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RESUMO 

Introdução: profissionais executivos buscam, atualmente, um diferencial 
competitivo, o qual pode ser alcançado pelo uso efetivo dos recursos de 
expressividade da fala, no que se refere a impressionar, convencer e transmitir 
segurança. Objetivo: analisar características de expressividade da fala de um grupo 
de executivos a partir de dados perceptivos e acústicos da dinâmica vocal. Método: 
participaram da pesquisa quatro sujeitos (S1, S2, S3 e S4), executivos, do gênero 
masculino. Para coleta de dados foram realizadas: aplicação do teste Kingdomality 
para obtenção dos descritores - convincente/não convincente, objetivo/não objetivo, 
empático/não empático e seguro/inseguro e gravação que se constituiu de amostras 
de fala. Foi selecionado um trecho referente a uma frase de convencimento. E 
realizadas as avaliações: perceptivoauditiva para caracterização da qualidade vocal 
e da dinâmica da voz, por três fonoaudiólogos juízes; perceptivoauditiva para 
julgamento sobre as impressões causadas pela expressividade da fala quanto aos 
descritores, realizada por 30 juízes leigos; acústica da fala, para avaliação de 
elementos prosódicos como medidas de f0 (f0 mínimo, f0 máximo e extensão de f0), 
medidas de duração (unidades vogal a vogal e taxa de elocução), taxa de 
articulação e pausas, com a utilização do software Praat. Realizou-se análise 
estatística para definição de diferenças significativas. Resultados: S1 apresentou 
qualidade vocal adequada, articulação precisa e ressonância laringofaringea; pitch 
habitual abaixado; taxa de elocução lenta e suporte respiratório inadequado; uso 
inadequado de pausas; apresentou maior rejeição, pois foi apontado como inseguro, 
não objetivo, não empático e não convincente; S2 apresentou qualidade vocal 
adequada, articulação precisa e ressonância equilibrada; pitch habitual neutro e 
suporte respiratório adequado; apresentou valor representativo de maior variação de 
f0; valores considerados médios para as taxas de elocução e articulação; uso mais 
regular de pausas e foi considerado seguro, pouco objetivo, empático e convincente; 
S3 apresentou qualidade vocal adequada, articulação precisa e ressonância 
laringofaringea; pitch habitual abaixado e suporte respiratório inadequado; valores 
considerados médios para as taxas de elocução e articulação; pausas com 
intervalos mais regulares e apontado como seguro, objetivo, empático, e 
convincente; S4 apresentou qualidade vocal adequada, articulação precisa e 
ressonância equilibrada; pitch habitual abaixado e suporte respiratório inadequado; 
valor indicativo de menor variação de f0; valores considerados médios para as taxas 
de elocução e articulação; uso adequado das pausas; recebeu maior pontuação, 
sendo avaliado como o mais seguro, objetivo, empático e convincente. Conclusão: 
Com relação à dinâmica vocal, dois sujeitos mereceram destaque: um, de forma 
positiva, pois ao utilizar adequadamente os recursos prosódicos, transmitiu 
segurança, foi considerado objetivo, empático e convincente; e outro, de forma 
negativa, pois os recursos utilizados não foram efetivos, uma vez que com a 
realização de quebras dos grupos prosódicos, não transmitiu segurança, foi 
apontado como pouco objetivo, não empático e não convincente. 
 
Palavras-chave: Voz, Treinamento da voz, Fala, Acústica da fala, Comunicação  
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ABSTRACT 

Introduction: today’s executive professionals look for a competitive differential, 
which can be reached by effectively using speech expressivity resources to impress, 
convince and convey confidence to listeners. Objective: to analyze the speech 
expressivity features of a group of executives based on perceptive and acoustics 
aspects of vocal dynamics. Method: four male executives took part in the research 
study, identified as subjects (S1, S2, S3 and S4). Data collection comprised the 
application of Kingdomality test to attain descriptors - convincing/not convincing, 
objective/not objective, empathic/not empathic and confident/insecure. We also 
worked with recordings of speech samples. The excerpts selected were based on an 
argument to convincement. Assessments conducted included perceptive auditive 
assessment to characterize vocal quality and dynamics, performed by three speech 
therapist judges; perceptive-auditive assessment to judge the impressions caused by 
speech expressivity with regard to the descriptors selected, performed by 30 lay 
judges; and speech acoustics to assess prosodic elements such as f0 measures 
(minimum and maximum f0 and f0 extension), duration measures  (vowel to vowel 
units and elocution times), articulation times, and pauses. Praat was the software 
used. We also conducted a statistical analysis to define significant differences. 
Results: S1 showed adequate vocal quality, precise articulation and laryngeal-
pharyngeal resonance; lowered regular pitch; slow elocution time and inadequate 
respiratory support and inadequate use of pauses. This subject had the highest 
rejection, because he was found to be insecure, not objective, not empathic and not 
convincing. S2 showed adequate vocal quality, precise articulation and balanced 
resonance; neutral regular pitch and adequate respiratory support. The subject 
showed representative value of higher f0 variation; values considered average for 
elocution and articulation times; more regular use of pauses and was considered 
confident, little objective, empathic and convincing. S3 showed adequate vocal 
quality, precise articulation and laryngeal-pharyngeal resonance; lowered regular 
pitch and inadequate respiratory support; values considered average for elocution 
and articulation times; and pauses with more regular intervals. The subject was found 
to be confident, objective, empathic, and convincing. S4 showed suitable vocal 
quality, precise articulation and balanced resonance; lowered regular pitch and 
inadequate respiratory support; indicative value of lower f0 variation; values 
considered average for elocution and articulation times; and adequate use of pauses. 
This subject received the highest scores, being assessed as the most confident, 
objective, empathic and convincing. Conclusion:  With regard to vocal dynamics, 
two subjects stood out from the others: one, in a positive manner, since he was able 
to convey confidence by using prosodic resources suitably. He was thus considered 
objective, emphatic and convincing. The other stood out in a negative manner, since 
the resources used were not effective. By breaking prosodic groups apart, the 
subject was not able to convey confidence. The subject was found to be little 
objective, not emphatic and not convincing. 
 
Keywords: Voice, Voice training, Speech, Speech Acoustics, Communication  
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, para sustentar um perfil de destaque dentro das empresas, os 

profissionais, especialmente executivos, buscam um diferencial, dentre os fatores 

que podem ser conquistados, o aprimoramento da expressividade da fala se 

evidencia. Para ser um bom comunicador é necessário usar a fala a seu favor, ou 

seja, desenvolver o discurso de acordo com as exigências de cada situação, a 

saber: em apresentações ou palestras, em reuniões com a equipe de trabalho, em 

reuniões com clientes, entre outros (Gonçalves, 2000). Por isso, compreender a 

dinâmica vocal e os recursos que podem ser utilizados na composição da 

expressividade da fala tornou-se fundamental para o entendimento do processo 

comunicativo. 

No contexto do profissional executivo, organizações têm investido no 

aprimoramento da expressividade da fala de seus colaboradores. Essa ação tem 

sido considerada como fator estratégico para alcançar um diferencial competitivo, 

credibilidade e reputação positiva. Tal investimento inclui além da abertura de novos 

canais de comunicação, a preparação dos colaboradores, principalmente dos 

executivos, cujos pronunciamentos representarão a própria identidade 

organizacional (Martins e Fortes, 2008). 

O interesse por estudar expressividade da fala vem de longa data e a ideia de 

pesquisar, em especial a fala de executivos, surgiu da realização de trabalho em 

uma grande organização brasileira, pela qual fui convocada para avaliação e 

treinamento dos recursos vocais e de comunicação utilizados pelos gestores e 

relacioná-los aos estilos corporativos, de quatro diferentes grupos, apresentados 

pelos executivos, resultantes de um programa de consultoria que estava sendo 

realizado na empresa. Além do trabalho de aprimoramento dos aspectos vocais e 

comunicativos individuais, solicitaram um trabalho de melhoria na comunicação 

entre os gestores e suas equipes, mais uma vez fazendo a relação com os estilos 

corporativos de cada um. 

Nesta pesquisa pretendeu-se estudar a expressividade da fala a partir do 

conceito de Beller (2008), o qual faz referência a essa como um nível de informação 

no processo de comunicação, relacionado às manifestações externas, que podem 

ser controladas ou não e, se relacionam com as manifestações internas. Nas 
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manifestações internas estão incluídas emoções, sentimentos, atitudes, 

temperamentos e estados emocionais. 

Toda fala é expressiva, pois transmite de alguma forma, emoção, atitude, 

idade, sexo, estado físico, condição social, entre outros. É o ouvinte quem vai 

interpretá-la como agradável, monótona, com apatia ou simpatia (Madureira, 2005).  

Segundo Madureira (2005), para o estudo da expressividade da fala, as 

análises realizadas são, preferencialmente, pela associação das avaliações 

perceptivoauditiva e acústica da fala: os aspectos analisados relacionam qualidade 

vocal e dinâmica da voz, no que se refere aos ajustes de produção da voz (avaliação 

perceptivoauditiva) e os elementos prosódicos, quanto à dinâmica da voz (avaliação 

acústica). 

Com relação à qualidade vocal, a avaliação envolve parâmetros de produção 

da voz associados à vibração das pregas vocais, como o tipo de voz, com 

sinalização de presença ou não de alteração vocal e ao trato vocal, como a 

ressonância e tipo articulatório, entre outros (Behlau, 2001; Fernandes, 2011). 

Ao tratar-se da dinâmica da voz, os elementos que compõem a 

expressividade da fala, chamados prosódicos, compreendem parâmetros acústicos 

como a entoação, os padrões de acento, a taxa de elocução, a taxa de articulação, 

as pausas, os alongamentos e o ritmo da fala, os quais têm como correlatos 

acústicos a frequência fundamental (f0), a duração e a intensidade (Madureira, 

1992). 

A expressividade da fala não está relacionada apenas ao contexto social, mas 

também ao profissional ou ao tipo de profissão desempenhada, pois para cada 

situação comunicativa profissional há um tipo de discurso específico, cujos recursos 

vocais e comunicativos são utilizados de modo diferente, mas dentro do que é 

esperado pelo ouvinte (Panico, 2005). 

Com relação aos estudos sobre expressividade da fala de executivos, a 

literatura é escassa e conta, em sua maioria, com pesquisas registradas em 

monografias (Amaral e Behlau, 2003; Oliveira e Hanayama, 2009; Vilanova e 

Behlau, 2004; Ribeiro e Behlau, 2007), dissertação de mestrado (Mütle, 2000), 

capítulo de livro (Kiryllos, 2005), anais de congresso (Costa e Friedman, 2003; 

Pedrotti e Behlau, 2009) e poucos artigos publicados (Behlau, 2011). Com relação a 
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esse tema, a atuação do fonoaudiólogo tem crescido enquanto mercado de trabalho, 

mas ainda carece de estudos, pesquisas e publicações. 

Ao considerar que esta pesquisa tratará dos aspectos relacionados à 

expressividade da fala de executivos, é importante apontar alguns conceitos sobre 

essa função. Segundo Mintzberg (1986), o profissional em cargo executivo é aquele 

que tem a liderança, ou seja, dirige ou gerencia funcionários de uma empresa, com 

objetivo de cumprir as diretrizes dessa, promovendo desenvolvimento social, 

financeiro e econômico. Refere ainda que comunicar-se bem, com segurança, ser 

convincente e saber ouvir são requisitos fundamentais no exercício dessa função. 

Os executivos atuam dentro de uma organização com a função de planejar, 

organizar, dirigir e distribuir as tarefas que são realizadas pelos demais funcionários. 

Estabelecem uma liderança formal e esclarecem os colaboradores sobre o que se 

espera deles (Robbins, 2000). 

Segundo o estudo de Tonelli (2008), o executivo tem como principais funções 

liderar, gerir, intermediar, de forma objetiva, a comunicação entre a empresa e seus 

colaboradores e garantir bom desempenho e motivação dos funcionários 

subordinados de sua equipe. 

Abbade e Brenner (2009), com o objetivo de identificar o tipo de liderança de 

gestores de empresas, com 27 executivos, utilizaram testes de perspectivas 

psicológicas, de observação, de decisão e de aprendizagem. Como resultados, 

verificaram que executivos atuantes nesta década, possuem foco de curto prazo, 

são realistas, exigentes, mas tendem a ser extrovertidos e procuram ouvir seus 

subordinados. 

Os sujeitos participantes da pesquisa ora apresentada, executivos da parte 

administrativa da área de investimentos, gerenciam equipes que realizam 

consultorias de investimento junto a clientes. Por isso, têm como função, além da 

gestão, orientar suas equipes quanto ao discurso e estratégias de comunicação a 

serem efetuadas para um atendimento de qualidade. 

Ressalta-se que neste trabalho, por se tratar de uma análise de caráter 

qualitativo, descritivo, não se pretendeu realizar análise de conteúdo do discurso, 

bem como estabelecer um padrão de expressividade da fala de executivos. O 

interesse foi estudar e conhecer o funcionamento da dinâmica da expressividade da 

fala de um grupo de executivos da área de investimentos. Além disso, pretendeu-se 
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colocar em prática o uso de alguns instrumentos que poderão auxiliar o trabalho do 

fonoaudiólogo em consultorias empresariais. 

Os resultados do presente estudo certamente contribuirão na atuação do 

fonoaudiólogo que atua na área empresarial, principalmente relacionado à escolha 

de parâmetros para análise e como avaliá-los. 

Diante do contexto exposto, nesta pesquisa parte-se das seguintes questões: 

• A partir dos referenciais sobre as avaliações perceptivoauditiva e acústica, 

quais parâmetros devem ser estudados para uma análise mais objetiva sobre 

expressividade da fala? 

• Há relação entre as características de qualidade vocal e dinâmica da voz 

com a transmissão de emoções? 

• Muitos executivos são considerados objetivos e seguros, mas não 

empáticos. Quais indicadores aparecerão nesta pesquisa? 

• Qual a contribuição dos achados das análises perceptivoauditivas e 

acústicas para o trabalho do fonoaudiólogo, com relação à expressividade da 

fala de executivos? 
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2. OBJETIVO 

Analisar características de expressividade da fala de um grupo de executivos 

a partir de dados perceptivos e acústicos da dinâmica vocal. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

Para apresentação da literatura que embasa o presente estudo, este capítulo 

encontra-se dividido em três partes: a primeira apresenta referências sobre 

expressividade da fala; a segunda sobre avaliação perceptivoauditiva; e a última 

sobre as características acústicas da fala. O texto não foi redigido em ordem 

cronológica, pois optou-se pela apresentação dos autores por assunto. 

