 

AGITADAS 

Correlação 
de 

Pearson 

,166 ,074 ,152 ,019 -,145 -,085 -,011 

Sig.  ,139 ,511 ,176 ,865 ,196 ,448 ,921 

N 81 81 81 81 81 81 81 

AGUDAS 

Correlação 
de 
Pearson 

,059 ,123 -,081 -,067 -,382
**
 -,134 ,221

*
 

Sig.  ,598 ,272 ,471 ,551 ,000 ,232 ,048 

N 81 81 81 81 81 81 81 

GOSTO 

Correlação 

de 
Pearson 

,053 ,159 -,088 ,066 ,363
**
 ,110 -,060 

Sig. ,638 ,157 ,435 ,560 ,001 ,328 ,596 

N 81 81 81 81 81 81 81 

COSTUME 
DE 
ESCUTAR 

Correlação 
de 

Pearson 

-,060 ,039 -,113 ,003 ,339
**
 ,185 -,049 

Sig. ,592 ,728 ,315 ,981 ,002 ,097 ,662 

N 81 81 81 81 81 81 81 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Tabela 4 - Correlação (Atributos da música e familiaridade) 
 

 

Conforme podemos observar, quanto mais adequada o consumidor 

considerar a música que está tocando no interior do supermercado, maior a sua 

satisfação (r= 0,494 sig<0,001). A relação entre a satisfação e o fato de a música 

ser adequada é considerada moderada positiva e significante. Este atributo da 

música também impactou na intenção de continuar comprando. Quanto mais 
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adequada a música, maior a intenção de continuar comprando neste supermercado 

pelo consumidor (r = 0,454 e sig<0,001). Esta relação é classificada como 

moderada, positiva e significante. 

Quanto ao consumidor conhecer as músicas que tocam no ambiente, notou-

se também que impacta significativamente a satisfação e intenção de continuar 

comprando. Quanto mais o consumidor conhece as músicas, mais satisfeito (r = 

0,390 sig<0,001), e maior sua intenção de continuar comprando neste 

supermercado (r = 0,221 sig = 0,047). A relação para estes atributos foi considerada 

fraca, positiva e significante. 

Em relação a música muito alta, influenciou na satisfação e percepção de 

tempo. Quanto mais alta for considerada a música menor a satisfação (r = -0,370 

sig<0,001) e a intenção de continuar comprando (r= -0,290 sig=0,009). A relação 

para o volume, a satisfação e intenção de continuar comprando é considerada fraca, 

negativa e significativa. 

O ritmo obteve influência sobre a variação de tempo. Quanto mais adequado 

e aceito for o ritmo menor será a variação de percepção de tempo do consumidor (r= 

-0,221 sig=0,047). Esta relação é considerada fraca, negativa e significante. 

O atributo "agitada" não obteve relação com nenhuma variável analisada. 

O fato de a música ser considerada aguda influencia na satisfação e 

percepção de gasto. Quanto mais aguda, menos satisfeito fica o consumidor (r= -

0,382 sig<0,001). Quanto mais aguda, maior a percepção de gasto por parte do 

cliente (r= 0,221 sig=0,048). A relação com a satisfação foi considerada baixa, 

negativa e significativa. Já em relação a percepção de gasto, classificou-se em baixa 

positiva e significativa. Portanto é necessário que o tom da música seja adequado, 

respeitando as características da música explicado por Herter (2010) e Braga 

(2012). 

O gosto do consumidor em relação a música também impactou na satisfação. 

Quanto mais o cliente gosta da música que está tocando, mais satisfeito fica (r = 

0,363 sig=0,001). A relação entre gosto e satisfação foi considerada fraca, positiva e 

significativa. 

O costume de escutar as músicas tocadas no supermercado também 

impactou na satisfação do cliente. Quanto mais ele costuma escutar essas músicas, 

mais satisfeito fica em relação ao supermercado (r= 0,339 sig=0,002). Esta relação 

foi considerada fraca, positiva e significante. 
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Desta forma, verifica-se que a satisfação não está relacionada diretamente ao 

consumidor perceber ou não a música (hipótese 2 refutada) mas sim está 

diretamente relacionada com a familiaridade do consumidor com a música. Quanto 

mais adequada e conhecida, mais o consumidor estará satisfeito com o ambiente do 

supermercado. Porém é necessário que os atributos da música sejam atendidos 

(volume e tom), pois caso contrário causará insatisfação. A familiaridade e as 

características da música também afetam a intenção de continuar comprando. A 

música ambiente não deve ser excessivamente alta, bem como deve ter um tom 

agradável para que o efeito gerado seja positivo. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo deste presente estudo foi confirmar se a música ambiente nos 

supermercados influenciava a satisfação, percepção de tempo dos consumidores e 

intenção de continuar comprando.  

Para isso foi analisado os estilos musicais, bem como, suas características 

físicas e afetivas, além de analisar conceitos de marketing sensorial, satisfação e 

caráter afetivo. 