 

3.1 Expressividade da fala 

Ao conceituar a expressividade como um nível de informação no processo de 

comunicação (Beller, 2008), a expressividade da fala constrói-se a partir das 

interações entre elementos segmentais (vogais e consoantes) e prosódicos (ritmo, 

entoação, qualidade de voz, taxa de elocução, pausas e padrões de acento) e entre 

som e sentido. A percepção dos recursos utilizados na expressividade da fala 

acontecem na interação entre o que é da intenção do falante e o que é da 

interpretação do ouvinte (Madureira, 1992; Chun, 2000). 

Nesta pesquisa, o estudo da expressividade da fala enfocou as características 

relacionadas à prosódia. Considerou-se que 

 
a prosódia é responsável pelas propriedades temporais do 
enunciado, com agrupamento das palavras em estruturas rítmicas e 
integrando-as na organização e produção do discurso. E as 
propriedades prosódicas estão relacionadas com a evolução no 
tempo da frequência fundamental, da duração e da intensidade 
(Viola, 2008, p 61). 

 

De acordo com Barbosa (2012), a prosódia e os elementos que a compõem 

moldam a enunciação, imprimindo ao que se fala um “modo de falar” que é dirigido 

intencionalmente ou não ao ouvinte. Quando se fala de função comunicativa, refere-

se a um aspecto audível dos elementos prosódicos. No plano da expressividade, 

distingue-se entre as funções prosódicas, a expressão de atitude, a postura 

interpessoal, o tipo de elocução; as funções afetivas, como a tristeza, alegria, raiva e 

afetos como o humor; e as funções indiciais, que são marcas de gênero, origem 

social, dialetal, entre outras. 
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Na pesquisa sobre expressividade, de 15 discentes do curso de química da 

Universidade Federal de Minas Gerais, em uma atividade de preparação para a 

docência, Chaves et al. (2009) destacaram que a expressividade da fala é 

constituída por parâmetros sonoros audíveis, como qualidade vocal, loudness, pitch, 

articulação, pausas, fluência e variação melódica. Como resultados significativos 

apresentaram que a qualidade vocal foi considerada normal em 87% dos 

participantes, 73% com pitch adequado, 40% com loudness reduzida, 67% com 

articulação precisa, 73% com bom uso de pausas e 54% com taxa de elocução 

média. Concluíram que a maioria dos participantes apresentou uso satisfatório da 

expressividade da fala para a docência.  

Quando se pensa em aprimorar a expressividade da fala, pretende-se como 

prováveis intenções, emocionar, sensibilizar, seduzir, transmitir segurança e 

convencer o ouvinte. Com isso, é importante compreender como são efetivadas as 

relações entre voz, emoção e compreensão do discurso. Com relação a isso, a 

emoção em termos de suas manifestações pode ser materializada de diferentes 

modos, mas é por meio da vocalização, ação conjunta da respiração, fonação e 

articulação, que a forma de expressão mais contínua em termos filogenéticos 

acontece. O estado emocional é acompanhado por mudanças fisiológicas que 

incidem sobre o mecanismo respiratório, sobre a configuração glótica e sobre a 

articulação que, em associação, produzem as características vocais e, por sua vez, 

também determinam em parte os parâmetros de sinais acústicos. Tal fato reforça a 

crença da existência de uma continuidade filogenética nos padrões acústicos da 

expressão do afeto vocal (Scherer, 1991 e 2003). 

Pittam (1994) apontou que são muitos os fatores efetivos para impressionar 

por meio da persuasão, entre esses, o contexto apropriado, a classe social que se 

quer persuadir, a emoção transmitida e a personalidade. O sucesso da persuasão 

está na forma de uso dos recursos vocais e da apresentação do discurso utilizados 

pelo falante e principalmente nos recursos vocais “escolhidos” pelo ouvinte. 

Segundo Salomão (2008), por meio da qualidade vocal e da dinâmica da voz 

de um indivíduo, a emoção se manifesta. 

Viola et al. (2011) analisaram como tem sido a prática de fonoaudiólogos 

quanto à expressividade da fala de profissionais do rádio e concluíram que para os 
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sujeitos dessa pesquisa, o termo expressividade da fala remete à transmissão de 

emoções e intenções, na mensagem, pelo falante. 

Panico (2001) em sua pesquisa sobre análise dos recursos vocais e gestuais 

de políticos, com três senadores (S1, S2 e S3), realizou a análise das gravações de 

discursos em plenário. Dos recursos vocais, o mais significativo na fala de S1, foi o 

aumento da intensidade para enfatizar trechos da mensagem e exagero de gestos 

corporais em relação aos verbais. A fala de S2 foi marcada por movimento 

entoacional descendente, prolongamento de sílaba, uso de pausas e taxa de 

elocução rápida e utilizou-se de poucos gestos associados à fala. S3 utilizou recurso 

de entoação ascendente e descendente e pausas frequentes. Houve integração 

entre os recursos verbais e os gestuais dos três sujeitos. Concluiu-se que os 

recursos vocais e gestuais foram utilizados como estratégia de persuasão, apesar 

dos diferentes achados para cada um dos três senadores. Com relação a isso, 

reforçou-se a ideia de que o trabalho relativo aos recursos vocais não deve ser 

norteado pela intenção de padronização. 

Em seu estudo sobre locutor, Diniz (2002) avaliou os efeitos persuasivos da 

qualidade de voz de locutores de propaganda, por meio de análise 

perceptivoauditiva e acústica, utilizou o termo “recursos fônicos” para especificar os 

ajustes na qualidade vocal e as variações na dinâmica da voz, como pausas, 

variações de pitch, movimentos entoacionais, taxa de elocução, além da palavra 

mais proeminente e da sua sílaba tônica no enunciado. Os juízes demonstraram 

preferir vozes de pitch mais grave, e os falantes melhores avaliados (nos quais a fala 

foi considerada convincente, entusiástica e agradável) apresentaram demarcação 

estratégica das pausas, articulação precisa e taxa de elocução média. Em 

contrapartida, os piores falantes na avaliação dos juízes, foram os que apresentaram 

fala pouco convincente e pouco agradável, pitch mais agudo e taxa de elocução 

rápida. A autora constatou que os locutores mais pontuados utilizaram a variação 

dos recursos de expressividade para convencer o ouvinte. 

Moreira-Ferreira (2007) analisou a expressividade da fala e os recursos 

linguístico-discursivos utilizados por teleoperadores. Considerou que por 

expressividade da fala, entende-se como a relação entre os ajustes de dinâmica e 

qualidade vocal, usados pelo teleoperador de forma consciente ou não, que são 

percebidos por seus interlocutores. O processo pelo conteúdo simbólico presente na 
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voz, desencadeia julgamentos de aceitação ou rejeição que podem interferir na 

relação estabelecida. Foi selecionada a gravação de dois atendimentos, realizados 

por dois teleoperadores diferentes (OP1 e OP2) e esses foram submetidos às 

análises perceptivoauditiva (de fonoaudiólogos, para avaliação especializada e de 

prováveis clientes, para avaliação de atitudes comunicativas) e acústica. Obteve-se 

como resultados: OP1 apresentou qualidade vocal tensa, restrita extensão de pitch, 

aumento da intensidade, contornos lineares e descendentes, menor ocorrência de 

pausas e fala considerada ameaçadora e por isso rejeitada; OP2 apresentou 

qualidade vocal neutra, ampla extensão de pitch, contornos ascendentes ou 

ascendentes-descendentes, maior ocorrência de pausas e fala considerada segura e 

aceita. Concluiu-se que o desempenho dos teleoperadores está relacionado à 

expressividade da fala e que o mais competente foi o teleoperador com maior 

domínio na realização dos ajustes e variação dos recursos que compõem a 

expressividade da fala. 

Fontana (2012) teve como objetivo, investigar a construção da expressividade 

da fala em peças publicitárias a partir da análise do trabalho de um locutor 

profissional. Foi realizada análise perceptivoauditiva e acústica. Os resultados 

relativos à duração das pausas silenciosas mostraram que essas foram utilizadas 

pelo locutor para destacar informações, tanto quanto para simular um contexto 

interativo. A pausa mais empregada foi a discursiva ou delimitativa, a qual contribuiu 

no modo como o locutor pautou a mensagem e apareceram ao final de cada uma 

das partes que compuseram a mensagem. As pausas expressivas, também 

utilizadas, intensificaram o sentido de algumas palavras. Os resultados da análise 

sobre as impressões causadas pela fala mostraram que, de acordo com os juízes, o 

descritor “convencimento” foi o mais pontuado. Quanto à avaliação da qualidade 

vocal e da dinâmica de voz, os ajustes de qualidade de voz mais identificados foram: 

laringe abaixada e expansão faríngea; a taxa de elocução média e as variações de 

pitch que contribuíram para promover os efeitos de sentido e prender a atenção dos 

ouvintes. O estudo evidenciou que as variações utilizadas, pelo locutor, quanto aos 

recursos de qualidade vocal e dinâmica da voz, foram marcantes enquanto 

instrumento de persuasão. 

De acordo com os estudos anteriormente citados, percebeu-se que o estado 

de emoção transmitido por um indivíduo, por meio das pistas produzidas pela fala e 
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pelos efeitos que compõem a situação discursiva, permitem ao outro (ouvinte ou 

interlocutor) inferir sobre esse estado, ao despertar neste, uma determinada 

impressão, que poderá estar ou não, em consonância com os propósitos do 

comunicador (Johnstone e Scherer, 2000). 

Knapp e Hall (2010) demonstraram também, que a variação nos parâmetros 

que compõem a dinâmica vocal e a marcação efetiva das fronteiras entre os 

enunciados possibilitam a compreensão do enunciado e favorecem a concentração 

da atenção do ouvinte/interlocutor. 

Panico (2005) chamou de “fala construída” a fala profissional que busca 

estratégias de uso adequado da qualidade da voz e também as comunicativas, 

como a persuasão. Evidenciou que ao trabalhar a expressividade, o fonoaudiólogo 

auxiliará o cliente a encontrar mais naturalidade e efetividade em sua comunicação. 

Para a autora, expressividade significa o uso adequado dos “recursos disponíveis” 

respeitando as particularidades de cada contexto de comunicação, em cada 

profissão. Para que os recursos expressivos sejam ajustados corretamente, é 

preciso que o falante identifique o seu interlocutor (bem como sua “prontidão” para 

receber a mensagem), organize o que tem a dizer e esteja preparado para os efeitos 

que a mensagem irá produzir em seu público.  

 
3.2 Avaliação Perceptivoauditiva 

Na composição das análises deste estudo, utilizou-se a avaliação 

perceptivoauditiva para caracterizar a expressividade da fala, relacionada à 

qualidade vocal, à dinâmica da voz e às impressões causadas pela fala relacionadas 

a descritores semânticos, temas esses apresentados a seguir, subsidiados pela 

literatura. 

A avaliação perceptivoauditiva da voz é amplamente utilizada e discutida na 

prática clínica e em pesquisas realizadas por fonoaudiólogos. Auxilia na detecção de 

distúrbios e caracterização do tipo de voz, tais como: qualidade vocal, ressonância, 

articulação, ataque vocal, taxa de elocução, respiração, loudness, pitch e tensão 

geral do aparelho fonador, além das características de comunicação. A aferição 

realizada conta apenas com ouvido humano como instrumento de avaliação 

(Ferreira et al, 1998; Köhle et al, 2004). 
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Camargo e Madureira (2008) apresentaram o roteiro Voice Profile Analysis 

Scheme, desenvolvido por Laver (Laver e Mackenzie-Beck, 2007) em versão do 

português brasileiro (VPAS-PB). Segundo as autoras, o protocolo foi desenvolvido 

para avaliação perceptiva dos juízes, com habilidade em ouvir vozes, ou seja, 

combinações de ajustes da qualidade vocal e da dinâmica da voz. Esse roteiro tem 

sido amplamente utilizado em avaliações perceptivoauditivas com motivação 

fonética. 

Silva (2012) realizou pesquisa com objetivo de verificar a aplicabilidade do 

roteiro VPAS-PB, para a avaliação perceptiva da qualidade vocal e da dinâmica da 

voz de amostras de fala de professores com distúrbio de voz. Os resultados de 

qualidade vocal mais frequentes foram: hiperfunção laríngea, voz áspera, laringe 

elevada, hiperfunção de trato vocal, mandíbula fechada, constrição faríngea, corpo 

de língua elevado e escape de ar. Quanto à dinâmica da voz: suporte respiratório 

inadequado, diminuição de variabilidade de pitch, pitch habitual elevado, loudness 

habitual elevado, taxa de elocução rápida e variabilidade de loudness aumentada. 

Como conclusão, referiu que o roteiro VPAS-PB mostrou-se aplicável ao grupo de 

professores e os achados de qualidade vocal e de dinâmica da voz apresentaram-se 

compatíveis com os quadros de distúrbio de voz. 

A qualidade vocal pode ser definida pelos ajustes que ocorrem na fala e que 

sofrem modificações de curto ou de longo termo em função do aparelho fonador e 

tais configurações personalizam um falante (Mackenzie-Beck, 2005). De acordo com 

Laver e Mackenzie-Beck (2007), do ponto de vista perceptivo, as características de 

qualidade vocal de longo termo, mais permanentes, estão associadas às impressões 

causadas pela voz com relação ao sexo, idade e estado físico e as de curto termo, 

mais temporárias, controláveis ou não, relacionam-se as informações veiculadas 

pela voz quanto à comunicação e ou emoção. 

Com relação à dinâmica da voz, Viola (2008) referiu que essa distingue os 

comportamentos associados à voz, por meio da interação da entoação, das 

mudanças de intensidade, ritmo, taxa de elocução e continuidade, aos quais 

acentuam e segmentam a fala. 

Para o estudo com professoras, Ferreira et al. (2012) realizaram a gravação 

das amostras de fala e essas foram analisadas, perceptivamente, por alunos de 

pedagogia que avaliaram a expressividade da fala, classificando-a como motivadora, 
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agradável, prende a atenção e transmite firmeza ou hesitação, que assinalaram uma 

ordem de preferência quanto à maneira de falar das professoras. Foram julgadas 

ainda por fonoaudiólogos, para avaliação da qualidade vocal e da dinâmica da voz, 

que analisaram o uso de pausas e duração dos enunciados, a taxa de elocução, a 

articulação, a entoação e a ocorrência de repetição dos padrões melódicos. 

Apresentaram os seguintes resultados: a professora, cuja expressividade da fala foi 

considerada positiva, apresentou articulação precisa, taxa de elocução com variação 

média e variabilidade do pitch, e transmitiu ainda, a impressão de fala objetiva e 

segura. A professora, cuja expressividade da fala foi considerada negativa, 

apresentou articulação imprecisa, taxa de elocução considerada lenta e pouca 

variabilidade de pitch, e transmitiu a impressão de fala insegura para os ouvintes. 

Santos (2006) utilizou a gravação, com imagens de TV, de debates políticos 

de três candidatos (C1, C2, e C3) para avaliação de 127 possíveis eleitores, que por 

meio da avaliação perceptivoauditiva, realizaram julgamento referente à 

expressividade dos candidatos quanto: à motivação, agradável/desagradável, 

prende ou não a atenção, transmite emoção, transmite segurança, qualidade vocal e 

uso de gestos faciais e corporais. C2 apresentou-se como o mais conceituado, pois 

sua fala foi considerada a mais agradável, utilizou mais pausas, qualidade vocal 

adequada, fala objetiva, uso de gestos equilibrados e transmitiu segurança. Porém, 

19 juízes apontaram como característica negativa a taxa de elocução mais lenta. C3, 

o segundo colocado, foi considerado seguro, transmitiu segurança e fez uso 

adequado de gestos, diferenciou-se, pois alguns juízes consideraram como aspectos 

negativos as atitudes comunicativas de ironia e arrogância; C1 ficou em terceiro, foi 

considerado inseguro, ansioso, pouco objetivo e com taxa de elocução rápida. A 

autora concluiu que o modo de falar dos candidatos influenciou de maneira positiva 

e negativa, uma vez que os juízes apontaram características expressivas positivas, 

mas também as que causaram incômodo na fala. 

Com o objetivo de estudar os efeitos da emoção sobre a voz, a fala e a 

fluência na situação de falar em público, Barbosa e Friedman (2007) analisaram a 

fala de quatro sujeitos, nas seguintes situações: seminário/palestra; entrevista, 

momentos antes da palestra e entrevista logo após a palestra. Foi realizada a 

avaliação perceptivoauditiva para análise dos parâmetros de voz e fluência da fala e 

análise do discurso. Com relação ao discurso, foram encontradas cinco categorias: 
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estado emocional/afetivo; contexto; dimensão física; julgamento e como lidar. 

Referiram que o estado emocional alterado interferiu, quanto à voz e à fala, na 

coordenação pneumofonoarticulatória, na produção de vícios de linguagem e na 

inteligibilidade de fala; quanto à fluência, no aparecimento de hesitações, repetições, 

prolongamentos e sons de preenchimento. Quanto à apresentação, houve grande 

preocupação tanto com o conteúdo quanto com a forma de falar, ao serem 

observados pelo outro. 
Outra forma de avaliação utilizada para análise da expressividade da fala é a 

avaliação perceptivoauditiva por meio de questionário de diferencial semântico (DS). 

O DS, desenvolvido originalmente por Osgood et al. (1957), possibilita medir a 

reação das pessoas expostas a palavras e conceitos por meio de escalas bipolares, 

definida com adjetivos antônimos em seus extremos. A técnica possibilita o registro, 

a quantificação e a comparação das propriedades inerentes a um ou mais conceitos. 

O DS encontra-se embasado num referencial teórico que discute questões 

pertinentes à formação do significado e às atitudes do indivíduo em relação ao 

objeto. Os adjetivos são escolhidos de acordo com a melhor adequação ao 

problema de pesquisa. Desta forma, não existem padrões, as escalas e os conceitos 

usados em determinado estudo dependem da finalidade deste (Osgood et al., 1957). 

A escala de diferencial semântico é utilizada em diversas áreas como da saúde, 

ciências sociais e humanas (Repetto e Souza, 1999; Bringsén et al., 2009). 

Fontana (2012), em pesquisa sobre análise dos efeitos da voz em contexto de 

locução publicitária, utilizou a avaliação perceptivoauditiva, por meio de questionário 

de diferencial semântico, para avaliar a expressividade da fala. Os descritores 

escolhidos foram: agradável, segurança, cumplicidade, convencimento e 

confiabilidade. Esse tipo de análise foi considerada eficiente, pois foi possível obter o 

resultado relativo à apreciação dos juízes em relação ao locutor e sua 

expressividade da fala. 

A avaliação perceptivoauditiva da qualidade vocal e da dinâmica da voz pode 

ser realizada por um juiz apenas, ou por um grupo de juízes. Quando a opção é pelo 

grupo, a análise pode ocorrer individualmente, ou na presença de todos os 

avaliadores, neste caso, com a possibilidade de se considerar os resultados por 

consenso, de todos em comum acordo, ou da maioria (Behlau et al, 2001b). A 

avaliação perceptivoauditiva por meio de questionário de diferencial semântico (DS) 
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deve ser realizada por muitos juízes, preferencialmente por 30 ou mais (Osgood et 

al., 1957). 

 
3.3 Características Acústicas da fala 

Os recursos de expressividade da fala, como frequência fundamental e 

medidas de duração como unidade vogal a vogal, taxa de elocução, taxa de 

articulação e pausas foram estudados por meio da análise acústica da fala. Com 

relação a f0, foram extraídas as medidas de f0 mínimo, f0 máximo e extensão de f0; 

quanto às medidas de duração, foram realizadas: extração das unidades VV; divisão 

do número de unidades VV pela duração de tempo da sentença; medida da taxa de 

elocução (TE); medida da taxa de articulação (TA) e demarcação das pausas 

utilizadas pelos executivos. Por isso, esta parte da revisão apontará referências que 

abordam esses temas. 

O modelo fonte-filtro desenvolvido por Fant (1970), faz a descrição da teoria 

acústica da produção da fala. Trata-se da relação entre a atividade das pregas 

vocais, a fonte de energia que corresponde ao sinal produzido por elas, os 

harmônicos e o trato vocal, como este se encontra durante a fonação, isto é, qual o 

comprimento e a forma que adquire para produzir diferentes sons. O filtro 

corresponde ao efeito de transparência produzido pelo trato supraglótico, ou seja, as 

ressonâncias do trato vocal. 

Na literatura, foi relatado que a análise acústica é um dos componentes do 

laboratório computadorizado de voz, sendo útil para complementar a avaliação 

perceptivoauditiva vocal (Felippe et al., 2006), principalmente quando se pretende 

analisar a expressividade de fala dos sujeitos. 

Com relação aos parâmetros estudados por meio da análise acústica, 

relativos à formação da melodia da fala, a variação do pitch da voz serve tanto para 

diferenciar as unidades individuais da palavra como para identificar entidades 

linguísticas maiores, tais como a sentença. O pitch é o correlato psicoacústico da 

frequência fundamental (f0), que é medida em ciclos por segundo. Outro parâmetro 

importante também para a sonoridade da fala é o loudness, correlato psicoacústico 

da intensidade da voz, que juntamente com o pitch, com a duração e a articulação 

são responsáveis pela variação da proeminência das sílabas percebidas 

auditivamente (Laver, 1994). 
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Figueiredo et al. (2003) ao pesquisarem a voz de adultos do sexo masculino 

fumantes e não fumantes, com relação ao pitch, referiram que a f0 em homens, sem 

alterações vocais, varia de 80 a 150 Hz. 

Estudos realizados por Campos e Salgado (2010) demonstraram que a voz 

grave é mais agradável para os ouvintes e essa constatação ocorre pelo fato de o 

som grave gerar maior sensação de segurança, autoridade e credibilidade. 

A faixa de extensão do movimento do pitch é expressa pela variação entre as 

frequências máximas e mínimas que o falante utiliza na fala (Viola, 2008). 

Na pesquisa de Santos (2010), sobre a fala na locução de um poema, utilizou-

se análise acústica, com medidas de f0 (pitch mínimo, pitch máximo e extensão de 

f0) e de duração (unidade VV e pausas) para a avaliação de expressões de emoção. 

O autor concluiu que as análises realizadas possibilitaram correlacionar algumas 

emoções expressas pelo locutor com características acústicas. Desse modo, foram 

correlacionados a valores baixos de f0 e à emoção de tristeza. 

Outro recurso de expressividade da fala é a duração, definida como a 

capacidade que o ouvinte tem em perceber se um som ou um grupo de sons, ou um 

enunciado, é longo ou curto, e por isso, está relacionada ao ritmo e à taxa de 

elocução (Crystal, 1969). 

A taxa de elocução (TE) pode ser classificada como lenta, média ou rápida e 

está diretamente relacionada aos padrões temporais. Suas variações afetam tanto a 

duração como a qualidade dos segmentos (Laver, 1994; Machuca, 2009).  

Com relação aos valores da TE, medida em sílabas por segundo, Laver 

(1994) apresentou os seguintes resultados: italiano – médias de 5,3 a 8,9 do mínimo 

ao máximo; alemão – médias de 5,5 a 9,3 do mínimo ao máximo; francês – médias 

de 4,7 a 6,8 do mínimo ao máximo e espanhol – médias de 4,6 a 7,0 do mínimo ao 

máximo. Em pesquisa com um locutor profissional, Viola (2006) encontrou variação 

média de TE de 4,2 a 5,1 sílabas/segundo para as taxas médias e rápidas. 

Para calcular a taxa de elocução, uma opção metodológica é a segmentação 

da fala considerando os onset das vogais. O intervalo de tempo que contém um 

número definido de realizações de segmentos e silêncios forma a chamada unidade 

vogal a vogal (VV) (Viola, 2008). 

Outra medida de duração é a taxa de articulação (TA), resultante do tempo 

total de fala, incluindo pausas preenchidas, prolongamentos de sílabas e pausas 
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silenciosas, dividido por sílabas fonéticas por segundo. Essa pode ser considerada 

como lenta, média ou rápida, sendo média de 3,7 a 4,8 sílabas por segundo e rápida 

de 4,6 a 6,3 sílabas por segundo (Viola, 2006). 

A pausa é um elemento prosódico que auxilia na construção e compreensão 

do sentido do discurso, favorece a troca de turnos entre os falantes e possibilita o 

processamento da mensagem. As pausas usadas pelos falantes demarcam a 

continuidade prosódica. Essas coincidem com fronteiras sintáticas, marcando, 

geralmente, fronteiras entre as frases (Cagliari, 1992).  

Segundo alguns autores (Diniz, 2002; Madureira, 2005; Viola, 2008; Oh, 

2010), as pausas podem ser estudadas quanto a sua estrutura, função, distribuição 

e tempo. Com relação à estrutura, podem ser silenciosas, quando há de fato um 

silêncio, que pode ser empregado com diferentes propósitos; preenchidas, quando 

ocorre em produções de conteúdos não linguísticos, como alongamento de partes 

da palavra, em sons como [m] e inspiração com ruído audível; ou sinalizadas, 

quando há uma variação de f0 ou ruptura no fluxo da fala. Quanto à função, podem 

ser classificadas em: pausas discursivas, de planejamento e para demarcar os 

constituintes das frases (palavras, grupos de palavras ou frases e são utilizadas para 

organizar partes do discurso, como o início e o final de um relato); pausas 

expressivas, que têm a função de destacar palavras que o falante deseja enfatizar, 

produzindo, dessa forma, um determinado efeito; pausa respiratória, que ocorre por 

razão fisiológica. As pausas podem ocorrer entre ou no interior dos enunciados, 

cumprindo diferentes papéis de acordo com a intenção e necessidades do falante e 

podem ser breves ou longas no que diz respeito a sua classificação temporal (Viola 

e Madureira, 2008). 

No estudo sobre o uso das pausas nos diferentes estilos de televisão, Cotes 

(2007) distinguiu as pausas em: delimitativas, para planejamento e estruturação do 

discurso; de planejamento, para delinear a continuidade da fala e de estruturação 

discursiva, que organiza partes do discurso. Foram selecionadas amostras de fala 

de dois jornalistas, em cinco programas de televisão. As medidas foram extraídas 

por meio da análise acústica, com segmentação dos tempos de narração e das 

pausas silenciosas em milissegundos (ms). Considerou pausas silenciosas breves 

as que apresentaram medição entre 50 e 250 ms e se houvesse um elemento 

plosivo junto com a pausa, e foram consideradas pausas as que estiveram acima de 
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200 ms. Pausas silenciosas longas foram aquelas que apresentaram mais de 250 

ms. Os resultados apontaram para mudanças ocorridas no uso das pausas, em 

função do tipo de narrativa. Concluiu-se que as pausas, em estilos de programas 

interativos de televisão têm o papel de construir turnos de fala e que entre outros 

elementos prosódicos, é fundamental para a construção da expressividade da fala, 

por desempenhar um papel delimitativo e sinalizador de efeitos de sentido. 

Para Oh (2010), a pausa pode ser compreendida como uma interrupção no 

fluxo da fala e serve para estruturar o enunciado e para segmentá-lo em partes 

menores, facilitando a sua compreensão. Nesse sentido, declara que as pausas 

silenciosas podem ser produzidas em associação com o processo respiratório 

(inspiração não ruidosa), no momento da deglutição ou em qualquer outro momento 

em que o silêncio se interpõe entre os enunciados ou entre os constituintes das 

frases. As pausas de natureza silenciosa são produzidas sem a presença de sinal 

sonoro; ao contrário, as pausas preenchidas apresentam vozeamento no sinal da 

fala ou a presença de algum segmento com certa amplitude, como no caso da 

respiração com ruído audível. 

As pausas de ordem fisiológica, de recarga respiratória, são realizadas, em 

muitos momentos, de forma espontânea, e em outros, controladas pelo falante. 

Quando essas pausas não são efetuadas dentro dos limites e da capacidade 

respiratória do falante, além do desconforto causado pelo mecanismo alterado, 

constata-se uma mudança na qualidade vocal devido à falta de fluxo de ar 

necessário para a mobilização das estruturas, sendo que no final do enunciado 

ocorre uma constrição na região tensionada. Esses aspectos podem acontecer pela 

falta de organização e equilíbrio no uso do mecanismo, mas também sugerem 

questões situacionais e ou emocionais (Goldbeck et. al., 1988; Banse e Scherer, 

1996)  

As pausas silenciosas, enquanto estrutura, são definidas como qualquer 

silêncio com duração mínima de 200 (ms) ou mais. A pausa preenchida é qualquer 

lacuna na estrutura verbal do turno de fala preenchido por material não linguístico. O 

uso irregular de pausas silenciosas, assim como a produção de muitas pausas pode 

ser considerado como aspecto negativo dentro de um contexto de comunicação 

(Laver, 1994). Neste último caso, Knapp e Hall (2010), revelam um falante monótono 

e ou inseguro.  
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As pausas possibilitam, ao falante, respirar durante a fala, em momentos 

oportunos de recarga respiratória. Esses momentos ocorrem sempre entre os 

grupos tonais e no final de conjuntos de frases. Têm ainda, a função de 

segmentação da fala, por isso pode também ocorrer depois de sintagmas, palavras 

ou sílabas. O uso é indicado para o deslocamento de elementos sintáticos e para 

assinalar mudança no conteúdo semântico. Fora do esperado, o uso de pausas 

pode representar hesitação, o que revela uma re-organização da fala. Além disso, 

pode ser utilizada como recurso de ênfase, para chamar atenção para o que vai ser 

dito (Cagliari, 1992). 