 Buscando resolver o problema proposto, foram pautados 3 objetivos 

especificados, sendo eles:  verificar a influência da música na percepção de tempo, 

satisfação e intenção de continuar comprando; verificar a influência da familiaridade 

com a música na percepção de tempo, satisfação e intenção de continuar 

comprando, e verificar a influência das características das músicas na percepção de 

tempo, satisfação e intenção de continuar comprando. 

 A revisão literária nos auxiliou a perceber a importância do conhecimento dos 

conceitos e como eles unidos a novas estratégias e estabelecimentos, pode-se 

comparar e testar resultados que não são esperados pelos gestores. Com isso 

reforça-se a relevância de profissionais de marketing, pois, aliando seus 

conhecimentos de mercado e comportamento do consumidor, podem analisar o 

mercado, compreender o cliente e propor mudanças e inovações no ponto de venda. 

As limitações encontradas neste trabalho impactaram na aplicação das entrevistas. 

Por ser uma pesquisa quase experimental, a proposta inicial era de ser coletado um 

questionário antes do cliente entrar no supermercado, e um outro questionário na 

saída. O primeiro questionário deveria abordar questões pessoais e horário de 



 
 

46 

entrada, já o segundo questionário apresentaria questões de satisfação, experiência 

de compra, características da música e horário de saída. Após a coleta, os 

questionários seriam comparados e analisados, porém, por dificuldades de 

acompanhar cada cliente, foi aplicado apenas um questionário, com todas essas 

questões. 

 Outra limitação presente no estudo foi o estilo musical que os quatro 

estabelecimentos estavam tocando, pois não foi possível controlar o ritmo nem o 

volume das músicas, afetando as questões de familiaridade e característica da 

música.  

Na aplicação da pesquisa, foi preciso fazer as perguntas que estavam no 

questionário para os clientes, por esse motivo, uma preocupação foi a 

complexidade, extensão do questionário e tempo de duração da pesquisa. Sendo 

assim, foi preciso escolher perguntas mais simples, além de retirar algumas escalas 

como, por exemplo, a escala de flow. 

 Também, não foi dado acesso ao faturamento do mercado nos horários em 

que aplicamos o questionário, sendo necessário optar pela variável percepção de 

gasto. 

Além da justificativa prática proposta, que é apresentar aos gestores a 

estatística real do quanto a música está ou não influenciando o consumidor, uma 

proposta para pesquisa futura seria proporcionar ao departamento de RH apoio para 

mensurar a satisfação dos colaboradores dentro da empresa, já que eles também 

serão influenciados pela música ambiente, e também reaplicar essa pesquisa com 

acesso as variáveis do estilo musical, faturamento e tempo real de entrada e saída 

dos consumidores. 

Para conseguir aplicar a pesquisa na porta dos supermercados, tivemos que 

contatar os gestores para que eles permitissem a execução da pesquisa, sendo 

assim, muitos gestores se interessaram pelo tema da pesquisa e nos pediram que a 

final deste trabalho, apresentássemos a eles nossos resultados. Além desses 

gestores, o CEO de marketing de uma empresa digital e diretor de uma rede de 

supermercados de Santa Catarina, também se interessaram pelo tema e entraram 

em contato pedindo o resultado final. 

 Com este estudo percebeu-se que os consumidores permaneceram mais 

tempo dentro dos supermercados com música ambiente, por terem perdido a noção 

do tempo. Já os consumidores que estavam nos supermercados sem música 
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tiveram quase a mesma percepção de tempo que realmente ficaram dentro do 

mercado. Além disso, um fator interessante encontrado nesse estudo foi que a 

música não influenciou diretamente na satisfação do consumidor.  

 Outras relações da música percebida também não foram significativas, como: 

a intenção de continuar comprando e percepção de gasto. Essa situação pode ser 

explicada por alguns fatores que influenciam a compra do consumidor, por exemplo, 

a localização do mercado, o valor dos produtos e a interação do cliente com o 

mercado.  

 Também se percebeu que quanto maior a percepção de tempo, maior foi a 

insatisfação e menor a intenção de compra.  

 Além disso, as características da música influenciaram na percepção dos 

consumidores. A lembrança da música influenciou positivamente na satisfação e na 

intenção de continuar comprando, porém, a altura da música deixou o consumidor 

mais insatisfeito e diminuiu a intenção de compra. Já o ritmo quando é adequado 

influenciou na variação do tempo permanecido dentro do mercado, e quanto a 

música considerada aguda, menor foi a satisfação o cliente, porém menor a 

percepção de gasto. 

 Por fim, correlacionando os dados, concluiu-se que para a música influenciar 

a percepção de tempo do consumidor é necessário que ele perceba a música 

ambiente, e assim quanto mais ele se lembra da música, maior será sua satisfação. 

Além disso, este trabalho pode auxiliar os gestores a compreender melhor o motivo 

de utilizar ou não música no estabelecimento, e também da importância de os 

gestores conhecerem seu público, pois é a partir desse planejamento que os 

profissionais de marketing irão estudar e chegar ao estilo de música ideal, a altura, e 

o timbre para ser tocado no ambiente.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO QUANTITATIVO 
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