Souza (2007) em sua pesquisa sobre a prosódia no comando militar, com 16 

futuros comandantes, utilizou avaliação acústica para análise. Apontou que os 

militares apresentaram, de forma geral: intensidade forte, alongamentos de sílabas, 

taxa de elocução lenta e taxa de articulação média. Foi concluído que os elementos 

de prosódia têm influência direta na atitude comunicativa dos militares. 

Segundo Madureira (2005), a segmentação adequada do fluxo da fala reduz a 

ambiguidade, aumenta a inteligibilidade e possibilita ao ouvinte um tempo maior para 

processar a fala nos intervalos entre os grupos de palavras. Essa divisão em grupos 

pode ser realizada, por exemplo, pela pausa silenciosa. 
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4. MÉTODO 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa descritiva, pois 

descreve e analisa características da expressividade da fala relacionada aos 

aspectos perceptivos e acústicos da dinâmica vocal. 

 

4.1 Preceitos Éticos 

O presente estudo obteve aprovação do Comitê de Ética da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), protocolo de número 

423/2011(Anexo I). A autorização para utilização do teste Kingdomality (Bowles et 

al., 2005), descrito no item 4.4, foi concedida pela editora Landscape, responsável 

pelos direitos autorais do livro no Brasil (Anexo II). 

 
4.2 Estudos Piloto 

Estudo piloto 1 

Esta pesquisa utilizou o teste Kingdomality, desenvolvido como instrumento 

para consultorias empresariais. O programa Kingdomality resulta na apresentação e 

descrição de quatro grupos de estilos corporativos: ajudantes; desafiadores; 

mantenedores e exploradores. Todo esse material encontra-se publicado em livro 

(Bowles, et al., 2005). Para obtenção desses resultados foi necessário lançar os 

dados do teste no site da editora responsável pelos direitos autorais. Por isso, 

Optou-se por realizar um estudo-piloto com 20 sujeitos, de diversas profissões e 

idade variada, com média de 28 anos de idade, para validar a compreensão das 

questões e da forma de preenchimento do instrumento, uma vez que o teste seria 

preenchido pelos sujeitos da pesquisa sem o auxílio da pesquisadora. Com o 

lançamento dos dados no sistema, foi possível verificar a facilidade de acesso ao 

site para coleta dos resultados e quais as mudanças necessárias na formulação do 

instrumento que foi encaminhado para os sujeitos participantes. A partir deste 

estudo, mudou-se o modelo de teste enviado para os sujeitos (no piloto em formato 

Word, na pesquisa no formato de teste do Google docs/drive). 
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Estudo piloto 2 

Esse estudo piloto foi realizado com um executivo para teste e padronização 

dos procedimentos de gravação. 

A gravação ocorreu em sessão individual, em sala silenciosa. 

Foi utilizado um gravador digital, o mesmo da pesquisa, modelo ICD-

PX312/PX312F da marca Sony, ao qual foi acoplado um microfone de cabeça 

(usado para gravação no software de análise acústica do programa Vocalgrama), 

posicionado a 10 centímetros da rima oral esquerda, com duração de dez minutos. A 

pesquisadora solicitou ao sujeito, as seguintes emissões: 

• apresentação: falar as iniciais do nome, idade e cargo que exerce; 

• contagem de 01 a 10 e dias da semana; 

• sugestão de produtos de investimentos, isto é, fazer uma consultoria de 

investimentos: a pesquisadora solicitou sugestões para aplicação no valor de 

R$ 200.000,00. Durante essa emissão, a pesquisadora fez uma interrupção 

para lançar a seguinte questão: você tem certeza disto que está me dizendo? 

• frase de convencimento sobre os produtos apresentados na consultoria, ao 

final da explanação. 

Este estudo possibilitou melhor adequação no manejo do gravador, na 

colocação e posicionamento do microfone e nas solicitações realizadas pela 

pesquisadora junto aos sujeitos. 

 

4.3 Sujeitos 

Para participar da pesquisa foram convidados dez sujeitos, executivos da 

área de investimentos, que foram selecionados em uma organização do ramo 

bancário. Desses, no período da coleta do material, um foi desligado da empresa, 

um estava em férias e um não respondeu ao convite. Aceitaram participar da 

pesquisa sete executivos, dos quais três foram excluídos: um por ter participado do 

estudo piloto, um por não responder corretamente o teste Kingdomality e uma por 

ser do gênero feminino. Em especial, com relação a esse último, a exclusão se deu 

uma vez que estudos evidenciam diferenças vocais e de comunicação na 

comparação entre os sexos (Behlau et al., 2001a; Spinelli e Behlau, 2001; Felippe et 

al., 2006). 
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Desta forma, os quatro sujeitos (S1, S2, S3 e S4) que participaram 

efetivamente do estudo são executivos, do gênero masculino e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo III). 

A caracterização dos sujeitos foi apresentada pela descrição de: idade, 

profissão, cargo, tempo de atuação nesse cargo e classificação no grupo resultante 

do teste Kingdomality.  

 
4.4 Teste Kingdomality 

O teste Kingdomality (Anexo IV) faz parte de um programa de colocação 

profissional criado em 1990, por Richard Silvano, formado em Psicologia, e tem sido 

utilizado em consultorias a empresas com o objetivo de traçar estilos corporativos. O 

programa Kingdomality foi publicado no livro Kingdomality (com edições nos Estados 

Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Espanha, Portugal, Itália, Rússia, Israel, 

Japão, Vietnã e Coréia do Sul).  

O programa conta com quatro grupos de estilos corporativos, a saber: 

ajudantes, desafiadores, mantenedores e exploradores. Com relação à descrição do 

estilo corporativo de cada grupo, os autores fazem as seguintes apresentações: 1- 

ajudantes: motivados pela emoção, tomam decisões baseadas em seus 

sentimentos, são empáticos, transmitem segurança e sabem ouvir atentamente às 

queixas dos outros; 2- desafiadores: motivados pelo pensamento lógico, são 

estrategistas, objetivos e convincentes conseguem manter os outros focados e 

estimulados para o trabalho; 3- mantenedores: motivados pelo pensamento realista, 

são excepcionalmente organizados e orientados para detalhes. Eles comunicam 

seus planos em sentenças simples e diretas; 4- exploradores: motivados pela 

criatividade, são interessados em coisas novas, adaptam-se rapidamente às 

mudanças, mas não são muito habilidosos socialmente, encorajam os outros a 

tentar coisas novas e demonstram que há pontos positivos nas mudanças (Bowles 

et. al., 2005; Career Management, 2011). 

No programa Kingdomality, ao descrever o estilo corporativo de cada grupo, 

os autores citam termos relativos à expressividade da fala e de competências 

comunicativas, por exemplo: saber ouvir, empático, objetivo, convincente, cortês, 

seguro, entre outros.  
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Nesta pesquisa utilizou-se o teste Kingdomality com o objetivo de caracterizar 

os sujeitos quanto aos estilos corporativos e a partir desses selecionar os 

descritores semânticos correspondentes aos aspectos comunicativos utilizados na 

análise das impressões perceptivoauditivas sobre a expressividade da fala dos 

sujeitos (item 4.6.2). 

 
4.5 Procedimentos de Coleta dos Dados 

4.5.1 - Aplicação do teste de identificação de estilos corporativos – 
Kingdomality 

Os sujeitos, após consentimento assinado, receberam, individualmente, o 

teste por e-mail. Esse foi enviado no modelo de documento produzido no Google 

docs/drive (Serrano-Marquezin, 2012). A pesquisadora transportou os dados para o 

sistema no site da editora responsável pelos direitos autorais do livro Kingdomality 

para obtenção dos estilos corporativos. 

 
4.5.2 - Coleta da amostra de fala 

Para coleta das amostras de fala, a pesquisadora solicitou aos sujeitos, as 

seguintes emissões: 

• apresentação: falar as iniciais do nome, a idade e o cargo que exerce; 

• contagem de 01 a 10 e dias da semana; 

• realização de relato apresentando sugestões de produtos de investimentos, 

isto é, apresentar uma consultoria de investimentos: a pesquisadora solicitou 

sugestões para aplicação no valor de R$ 200.000,00. No decorrer do relato 

por parte do sujeito, a pesquisadora fez uma interrupção para lançar a 

seguinte questão: você tem certeza disso que está me dizendo? A escolha 

deste tema ocorreu, pois os sujeitos da pesquisa são executivos da área de 

investimentos e gerenciam equipes que fazem consultoria junto a clientes de 

banco. Por isso, os assuntos referentes ao tema são diariamente discutidos 

entre os executivos e os colaboradores de sua equipe. 

• finalização do relato com frase de convencimento sobre os produtos 

apresentados na consultoria (Anexo V). 
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Cada sujeito foi gravado em sessão individual, por dez minutos, em sala 

silenciosa, com a utilização de gravador digital modelo ICD-PX312/PX312F da 

marca Sony. Nesse foi acoplado um microfone de cabeça (usado para gravação no 

software de análise acústica do programa Vocalgrama), posicionado a 10 

centímetros da rima oral esquerda. A digitalização e edição dos dados foram 

realizadas no software Sound Organizer Sony versão 1.1, instalado em computador 

notebook da marca Dell Inspiron. 

 

4.6 Análises das amostras de fala 

4.6.1 Análise perceptivoauditiva da qualidade vocal e dinâmica da voz 

4.6.1.1 - Seleção de trecho a ser analisado  

O processo de seleção dos trechos de fala dos executivos envolveu a 

sugestão de uma linguista-foneticista, no sentido de que fossem escolhidas 

situações discursivas semelhantes, que viabilizassem a comparação entre sujeitos. 

Por isso, optou-se para análise, destacar o trecho de fala no qual foi solicitado aos 

sujeitos à emissão de uma frase de convencimento (Anexo V). Com relação à edição 

desse material, a pesquisadora, a partir das amostras de fala, que foram dividas e 

etiquetadas de acordo com as emissões solicitadas, selecionou o trecho escolhido e 

realizou as marcações que foram apresentadas nos resultados. 

 
4.6.1.2 - Análise perceptivoauditiva da qualidade vocal 

Na análise perceptivoauditiva da qualidade vocal considerou-se a avaliação 

de aspectos da produção vocal como: presença ou não de alteração da qualidade 

vocal; equilíbrio ou desequilíbrio do sistema de ressonância e precisão ou 

imprecisão na articulação (compreensão ou ininteligibilidade da fala). Para tal foi 

utilizado um instrumento (Anexo VI) elaborado pela pesquisadora, adaptado dos 

trabalhos de Arruda (2003) sobre expressividade oral de professores e de Moreira-

Ferreira (2007) sobre recursos de expressividade oral e linguístico-discursivos de 

operadores. 

 
4.6.1.3 - Análise perceptivoauditiva da dinâmica da voz 
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Na análise perceptivoauditiva objetivou-se a avaliação de aspectos da 

dinâmica da voz como: variação do pitch; variação de loudness; continuidade de 

fala; taxa de elocução e suporte respiratório. Para isso, foi utilizada a parte de 

dinâmica da voz do instrumento Vocal Profile Analysis Scheme – VPAS, adaptado 

de Camargo e Madureira (2008) sobre avaliação vocal sob a perspectiva fonética 

(Anexo VI). 

Participaram das análises três fonoaudiólogos juízes, com formação em 

fonética e experiência, especificamente em avaliação sob a perspectiva fonética 

(VPAS-PB). Esses receberam, por e-mail, as gravações com a frase de 

convencimento dos quatro sujeitos e o instrumento para avaliação. 

 
4.6.2 – Análise perceptivoauditiva das impressões sobre a expressividade da 
fala, relacionadas a descritores semânticos 

4.6.2.1 - Elaboração do instrumento 

Para levantamento das impressões causadas pela expressividade da fala dos 

executivos, relacionada às atitudes comunicativas, inicialmente, foram selecionados 

quatro descritores qualitativos (adjetivos), sendo dois referidos na descrição dos 

estilos corporativos Kingdomality do grupo dos ajudantes – seguro e empático, e 

dois referidos no grupo dos desafiadores – objetivo e convincente. 

Posteriormente foi elaborado o questionário de diferencial semântico (Anexo 

VII) para a avaliação. A escala semântica utilizada foi a de cinco pontos, tendo em 

cada extremo adjetivos opostos, por meio dos quais, os sujeitos avaliaram o 

conceito, colocando uma marca na posição que mais se aproximou da sua 

percepção. Um adjetivo polar foi considerado “negativo” e o outro, polar oposto, 

“positivo”, ou seja, inseguro e seguro, não empático e empático, não objetivo e 

objetivo, não convincente e convincente, respectivamente. Cada intervalo de pontos 

representou uma determinada magnitude, sendo o ponto central 0, considerado 

neutro e os demais intervalos receberam o valor numérico -2, -1, e +1, +2. 

 
4.6.2.2 - Análise propriamente dita  

O questionário de diferencial semântico e as gravações foram enviados, por 

e-mail, para 30 juízes, considerados aqui como prováveis investidores, de diversas 
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profissões e com idades variadas, que assinaram, eletronicamente, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Onze juízes participantes foram selecionados da 

lista de e-mails da pesquisadora e esses, por meio da técnica bola de neve, 

indicaram outros 19 participantes. Após ouvirem as gravações, fizeram o julgamento 

por meio da avaliação perceptivoauditiva e realizaram a correspondência pela escala 

de diferencial semântico. Os juízes encaminharam as avaliações, por e-mail, para a 

pesquisadora. 

 
4.6.3 - Análise acústica 

4.6.3.1 – Seleção do trecho analisado  

O trecho selecionado para análise foi o da frase de convencimento sobre os 

produtos apresentados na consultoria, o mesmo utilizado nas avaliações 

perceptivoauditivas, detalhado no item 4.6.1.1. 

Para análise acústica foi utilizado o programa Praat versão 5.2.21 

(www.praat.org) – software de livre distribuição para pesquisa em fonética acústica. 

As amostras de fala foram dividas e etiquetadas de acordo com as emissões 

solicitadas pela pesquisadora. 

 
4.6.3.2 – Análise propriamente dita 

Por meio da análise acústica foram extraídas as seguintes medidas: 

• medidas da frequência fundamental - f0 (f0 mínimo, f0 máximo e extensão de 

f0 – em Hertz - Hz): as medidas foram realizadas em toda a extensão da 

frase, com anotação dos valores do f0 mínimo e f0 máximo e extração das 

medidas de extensão de f0. 

• medidas de duração: 

• medida da unidade vogal a vogal (unidade VV): que compreende a extensão 

de uma vogal até o início da vogal seguinte. Essa medida representa a 

melhor integração entre a produção e a percepção do som – ponto de 

referência para o ouvinte (Barbosa, 1996). Em cada sentença foram 

delimitadas e segmentadas as unidades dos enunciados produzidos por cada 

um dos quatro sujeitos. Após a extração das unidades, foi realizada a divisão 

do número de unidades VV pela duração de tempo da sentença. Para isso, 
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aplicou-se o teste estatístico Z Escore a essas medidas, para obtenção de 

uma suavização do contorno de duração das unidades VV, o que possibilitou 

a verificação dos picos de duração destacados, separando os grupos 

prosódicos. Nos resultados, foram considerados como picos mais importantes 

ou significativos, aqueles que ultrapassaram a linha superior vermelha dos 

gráficos 5, 6, 7 e 8, respectivos para os sujeitos 1, 2, 3 e 4. 

• medida da taxa de elocução (TE) do enunciado: realizou-se o cálculo do 

número de sílabas por segundos; 

• medida da taxa de articulação (TA) do enunciado: pela divisão do número 

sílabas fonéticas por segundo; 

• pausas: marcadas perceptivamente e com apoio na inspeção da onda sonora 

e do espectrograma de banda larga. 

As pausas foram classificadas quanto a sua estrutura em: pausas silenciosas; 

pausas preenchidas e pausas sinalizadas. Quanto à função em: pausas 

respiratórias; pausas discursivas e pausas expressivas. E quanto às características 

de tempo em: quanto ao comprimento: longas ou curtas; quanto aos intervalos: 

regulares ou irregulares. 

Do ponto de vista estrutural foram consideradas: as pausas silenciosas 

(correspondem ao silêncio – interrupção da fala; em alguns casos, pausas seguidas 

de silêncio correspondente à obstrução total dos articuladores na produção de 

plosivas); as pausas preenchidas (alongamento de partes da palavra; sons como 

[m], [am], [né] e inspiração com ruído audível) e as pausas sinalizadas por 

propriedades fonético-acústicas (alongamento: duração silábica longa, 

principalmente em sons plosivos; mudança de qualidade vocal: alteração na 

qualidade de voz no final do enunciado). Do ponto de vista funcional, as pausas 

respiratórias, decorrentes da necessidade fisiológica de recarga respiratória; as 

pausas discursivas, de planejamento, que organizam os constituintes das frases 

(palavras, grupos de palavras ou frases) e partes do discurso, como o início e o final 

de frase, e as pausas expressivas, que destacam palavras que o falante deseja 

enfatizar. Do ponto de vista temporal, as pausas foram, com relação ao 

comprimento, longas ou curtas. Nos resultados, os momentos de ocorrência das 

pausas foram sinalizados com uma barra /, entre parênteses encontra-se a 

nomeação do tipo de pausa, quanto à estrutura e ou função. Os valores relativos ao 
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tempo foram registrados entre os símbolos # #, em milissegundos – ms) e com 

descrição dos intervalos, se regulares ou irregulares (Viola, 2008; Viola e Madureira, 

2008).  

Quanto à classificação das pausas, Laver (1994) considera pausas 

silenciosas as com duração mínima de 200 milissegundos (ms). Cotes (2007) 

considerou pausas silenciosas curtas as que apresentaram duração de 50 a 200 ms, 

apontou que é possível medir as pausas maiores de 50 ms quando essas não 

antecedem elementos plosivos. Chamou de pausas longas as com duração acima 

de 250 ms.  

Neste estudo utilizou-se a adaptação do modelo de classificação das pausas 

proposto por Viola e Madureira (2008) demonstrado abaixo, no Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Modelo adaptado de classificação das pausas (Viola e Madureira, 2008) 

1. Fluxo da fala Divisão 
2. Estrutura do falante Emissão de frase 

Fisiológica Respiratória 

1. Marca fronteira de grupo entoacional 

2.1 Dentro e 
entre 
sentenças 

Fato Gramatical Dentro da fala 

2. Coincide com fronteiras 
sintáticas 

2.2 Quebra na 
sentença; 
fluência ou 
hesitação 

1. Silenciosa 
1. Alongamento de partes da palavra 
2. Sons como [m], [am], [né] 

2. Preenchida 

3. Inspiração com ruído audível 

1. Alongamento: duração silábica longa, 
principalmente em sons plosivos; 

Estrutural 

3. Sinalizada por 
propriedades 
fonético-
acústicas 2. Mudança de qualidade vocal: alteração na 

qualidade de voz no final do enunciado 

1. Respiratória 
2. Discursiva: planejamento do discurso ou estruturação de partes 

Funcional 

3. Expressiva: enfática  
1. Comprimento: curta ou longa Temporal 
2. Intervalos: regular ou irregular 
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Na Figura 1 encontra-se um exemplo de como foi realizada a marcação dos 

trechos de fala (identificados pela letra F, e no caso do exemplo F1 e F2) e dos 

momentos de pausa (identificados pela letra P e no caso além da ocorrência 

sequencial (1,2,3...) o tipo (quanto a ser PP - preenchida, PSZ -sinalizada e ou PS - 

silenciosa, no caso 1/PS e P2/PS) realizados na emissão de cada sujeito. 

 

 
Figura 1 - Exemplo de marcação dos trechos de fala e momentos de pausa 
 

 

4.7 Análise Estatística 

Realizou-se a análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas 

e relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio-

padrão, mínimo e máximo). O intervalo de 95% de confiança (IC95%) foi calculado 

como estimativa por intervalo, a fim de verificar a diferença entre as proporções. 

Para avaliar a similaridade entre os sujeitos de pesquisa, utilizou-se a análise 

multivariada de cluster aglomerativo hierárquico, pela técnica do vizinho mais 

próximo e a dissimilaridade pela distancia Euclidiana, por ligação simples. A 

representação gráfica foi apresentada pelo dendograma. Neste processo, todas as 

variáveis receberam padronização, a saber: a) variável nominal, transformação 

simples de caractere alfanumérico para numérico; b) variável ordinal, transformação 

pela equação (valor real/(valor acima da escala – 1) e; c) variável contínua, 

transformação pela equação (valor real – média)/desvio-padrão). 

Para os valores referentes à divisão do número de unidades VV pela duração 

de tempo da sentença, para cada sujeito, foi realizado o teste do Z Escore e a 

suavização da curva pela média móvel. Para a relação entre o tempo de fala e a 
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pausa, realizou-se a correlação de Spearman e na comparação entre sujeitos o teste 

de Kruskall-Wallis. Utilizaram-se testes não paramétricos, pois as variáveis 

contínuas não apresentaram distribuição normal pelo teste de Komolgorov-Smirnov. 

Assumiu-se um nível descritivo de 5% para significância estatística. As 

análises estatísticas foram realizadas no programa estatístico SPSS para Windows 

versão 17.0 e pelo Estatcamp. 

Os procedimentos metodológicos realizados nesta pesquisa foram 

apresentados, a seguir, no formato de fluxograma (Figura 2). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua 

 

Aprovação do Comitê de Ética da PUC de São Paulo 

Estudo Piloto 1: para compreensão das 
questões do teste Kingdomality, da forma de 
preenchimento e inserção no site 

Estudo Piloto 2: teste e padronização dos 
procedimentos de gravação 

Para participar da pesquisa foram convidados 10 sujeitos 

Excluídos: 06 
- 01 desligado da empresa 
- 01 em férias 
- 01 não respondeu 
- 01 participou do estudo piloto 2 
- 01 erro no preenchimento do teste 
- 01 sexo feminino 
 
 

Incluídos: 04 
 
- Todos do gênero masculino 
 
- Executivos da área de investimentos 

 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Procedimentos de Coleta dos Dados 

 

Aplicação do teste Kingdomality 

Coleta da amostra de fala: gravação 
- Individualmente; 
- Sala silenciosa; 
- Duração: 10 minutos. 
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Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Fluxograma dos procedimentos realizados no método 

Análises das amostras de fala 

 
Análise perceptivoauditiva 

Vocal 
 

- Análise da qualidade 
vocal; 
 
- Análise da dinâmica da 
voz; 
 
- 03 fonoaudiólogas juízas. 
 

 
Análise acústica 
(programa Praat) 

 
- Medidas de frequência 
fundamental; 
- Medidas de duração: 
unidade VV, taxa de 
elocução; taxa de 
articulação; valores 
referentes à divisão do 
número de unidades VV 
pela duração de tempo da 
sentença e pausas. 
 

 
Análise perceptivoauditiva 

das impressões da 
expressividade da fala 

relacionada a descritores 
semânticos 

 
 

- 30 Juízes. 
 

 

A pesquisadora solicitou aos sujeitos, as seguintes emissões: 
 
- apresentação: falar as iniciais do nome, a idade e o cargo que exerce; 
 
- contagem de 01 a 10 e dias da semana; 
 
- sugestão de produtos de investimentos; 
 
- finalizar com uma frase de convencimento. 

Trecho de fala escolhido para análise = frase de convencimento 

Análise Estatística:  

- análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas e relativas; 
 
- similaridade entre os sujeitos de pesquisa; 
 
- avaliação da duração para cada sujeito; 
 
- relação entre o tempo de fala e a pausa; 
 
- considerado nível descritivo de 5% para significância estatística. 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5. RESULTADOS 

5.1 Caracterização dos Sujeitos 

A caracterização dos sujeitos, demonstrada no Quadro 2, evidenciou serem 

todos do gênero masculino; dois administradores de empresas e outros dois 

economistas; todos em cargo executivo de gerência. Quanto ao estilo corporativo 

Kingdomality, dois deles apresentaram-se como desafiadores e outros dois como 

ajudantes. 

 

Quadro 2 – Caracterização dos quatro sujeitos quanto à idade, profissão, cargo 
executivo, tempo de atuação nesse cargo e grupo definido pelo teste Kingdomality 

Sujeitos Idade 

(anos) 

Profissão Cargo  Tempo de 
atuação no 

cargo 
(meses) 

Grupo  

em 
Kingdomality 

S1 29 Administrador 
de Empresas 

Gerente 24 Desafiador 

S2 42 Administrador 
de Empresas 

Gerente 36 Ajudante 

S3 32 Economista Gerente 18 Desafiador 

S4 27 Economista Gerente 17 Ajudante 

 
 
5.2 Análise perceptivoauditiva Vocal 

5.2.1 - Análise perceptivoauditiva da qualidade vocal 

Os resultados da avaliação perceptivoauditiva da qualidade vocal, 

considerando-se a análise da maioria dos fonoaudiólogos juízes, foram: S1 

apresentou qualidade vocal adequada, articulação precisa e ressonância 

laringofaringea; S2 apresentou qualidade vocal adequada, articulação precisa e 

ressonância equilibrada; S3 apresentou qualidade vocal adequada, articulação 

precisa e ressonância laringofaringea; e S4 apresentou qualidade vocal adequada, 

articulação precisa e ressonância equilibrada (Quadro 3). 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Quadro 3 – Descrição da análise da avaliação perceptivoauditiva da qualidade vocal 
Sujeitos 1 2 3 4 

Juízas 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Qualidade Vocal 
Adequada 

x x  x X x x x x x x x 

Qualidade Vocal 
Crepitante 

  x          

Ressonância 
Equilibrada 

   x X x  x   x x 

Ressonância 
Laringofaríngea 

x x x    x  x x   

Articulação Precisa x x  x X x x x x x x x 

Articulação 
Imprecisa 

  x          

 
 
5.2.2 - Análise perceptivoauditiva da dinâmica da voz 

Os resultados da avaliação perceptivoauditiva da dinâmica da voz, 

considerando-se a análise da maioria dos fonoaudiólogos juízes, foram: S1 

apresentou pitch habitual abaixado, pitch extensão diminuída, pitch variabilidade 

diminuída, loudness habitual aumentado, loudness extensão neutra, loudness 

variabilidade diminuída, continuidade interrompida, taxa de elocução lenta e suporte 

respiratório inadequado; S2 apresentou pitch habitual neutro, pitch extensão 

diminuída, pitch variabilidade diminuída, loudness habitual neutro, loudness 

extensão neutra, loudness variabilidade aumentada, continuidade interrompida, taxa 

de elocução rápida e suporte respiratório adequado; S3 apresentou pitch habitual 

abaixado, pitch extensão diminuída, pitch variabilidade aumentada, loudness 

habitual neutro, loudness extensão neutra, loudness variabilidade aumentada, 

continuidade interrompida, taxa de elocução rápida e suporte respiratório 

inadequado; e. 4 apresentou pitch habitual abaixado, pitch extensão diminuída, pitch 

variabilidade diminuída, loudness habitual neutro, loudness extensão neutra, 

loudness variabilidade diminuída, continuidade interrompida, taxa de elocução rápida 

e suporte respiratório inadequado (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Descrição da análise da avaliação perceptivoauditiva da dinâmica da 
voz 

Sujeitos 1 2 3 4 

Juízas 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Pitch Habitual Neutro  x  x x x x   x   

Pitch Habitual Elevado             

Pitch Habitual 
Abaixado 

x  x     x x  x x 

Pitch Extensão Neutra             

Pitch Extensão 
Diminuída 

x x x x x x x x  x x x 

Pitch Extensão 
Aumentada 

        x    

Pitch Variabilidade 
Neutra 

            

Pitch Variabilidade 
Diminuída 

x x x x  x x   x x x 

Pitch Variabilidade 
Aumentada 

    x   x x    

Loudness Habitual 
Neutro 

 x   x x  x x x x x 

Loudness Habitual 
Aumentado 

x  x x   x      

Loudness Habitual 
Diminuído 

            

Loudness Extensão 
Neutra 

x x  x x x x x x x x  

Loudness Extensão 
Diminuída 

  x         x 

Loudness Extensão 
Aumentada 

            

Loudness 
Variabilidade Neutra 

x   x   x   x   

Loudness 
Variabilidade 
Diminuída 

 x x        x x 

Loudness 
Variabilidade 
Aumentada 

    x x  x x    

Continua 
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Continuação 

Continuidade Neutra          x   

Continuidade 
Interrompida 

x x x x x x x x x  x x 

Taxa de Elocução 
Neutra 

x            

Taxa de Elocução 
Rápida 

   x x x x x x x x x 

Taxa de Elocução 
Lenta 

 x x          

Suporte Respiratório 
Adequado 

 x  x x x   x x   

Suporte Respiratório 
Inadequado 

x  x    x x   x x 

 

 
5.3 Análise perceptivoauditiva das impressões sobre a expressividade da fala 
relacionada a descritores semânticos 

Os resultados da avaliação da expressividade da fala, de acordo com a 

análise da maioria dos juízes, considerados possíveis investidores, foram: S1 foi o 

que apresentou maior rejeição, pois foi apontado como inseguro, não objetivo, não 

empático e não convincente; S2 foi considerado seguro, pouco objetivo, empático e 

convincente; S3 foi apontado como seguro, objetivo, empático, e convincente e S4 

foi o que recebeu maior pontuação, sendo avaliado como o mais seguro, objetivo, 

empático e convincente. 

Na comparação entre os sujeitos, S1 apresentou a menor pontuação em 

todos os descritores, seguido de S2. Os executivos S3 e S4 foram os mais 

pontuados, com maior aceitação pelos juízes. 

 
5.4 Análise acústica 

5.4.1 - Medidas da frequência fundamental - f0 (f0 mínimo, f0 máximo e 
extensão de f0 
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Os valores de f0, entre os sujeitos, foram semelhantes. Com relação aos 

resultados de extensão de f0, S2 apresentou valor representativo de maior variação, 

enquanto que S4 apresentou menor variação (Quadro 5).  

Os resultados referentes às medidas de f0: f0 mínimo, f0 máximo e extensão 

de f0 (em Hertz – Hz) dos quatros sujeitos (S1, S2, S3, e S4) são demonstradas no 

Quadro 5. 

 
Quadro 5 – Descrição das medidas de f0: f0 mínimo, f0 máximo e extensão de f0 
em Hz dos quatro sujeitos 

Sujeito f0 mínimo 
em Hz 

f0 máximo 
em Hz 

Extensão de f0 
em Hz 

S1 76 173 97 

S2 80 214 134 

S3 92 200 108 

S4 80 150 70 

 
 
5.4.2 - Medidas de duração  

5.4.2.1 - Unidade vogal a vogal (unidade VV), Taxa de Elocução e Taxa de 
Articulação 

Com relação às medidas de duração verificou-se que o tempo de duração da 

frase foi semelhante entre os sujeitos (média de 19 segundos); S1 apresentou 

menor valor de taxa de elocução e de taxa de articulação, seguido por S2, S3 e S4 

que apresentaram valores considerados médios para as taxas de elocução e 

articulação, de acordo com Viola (2008). 

No Quadro 6 são apresentados: duração da frase (em segundos), total de 

unidades VV presentes na frase, valor  da Taxa de Elocução (em sílabas/segundo) e 

valor da Taxa de Articulação (em sílabas fonéticas/segundos)  dos quatro sujeitos 

(S1, S2, S3, e S4).  
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Quadro 6 – Descrição das medidas de duração: tempo de duração das frases, total 
de unidades VV, taxa de elocução e taxa de articulação dos quatro sujeitos 

Sujeito Duração da frase 
em segundos 

Total de 
unidades VV 

Taxa de Elocução 
em sílabas/s 

Taxa de Articulação 
em sílabas fonéticas/s 

S1 15 42 2,8 3,8 

S2 19 67 3,5 4,4 

S3 19 86 4,5 5,5 

S4 22 96 4,6 5,7 

 

Os resultados da extração das unidades VV pela duração de tempo da 

sentença, demonstrados na análise estatística (item 5.3), com aplicação do teste 

estatístico Z Escore, para obtenção de uma suavização do contorno de duração das 

unidades VV, possibilitaram verificar os picos de duração destacados que ocorreram 

nas emissões dos enunciados de cada sujeito, separando os grupos prosódicos. 

Na emissão realizada por S1, dois picos de duração foram considerados 

importantes: o primeiro (Gráfico 5) ocorreu  nos trechos do enunciado com produção 

de pausa sinalizada - duração silábica longa em som plosivo caracterizada por 

hesitação e disfluência na fala; e o segundo, de pausa preenchida, com hesitação e 

obstrução total dos articuladores na produção de plosivas. Na Figura 3 encontra-se o 

exemplo de um dos trechos citados. 

 

 
Figura 3 – Trecho de fala do enunciado de S1 referente à ocorrência de um dos 
picos de duração que demonstra pausa sinalizada (hesitação e disfluência na fala) 
 

 

Na emissão realizada por S2, dois picos de duração foram considerados 

importantes (Gráfico 6): o primeiro ocorreu no trecho do enunciado com produção de 
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pausa preenchida, com alongamento de partes da palavra; e o segundo em trecho 

de pausa expressiva, como recurso de ênfase na palavra “produto”. Na Figura 4 

encontra-se o exemplo de um dos trechos citados. 

 

 
Figura 4 – Trecho de fala do enunciado de S2 referente à ocorrência de um dos 
picos de duração – pausa preenchida 
 

Na emissão realizada por S3, três picos de duração foram considerados 

importantes (Gráfico 7): um em pausa expressiva para enfatizar a palavra “então”; e 

os outros dois ocorreram nos trechos do enunciado com produção de pausa 

preenchida (alongamento de partes da palavra). Na Figura 5 encontra-se o exemplo 

de um dos trechos citados. 

 

Figura 5 – Trecho de fala do enunciado de S3 referente à ocorrência de um dos 
picos de duração com uso de pausa preenchida 
 

Na emissão realizada por S4, verificaram-se cinco picos de duração 

considerados importantes (Gráfico 8):  três ocorreram nos trechos do enunciado com 
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produção de pausas discursivas, uma para planejamento do discurso e outras duas 

para estruturação, em finalização de frase; e outros dois em pausas expressivas 

para enfatizar as palavras “hoje” e “três”. Esse conjunto apresentado na fala de S4 

demonstrou o uso eficiente na separação dos grupos prosódicos. Na Figura 6 

encontra-se o exemplo de um dos trechos citados. 

 

Figura 6 – Trecho de fala do enunciado de S4 referente à ocorrência de um dos 
picos de duração – pausa expressiva - ênfase na palavra hoje 
 

No Quadro 7 encontram-se os dados referentes à extração das unidades VV 

e os valores de duração de tempo de cada uma das unidades (em milissegundos) 

para os sujeitos 1, 2, 3, e 4. 

 

Quadro 7 – Descrição das unidades VV extraídas dos enunciados e tempo de 
duração de cada unidade VV (em milissegundos - ms) para os quatro sujeitos 

 S1  S2  S3  S4 
Unidades 

VV 
Duração 
em ms 

Unidades 
VV 

Duração 
em ms 

Unidades 
VV 

Duração 
em ms 

Unidades 
VV 

Duração 
em ms 

VV1 186 VV1 82 VV1 255 VV1 190 
VV2 227 VV2 2177 VV2 219 VV2 108 
VV2 124 VV3 188 VV3 212 VV3 373 
VV3 308 VV4 133 VV4 181 VV4 519 
VV4 251 VV5 141 VV5 318 VV5 168 
VV5 1037 VV6 154 VV6 183 VV6 212 
VV6 203 VV7 1095 VV7 183 VV7 370 
VV7 91 VV8 370 VV8 124 VV8 1106 
VV8 227 VV9 299 VV9 104 VV9 61 
VV9 199 VV10 492 VV10 196 VV10 250 

VV10 222 VV11 164 VV11 157 VV11 102 
      Continua 
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Continuação      
VV11 243 VV12 179 VV12 261 VV12 171 
VV12 336 VV13 349 VV13 266 VV13 212 
VV13 115 VV14 726 VV14 331 VV14 128 
VV14 153 VV15 268 VV15 1138 VV15 167 
VV15 152 VV16 271 VV16 197 VV16 178 
VV16 286 VV17 494 VV17 143 VV17 164 
VV17 144 VV18 245 VV18 429 VV18 116 
VV18 279 VV19 211 VV19 164 VV19 227 
VV19 106 VV20 241 VV20 198 VV20 183 
VV20 269 VV21 122 VV21 185 VV21 182 
VV21 542 VV22 120 VV22 598 VV22 359 
VV22 279 VV23 198 VV23 1161 VV23 279 
VV23 388 VV24 226 VV24 138 VV24 162 
VV24 742 VV25 254 VV25 87 VV25 117 
VV25 1319 VV26 356 VV26 105 VV26 169 
VV26 154 VV27 140 VV27 164 VV27 303 
VV27 204 VV28 86 VV28 144 VV28 841 
VV28 303 VV29 138 VV30 78 VV29 388 
VV29 166 VV30 85 VV31 167 VV30 53 
VV30 121 VV31 116 VV32 59 VV31 244 
VV31 189 VV32 199 VV33 128 VV32 61 
VV32 125 VV33 325 VV35 153 VV33 190 
VV33 151 VV34 830 VV36 74 VV34 186 
VV34 143 VV35 339 VV37 171 VV35 193 
VV35 159 VV36 295 VV38 261 VV36 85 
VV36 263 VV37 234 VV39 221 VV37 102 
VV37 202 VV38 157 VV40 191 VV38 171 
VV38 544 VV39 127 VV41 155 VV39 165 
VV39 123 VV40 147 VV42 147 VV40 148 
VV40 143 VV41 319 VV43 143 VV41 806 
VV41 115 VV42 203 VV44 244 VV42 335 
VV42 182 VV43 127 VV45 122 VV43 174 

  VV44 421 VV46 164 VV44 59 
  VV45 144 VV47 554 VV45 186 
  VV46 103 VV48 280 VV46 190 
  VV47 72 VV49 223 VV47 230 
  VV48 104 VV50 36 VV48 107 
  VV49 153 VV51 15 VV49 121 
  VV50 176 VV52 252 VV50 116 
  VV51 153 VV53 227 VV51 147 
  VV52 222 VV54 116 VV52 211 
      Continua 
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Continuação      
  VV53 243 VV55 78 VV53 249 
  VV54 101 VV56 280 VV54 200 
  VV55 151 VV57 2110 VV55 202 
  VV56 133 VV58 457 VV56 192 
  VV57 254 VV59 242 VV57 208 
  VV58 86 VV60 224 VV58 149 
  VV59 214 VV61 143 VV59 166 
  VV60 585 VV62 408 VV60 273 
  VV61 115 VV63 109 VV61 161 
  VV62 213 VV64 106 VV62 146 
  VV63 593 VV65 254 VV63 867 
  VV64 117 VV66 273 VV64 352 
  VV65 180 VV67 213 VV65 194 
  VV66 160 VV68 146 VV66 129 
  VV67 194 VV69 233 VV67 133 
  VV68 144 VV70 192 VV68 193 
  VV69 87 VV71 264 VV69 127 
    VV72 189 VV70 152 
    VV73 323 VV71 170 
    VV74 165 VV72 67 
    VV75 131 VV73 117 
    VV76 379 VV74 339 
    VV77 258 VV75 121 
    VV78 870 VV76 206 
    VV79 289 VV77 130 
    VV80 204 VV78 193 
    VV81 430 VV79 97 
    VV82 715 VV80 649 
    VV83 139 VV81 409 
    VV84 81 VV82 161 
    VV85 63 VV83 130 
    VV86 156 VV84 549 
      VV85 169 
      VV86 161 
      VV87 318 
      VV88 184 
      VV89 444 
      VV90 181 
      VV91 301 
      VV92 141 
      VV93 166 
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5.4.2.2 - Pausas 

Com relação à análise das pausas, verificou-se, nas emissões dos 

enunciados que: 

• S1: apresentou quatro momentos de pausa, uma respiratória, com duração de 

143 ms e as demais caracterizadas por hesitações, ou seja, pausa sinalizada, 

com duração silábica longa em som plosivo (586 ms); preenchida, inspiração 

com ruído audível (378ms); preenchida, caracterizada por hesitação e obstrução 

total dos articuladores na produção de plosivas (1.688ms). Os intervalos entre as 

pausas foram considerados irregulares, pois essas foram utilizadas com quebras 

dos grupos prosódicos e com separação de constituintes sintagmáticos. 

• S2: apresentou nove momentos de pausa, uma respiratória (190 ms); uma 

silenciosa, caracterizada por interrupção na fala (250 ms); quatro preenchidas, 

com alongamentos de partes das palavras (1070ms, 597 ms, 370 ms e 250 ms, 

respectivamente); uma expressiva, como recurso de ênfase (563 ms) e duas 

discursivas, para planejamento e organização (437 ms, 358 ms). Os intervalos 

apresentaram-se mais regulares, quando comparados aos de S1, pois S2 utilizou 

pausa para recarga respiratória e pausas de estruturação e de ênfase na fala, 

apesar de apresentar momentos de hesitação.  

• S3: apresentou cinco momentos de pausa, duas respiratórias (115 ms e 340 ms); 

duas preenchidas, com alongamentos de partes das palavras (421 ms e 1856 

ms) e uma expressiva, como recurso de ênfase (384 ms). Assim como S2, S3 

apresentou intervalos mais regulares, utilizou pausas de recarga respiratória e 

pausa de ênfase na fala, apesar de apresentar momentos de hesitação. 

• S4: apresentou cinco momentos de pausa, três discursivas, para planejamento e 

estruturação da fala (991 ms, 532 ms e 208 ms) e duas expressivas, 

caracterizadas como recurso de ênfase de palavras. Os intervalos entre as 

pausas foram regulares, não apresentou hesitação e os grupos prosódicos 

coincidiram com o enunciado, sem separar os constituintes sintagmáticos. 

Na Figura 7, encontra-se a descrição das emissões dos sujeitos, com os 

trechos de fala e os momentos de pausa (marcados com uma barra - / - e entre 

parênteses o tipo, quanto à estrutura; função; tempo, com comprimento sinalizado 

entre # e em ms). 
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S1 
“Seu dinheiro vai estar em mãos de / (sinalizada - duração silábica longa em som plosivo; 
#586ms#) profissionais responsáveis, qualificados / (respiratória; #143ms#) e que vão estar / 
(preenchida - inspiração com ruído audível; #378ms#) dispostos / (preenchida; longa #1.688ms# - 
hesitação - ãm a e obstrução total dos articuladores na produção de plosivas) proporcionar um 
melhor resultado possível às suas aplicações.” 

S2 
“Seria uma / (preenchida – aaa - alongamento de partes da palavra; #1070ms#), cesta de produtos 
/ (expressiva; #563ms#) que possuem na verdade / (discursiva; #437ms#) o conjunto / (silenciosa – 
interrupção da fala; #250ms#) de estar em todos os mercados / (respiratória; #190ms#) e te 
remunerando mais / (preenchida – ééé - alongamento de partes da palavra; #597ms#) 
condizentemente com a taxa de / (preenchida – eee; #370ms#) rentabilidade que a gente verifica 
hoje nesse / (discursiva; #358ms#) cenário econômico / (preenchida - inspiração com ruído audível; 
#250ms#) brasileiro.” 

S3 
“Duas coisas, acho que, / (respiratória; #115ms#) a instituição que você tá aplicando, então o Itaú, 
né / (expressiva; #384ms#) transparência e tudo mais. / (preenchida – ééé - alongamento de partes 
da palavra; #421ms#) e a recomendação de investimento, utilizando a estrutura da consultoria / 
(respiratória; #340ms#) sempre, acho que não é neste momento / (preenchida – ééé - alongamento 
de partes da palavra; #1856ms#) só. A gente tem que fazer esta avaliação sempre, reavaliar uma 
vez a cada ano.” 

S4 
“Eu diria que / (discursiva; #991ms#) a melhor opção hoje, / (expressiva; #173ms#) pra que você 
aplique esse dinheiro é dividindo esse dinheiro em três / (expressiva; #467ms#) parte pra te deixar 
tranquila no curto prazo, / (discursiva; #532ms#) parte pra te deixar tranquila no longo prazo e até 
suprir essa questão de família / (discursiva; #208ms#) e parte pra aproveitar essas oportunidades 
que o mercado oferece, porque hoje os patamares de juros não são mais o que eram antigamente.” 

Figura 7 – Transcrição das emissões, com marcação dos trechos de ocorrência das 
pausas realizadas pelos quatro sujeitos 
 
 
 
Quadro 8 – Descrição do Número de trechos de fala realizados, tempo de duração 
de cada trecho de fala (em milissegundos), números de pausas realizadas e tempo 
de duração de cada pausa (em milissegundos), referente aos quatro sujeitos 

Sujeitos Trechos de Fala Tempo de duração 
da fala em 

milissegundos (ms) 

Pausas Tempo de duração 
da Pausa em 

milissegundos (ms) 
1 

 1 1.616 1 586 

 2 2.430 2 143 

 3 562 3 378 

 4 975 4 1.688 

 5 3.638   

2 

 
1 1088 1 1070 

    Continua 
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Continuação     

 2 1303 2 563 

 3 2004 3 437 

 4 897 4 250 

 5 1876 5 190 

 6 1621 6 597 

 7 1624 7 370 

 8 2471 8 358 

 9 642 9 250 

 10 1231   

3 

 1 2481 1 115 

 2 795 2 384 

 3 2125 3 421 

 4 4038 4 340 

 5 1747 5 1856 

 6 4704   

4 

 1 1182 1 991 

 2 1867 2 173 

 3 6720 3 467 

 4 3983 4 532 

 5 3213 5 208 

 6 3691   

 

De forma geral, com relação às analises perceptivoauditivas, quanto à 

qualidade vocal, à dinâmica vocal e às impressões sobre a expressividade da fala 

relacionada a descritores semânticos e à análise acústica, verificou-se: 

• S1: apresentou qualidade vocal adequada, articulação precisa e ressonância 

laringofaringea; pitch habitual abaixado, pitch extensão diminuída, pitch 

variabilidade diminuída, loudness habitual aumentado, loudness extensão neutra, 

loudness variabilidade diminuída, continuidade interrompida, taxa de elocução 
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lenta e suporte respiratório inadequado; apresentou maior rejeição, pois foi 

apontado como inseguro, não objetivo, não empático e não convincente; menor 

valor de taxa de elocução e de taxa de articulação; quatro momentos de pausa, 

uma respiratória, com duração de 143 ms e as demais caracterizadas por 

hesitações, ou seja, pausa sinalizada, com duração silábica longa em som 

plosivo (586 ms); preenchida, inspiração com ruído audível (378ms); preenchida, 

caracterizada por hesitação e obstrução total dos articuladores na produção de 

plosivas (1.688ms). Os intervalos entre as pausas foram considerados 

irregulares, pois as pausas foram utilizadas com quebras dos grupos prosódicos 

e com separação de constituintes sintagmáticos. 

• S2: apresentou qualidade vocal adequada, articulação precisa e ressonância 

equilibrada; pitch habitual neutro, pitch extensão diminuída, pitch variabilidade 

diminuída, loudness habitual neutro, loudness extensão neutra, loudness 

variabilidade aumentada, continuidade interrompida, taxa de elocução rápida e 

suporte respiratório adequado; foi considerado seguro, pouco objetivo, empático 

e convincente; apresentou valor representativo de maior variação de f0; valores 

considerados médios para as taxas de elocução e articulação; nove momentos 

de pausa, uma respiratória (190 ms); uma silenciosa, caracterizada por 

interrupção na fala (250 ms);  quatro preenchidas, com  alongamentos de partes 

das palavras (1070ms, 597 ms, 370 ms e 250 ms, respectivamente); uma 

expressiva, como recurso de ênfase (563 ms) e duas discursivas, para 

planejamento e organização; (437 ms, 358 ms). Os intervalos apresentaram-se 

mais regulares, quando comparados aos do S1, pois S2 utilizou pausa para 

recarga respiratória e pausas de estruturação e de ênfase na fala, apesar de 

apresentar momentos de hesitação. 

• S3: apresentou qualidade vocal adequada, articulação precisa e ressonância 

laringofaringea; pitch habitual abaixado, pitch extensão diminuída, pitch 

variabilidade aumentada, loudness habitual neutro, loudness extensão neutra, 

loudness variabilidade aumentada, continuidade interrompida, taxa de elocução 

rápida e suporte respiratório inadequado; apontado como seguro, objetivo, 

empático, e convincente; valores considerados médios para as taxas de elocução 

e articulação; cinco momentos de pausa, duas respiratórias (115 ms e 340 ms); 

duas preenchidas, com alongamentos de partes das palavras (421 ms e 1856 
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ms) e uma expressiva, como recurso de ênfase (384 ms). Assim como S2, S3, 

quando comparado ao S1, apresentou intervalos mais regulares, utilizou pausas 

de recarga respiratória e pausa de ênfase na fala, apesar de apresentar 

momentos de hesitação.  

• S4: apresentou qualidade vocal adequada, articulação precisa e ressonância 

equilibrada; pitch habitual abaixado, pitch extensão diminuída, pitch variabilidade 

diminuída, loudness habitual neutro, loudness extensão neutra, loudness 

variabilidade diminuída, continuidade interrompida, taxa de elocução rápida e 

suporte respiratório inadequado; recebeu maior pontuação, sendo avaliado como 

o mais seguro, objetivo, empático e convincente; valor indicativo de menor 

variação de f0; valores considerados médios para as taxas de elocução e 

articulação; cinco momentos de pausa, três discursivas, para planejamento e 

estruturação da fala (991 ms, 532 ms e 208 ms) e duas expressivas, 

caracterizadas como recurso de ênfase de palavras. Os intervalos entre as 

pausas fora regulares, não apresentou hesitação e os grupos prosódicos 

coincidiram com o enunciado, sem separar os constituintes sintagmáticos. 

 
5.5 Análise Estatística 

5.5.1 Análise Perceptivoauditiva Vocal 

Com a distribuição dos sujeitos, segundo a avaliação dos três juízes 

fonoaudiólogos, calculou-se a matriz de proximidade (Quadro 9) e a partir desses 

dados, verificou-se que há uma formação na qual S3 e S4 estão próximos, formando 

um grupo com S2 que está pouco mais distante (Figura 8). 

 

Quadro 9 – Matriz de proximidade segundo a avaliação das características da 
qualidade vocal e da dinâmica vocal realizada pelos juízes fonoaudiólogos para os 
quatro sujeitos 

Sujeitos 1 2 3 4 
1 0,000 12,104 10,157 10,691 
2 12,104 0,000 6,293 6,698 
3 10,157 6,293 0,000 5,641 
4 10,691 6,698 5,641 0,000 
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Figura 8 – Dendograma a partir da análise multivariada de cluster segundo a 
avaliação da qualidade vocal e da dinâmica vocal realizada pelos juízes 
fonoaudiólogos, dos quatro sujeitos 

 

 

5.5.2 Análise perceptivoauditiva das impressões sobre a expressividade da 
fala relacionada a descritores semânticos 

Observou-se que S1 apresentou os menores percentuais para as 

características positivas quando comparado aos demais. Por outro lado, o S4, na 

avaliação dos juízes leigos, apresentou 100% para as características seguro, 

objetivo e convincente. 
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Na Tabela 1 estão descritos o número e o percentual das características da 

análise perceptivoauditiva das impressões sobre a expressividade da fala 

relacionada a descritores semânticos para os sujeitos, na avaliação dos 30 juízes 

leigos. 

 

Tabela 1 – Número e percentual de sujeitos de pesquisa segundo características 
das impressões sobre a expressividade da fala relacionada a descritores semânticos 
atribuídas por 30 juízes leigos 

Variável S1 S2 S3 S4 
 n (%) n (%) n (%) n (%) 
Seguro 1 (3,3) 21 (70,0) 25 (83,3) 30 (100,0) 
Inseguro 29 (96,7) 5 (16,7) 2 (6,7) 0 (0,0) 
Neutro 0 (0,0) 4 (13,3) 3 (10,0) 0 (0,0) 
         
Objetivo 13 (43,3) 13 (43,3) 25 (83,4) 30 (100,0) 
Não objetivo 13 (43,3) 8 (26,7) 4 (13,3) 0 (0,0) 
Neutro 4 (13,4) 9 (30,0) 1 (3,3) 0 (0,0) 
         
Empático 7 (23,3) 19 (63,4) 24 (80,0) 26 (86,8) 
Não Empático 14 (46,7) 7 (23,3) 2 (6,7) 2 (6,6) 
Neutro 9 (30,0) 4 (13,3) 4 (13,3) 2 (6,6) 
         
Convincente 11 (36,7) 15 (50,0) 25 (83,4) 30 (100,0) 
Não Convincente 16 (53,3) 9 (30,0) 4 (13,3) 0 (0,0) 
Neutro 3 (10,0) 6 (20,0) 1 (3,3) 0 (0,0) 
         
Total de sujeitos 30 (100,0) 30 (100,0) 30 (100,0) 30 (100,0) 

 

Os Gráficos de 1 a 4 apresentam a comparação pelo IC95%. Verificou-se 

uma diferença estatisticamente significativa (p<0,050) entre todos os sujeitos quando 

avaliada a característica seguro (Gráfico 1). Em relação ao Gráfico 2, não houve 

diferença estatisticamente significativa entre S1 e S2, quanto a característica 

objetivo. S3 e S4 apresentaram diferença entre si e com S1 e S2. 

No gráfico 3, referente a característica empático, entre S1 e S2 não se 

observou diferença estatisticamente significativa (p>0,05). Contudo, ambos os 

sujeitos (S1 e S2) foram diferentes estatisticamente em relação ao S3 e S4. 

No Gráfico 4, que apresenta a característica convincente, observou-se 

diferença estatisticamente significativa entre todos os sujeitos (p<0,005). 
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Gráfico 1 – Proporção e IC95% segundo sujeitos da pesquisa para a categoria 
seguro 

 

 
Gráfico 2 – Proporção e IC95% segundo sujeitos da pesquisa para a categoria 
objetivo 
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Gráfico 3 – Proporção e IC95% segundo sujeitos da pesquisa para a categoria 
empático 

 

 
Gráfico 4 – Proporção e IC95% segundo sujeitos da pesquisa para a categoria 
convincente 
 
 
5.5.3 Análise acústica 

Na avaliação pela similaridade, destaca-se que há um grupo de maior 

proximidade, formado por S1 e S4, e outro por S2 e S3 (Figura 9). Na Tabela 2, 

verifica-se a distribuição dos valores absolutos para as medidas de frequência 

fundamental. 

No Quadro 10 são apresentados os valores relativos à avaliação das medidas 

de frequência fundamental para os quatro sujeitos. 
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Figura 9 – Dendograma a partir da análise multivariada de cluster para a avaliação 
das medidas de frequência fundamental 
 
 

Tabela 2 – Frequência absoluta das medidas de frequência fundamental para os 
quatro sujeitos 

Sujeitos Medidas em Hz 1 2 3 4 
f0 mínimo  76 80 92 80 
     
f0 máximo  173 214 200 150 
     
Extensão de f0  97 134 108 70 
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Quadro 10 – Matriz de proximidade para a avaliação das medidas de frequência 
fundamental para os quatro sujeitos 

Sujeitos 1 2 3 4 
1 0,000 4,354 6,404 2,023 
2 4,354 0,000 4,203 10,878 
3 6,404 4,203 0,000 5,641 
4 2,023 10,878 8,137 0,000 

 

 

As representações pela matriz de proximidade (Quadro 11) e pelo 

dendograma (Figura 10) mostram que S3 e S4 estão mais próximos. Na divisão por 

grupos, S2, S3 e S4 formam um grupo e S1, outro. Os valores absolutos das 

medidas de duração estão apresentados na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 – Frequência absoluta das medidas de duração para os quatro sujeitos 
Sujeitos Medidas 1 2 3 4 

Duração da frase em segundos 15 19 19 22 
     
Total de unidades VV 42 67 86 96 
     
Taxa de elocução em sílabas s 2,8 3,5 4,5 4,6 
     
Taxa de articulação em sílabas s 3,8 4,4 5,5 5,7 
     

 

 

Quadro 11 – Matriz de proximidade para a avaliação das medidas de duração 
Sujeitos 1 2 3 4 

1 0,000 4,152 12,828 19,920 
2 4,152 0,000 3,478 6,292 
3 12,828 3,478 0,000 5,641 
4 19,920 6,292 1,330 0,000 
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Figura 10 – Dendograma a partir da análise multivariada de cluster para a avaliação 
das medidas de duração 

 

 

Observou-se na Tabela 4 que não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os sujeitos ao se analisar o número de unidades VV extraídas - 

(p=0,761). Contudo, ao se analisar continuamente essa variável segundo sujeitos, 

verificam-se os picos de duração que marcam momentos importantes de uso de 

pausa, tanto para aspectos considerados negativos na fala, como por exemplo, em 

hesitações, quanto para os aspectos considerados positivos na fala, como em 

ênfases e estruturação de frase. 
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Tabela 4 – Descrição do número de unidades VV extraídas para os quatro sujeitos 
Sujeitos unidades 

VV 
média  
(dp) 

mediana mínimo máximo p 

1 43 272,4 
(241,4) 

202 91 1.319 0,761 

2 69 268,7 
(295,7) 

188 72 2.177  

3 84 263,6 
(285,0) 

191,5 15 2.110  

4 93 232,1 
(179,9) 

181 53 1.106  
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Gráfico 5 – Análise do tempo de duração – suavização do contorno de duração das unidades VV, ocorrência dos picos de duração 
que separam os grupos prosódicos - em milissegundo pelo Z escore para S1 
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Gráfico 6 – Análise do tempo de duração – suavização do contorno de duração das unidades VV, ocorrência dos picos de duração 
que separam os grupos prosódicos - em milissegundo pelo Z escore para S2 
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Gráfico 7 – Análise do tempo de duração – suavização do contorno de duração das unidades VV, ocorrência dos picos de duração 
que separam os grupos prosódicos - em milissegundo pelo Z escore para S3 
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Gráfico 8 – Análise do tempo de duração – suavização do contorno de duração das unidades VV, ocorrência dos picos de duração 
que separam os grupos prosódicos - em milissegundo pelo Z escore para o S4 
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Na Tabela 5, verifica-se que não houve diferença estatisticamente significativa 

para o tempo de fala e o tempo de pausa entre os sujeitos, respectivamente, 

p=0,083 e p=0,980. 

 
Tabela 5 – Análise descritiva do tempo de duração da fala e tempo de duração da 
pausa 
Variável Sujeitos n média (dp) mediana mínimo máximo p 

tempo  1 5 1.844,2 (1.226,0) 1.616,0 565,0 3.638,0 0,083 

de fala 2 10 1.475,7 (552,1) 1.462,0 642,0 2.471,0  

 3 6 2.648,3 (1.463,3) 2.303,0 795,0 4.704,0  

 4 6 3.442,7 (1.936,0) 3.452,0 1.182,0 6.720,0  

        

tempo  1 4 698,8 (683,9) 482,0 143,0 1.688,0 0,980 

de pausa 2 9 453,9 (269,6) 370,0 190,0 1.070,0  

 3 5 623,2 (699,4) 384,0 115,0 1.856,0  

 4 5 474,2 (328,7) 467,0 173,0 991,0  

 

Da mesma forma, não houve correlação estatisticamente significativa entre o 

tempo de fala e o tempo de pausa para cada sujeito (Tabela 6), bem como na 

avaliação geral, r=-0,20; p=0,365 (Gráfico 9). 

 
Tabela 6 – Correlação entre o tempo de duração da fala e o tempo de duração da 
pausa, para os quatro sujeitos 

Sujeitos r 

1 -0,40 

2 -0,03 

3 -0,60 

4 -0,10 
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Gráfico 9 – Correlação entre o tempo de duração da fala e o tempo de duração da pausa geral (r = -0,20 ; p = 0,365) 
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5.5.4 Análise integrada das avaliações perceptivoauditivas e acústica: 

No Quadro 12 são apresentados os valores relativos à avaliação 

agrupada características da qualidade vocal e da dinâmica vocal pelos juízes 

fonoaudiólogos, medidas de frequência fundamental e medidas de duração. 

Na análise em conjunto das variáveis apresentadas nas figuras 

anteriores (Figura 8, 9 e 10), observou-se que há dois grupos, um formado 

pelas características de S1 e outro formado por S2, S3 e S4 (Figura 11). 

 
 
Quadro 12 – Matriz de proximidade para a avaliação agrupada das 
características da qualidade vocal e da dinâmica vocal pelos juízes 
fonoaudiólogos, das medidas de frequência fundamental e medidas de duração 

Sujeitos 1 2 3 4 
1 0,000 20,610 29,390 32,633 
2 20,610 0,000 13,975 23,867 
3 29,390 13,975 0,000 15,108 
4 32,633 23,867 15,108 0,000 
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Figura 11 – Dendograma a partir da análise multivariada de cluster para a 
avaliação agrupada das características da qualidade vocal e da dinâmica vocal 
pelos juízes fonoaudiólogos, das medidas de frequência fundamental e 
medidas de duração 
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6. DISCUSSÃO 

Nesta pesquisa, o estudo sobre expressividade da fala de executivos 

efetivou-se com base na literatura sobre o tema e com as análises realizadas 

da qualidade vocal e dinâmica da voz, por meio das avaliações 

perceptivoauditivas e acústica da fala. 

De acordo com os resultados apontados sobre avaliação da qualidade 

vocal, os executivos, sujeitos desta pesquisa, não apresentaram alteração de 

voz, a articulação foi precisa, com inteligibilidade da fala e sem desequilíbrio 

importante de ressonância na projeção da fala. Tais características corroboram 

com a literatura, uma vez que não há referência de distúrbios vocais em 

profissionais executivos (Amaral e Behlau, 2003; Costa e Friedman, 2003; 

Vilanova e Behlau, 2004). 

Com relação à análise perceptivoauditiva da dinâmica da voz, pela 

avaliação da maioria dos fonoaudiólogos juízes, S1, S2, S3 e S4 apresentaram 

pitch habitual abaixado. Tal característica pode estar associada ao fato de 

serem todos homens, com valores de f0 compatíveis com os achados da 

literatura relativos ao sexo masculino e sem alteração vocal (Figueiredo et al., 

2003). 

Na verificação dos valores de extensão de f0, entre os sujeitos que se 

destacaram por maior e menor variação, percebeu-se que S2 apresentou valor 

representativo de maior variação de f0, na análise acústica, enquanto que na 

avaliação perceptivoauditiva, apresentou pitch extensão e pitch variabilidade 

diminuídos. S4 apresentou valor indicativo de menor variação de f0, na análise 

acústica e o mesmo resultado na avaliação perceptivoauditiva, ou seja, pitch 

extensão e pitch variabilidade diminuídos. Esses achados foram diferentes dos 

referidos na literatura, pois S4 foi considerado o melhor falante e segundo a 

literatura (Diniz, 2002; Moreira-Ferreira, 2007; Chaves et. al., 2009; Ferreira et. 

al., 2012; Fontana, 2012), os falantes mais eficientes apresentam maior 

variabilidade de f0. 

Com relação ao loudness, na avaliação perceptivoauditiva, S2, S3 e S4 

apresentaram loudness habitual neutro. Porém, S1 diferenciou-se por 

apresentá-lo aumentado. Tal fato pode estar relacionado à tentativa de 
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demonstrar determinação, conforme mencionaram Panico (2001) e Viola 

(2008). 

Nos demais parâmetros da dinâmica da voz analisados, os resultados 

foram semelhantes entre S3 e S4, seguidos por S2, com muitos parâmetros 

considerados neutros. S1 apresentou avaliação com achados diferentes dos 

demais, sendo que esses direcionaram para o uso inadequado da dinâmica da 

voz, com muitos parâmetros classificados como restritos e diminuídos. 

Na análise perceptivoauditiva sobre as impressões dos descritores 

semânticos relacionados à expressividade da fala, S1 apresentou maior 

rejeição, pois foi apontado como inseguro, não objetivo, não empático e não 

convincente. S2 e S3 foram avaliados de forma similar (seguro, empático e 

convincente) diferenciando-se apenas quanto a ser objetivo (S2 foi considerado 

pouco objetivo) e S4 foi o que recebeu maior aceitação, sendo avaliado como o 

mais seguro, objetivo, empático e convincente. Houve diferença 

estatisticamente significativa no que se refere à ordem estabelecida pelos 

juízes quanto à preferência entre os sujeitos, (Gráficos de 1 a 4), ou seja, S4 foi 

o mais aceito, apresentou 100% para as características seguro, objetivo e 

convincente; S3, segundo mais aceito; S2, terceiro em aceitação, não houve 

diferença estatisticamente significativa, apenas, entre S2 e S1 quanto à 

objetividade, ambos foram considerados pouco objetivos e S1 foi rejeitado 

quanto a todos os descritores citados. 

Com exceção do S1, os demais sujeitos foram aceitos quanto à fala. Um 

dos fatores de aceitabilidade pode estar relacionado ao pitch mais abaixado, 

uma vez que estudos demonstraram que a voz grave é mais agradável e gera 

maior sensação de segurança para os ouvintes (Diniz, 2002; Campos e 

Salgado, 2010; Knapp e Hall, 2010). 

Tratando-se dos valores de taxa de elocução (TE), tanto na análise 

perceptivoauditiva, quanto na acústica, S1 apresentou TE considerada lenta, 

enquanto que S2, S3 e S4, apresentaram TE rápida, na avaliação 

perceptivoauditiva realizada pelos juízes fonoaudiólogos e TE média, na 

avaliação acústica. Segundo alguns trabalhos (Santos, 2006; Ferreira, 2012; 

Fontana, 2012), os sujeitos que apresentaram TE média obtiveram maior 

aceitação, quanto à fala, por juízes, enquanto a TE lenta de um falante pode 
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distrair o ouvinte e transmitir insegurança (Diniz, 2002; Moreira-Ferreira, 2007; 

Ferreira et. al., 2012). 

Observou-se, com relação à taxa de articulação (TA), que S1 apresentou 

TA lenta, S2 TA média, S3 e S4 apresentaram TA mais rápida. Esses valores 

foram semelhantes aos citados em pesquisa realizada por (Viola, 2008). 

Com os resultados da extração das unidades VV pela duração de tempo 

da sentença, demonstrados na análise estatística (item 5.5, gráficos de 5 a 8), 

pôde-se verificar os picos de duração que ocorreram nas emissões dos 

enunciados de cada sujeito, no que se refere à separação dos grupos 

prosódicos e que esses foram marcados em momentos de uso de pausas 

pelos sujeitos. 

Na fala de S1, com relação aos picos de duração importantes (trechos 

do enunciado caracterizados por hesitação e disfluência na fala), esses podem 

causar, no ouvinte, a sensação de insegurança, a impressão de falta de 

domínio sobre o conteúdo e dificuldade de compreensão, pela separação 

inadequada dos grupos prosódicos, com quebra de constituintes sintagmáticos 

(Cagliari, 1992; Madureira, 2005; Knapp e Hall, 2010). 

Na fala de S4, os picos de duração destacados, ocorreram para 

organizar o constituinte da palavra; dois em finalização de frases e outros dois 

para enfatizar palavras. Tais dados demonstram o uso eficiente na separação 

dos grupos prosódicos e favorece a compreensão da mensagem, com menor 

possibilidade de ambiguidade (Cagliari, 1992; Madureira, 2005; Knapp e Hall, 

2010). 

As características quanto aos picos de duração destacados na fala de 

S1 e S4, colaboraram com os resultados sobre as impressões negativas e 

positivas apresentadas por esses sujeitos, respectivamente. 

Os picos de duração destacados por S2 e S4 não foram tão 

significativos, comparados aos de S1 e S4, para demonstrar marcações 

importantes realizadas na fala. 

Com relação ao uso das pausas, todos os sujeitos utilizaram-se desse 

recurso na fala (Cagliari, 1992). 

Os momentos de pausa realizados por S1 foram formados por recarga 

respiratória e hesitações. Os intervalos entre as pausas foram considerados 

irregulares, pois essas foram utilizadas com quebras dos grupos prosódicos e 
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com separação de constituintes sintagmáticos. Esta constituição da fala de S1 

reforça a impressão, apontada pelos juízes, de fala insegura, pouco objetiva e 

não convincente, pois a quebra dos grupos prosódicos não coincidiu com os 

intervalos de grupos de palavras. Como referido na literatura (Cagliari, 1992; 

Laver, 1994; Diniz, 2002; Madureira, 2005; Cotes, 2007; Viola, 2008; Viola e 

Madureira, 2008; Oh, 2010), o uso de pausas em trechos de fala considerados 

inadequados, ocasiona perda de sentido do discurso e dificulta a compreensão 

da mensagem pelo ouvinte, causando impressões negativas sobre a 

expressividade da fala. 

S2 apresentou momentos de pausa diversificados, com poucas 

hesitações. Os intervalos apresentaram-se mais regulares, quando 

comparados aos do S1, pois S2 utilizou pausas para recarga respiratória, para 

estruturação e organização de frases e de ênfase na fala. Essas características 

de fala de S2 receberam melhor aceitação, pois possibilitaram melhor 

compreensão da mensagem e transmitiram impressões positivas, ser 

convincente, empático e seguro. Os momentos de hesitação podem ser os 

responsáveis pela impressão de ter sido considerado pouco objetivo (Cagliari, 

1992; Diniz, 2002; Madureira, 2005; Cotes, 2007; Viola, 2008; Viola e 

Madureira, 2008; Oh, 2010). 

Assim como S2, S3 apresentou bom uso das pausas, com intervalos 

mais regulares, utilizou pausas de recarga respiratória e de ênfase na fala, 

apesar de apresentar momentos de hesitação. A forma como S3 utilizou-se das 

pausas possibilitou melhor compreensão da mensagem e colaborou para ser o 

segundo melhor pontuado quanto às impressões positivas, isto é convincente, 

empático, seguro e objetivo (Cagliari, 1992; Diniz, 2002; Madureira, 2005; 

Cotes, 2007; Viola, 2008; Viola e Madureira, 2008; Oh, 2010). 

S4 utilizou pausas para planejamento e estruturação da fala e como 

recurso de ênfase de palavras. Os intervalos entre as pausas foram regulares, 

não apresentou hesitação e os grupos prosódicos coincidiram com o 

enunciado, sem separar os constituintes sintagmáticos. As pausas realizadas 

por S4 podem ser consideradas estratégicas, pois a fala configurou-se 

articulada e causou quase que unanimidade entre os juízes quando avaliaram 

a expressividade da fala desse sujeito positivamente, ou seja, como 
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convincente, seguro, empático e objetivo (Cagliari, 1992; Diniz, 2002; 

Madureira, 2005; Cotes, 2007; Viola, 2008; Viola e Madureira, 2008; Oh, 2010). 

Ainda com referência ao uso das pausas, as discursivas empregadas 

por S2 e S4, segundo Machuca (2009), revelaram a habilidade desses 

executivos em identificar as partes relevantes do contexto de fala e a 

sensibilidade em destacá-las para o ouvinte, facilitando o processamento da 

mensagem (Cagliari, 1992; Diniz, 2002; Madureira, 2005; Cotes, 2007; Viola, 

2008; Viola e Madureira, 2008; Oh, 2010). 

A pausa expressiva, de acordo com Viola (2008) pode ser considerada 

como enfática, pois tem a função de salientar a informação dada. As pausas 

expressivas empregadas por S2, S3 e S4, demonstraram habilidade dos 

sujeitos em utilizar o recurso de ênfase, ao marcarem determinadas palavras, 

demonstraram a intenção de reforço das ideias transmitidas. 

De acordo com Barbosa (2012), a prosódia e os elementos que a 

compõem moldam a enunciação, imprimindo ao que se fala um “modo de falar” 

que é dirigido intencionalmente ou não ao ouvinte. Assim como o autor, nesta 

pesquisa percebeu-se que, apesar de apresentarem algumas características 

em comum, cada sujeito configurou um modo próprio de falar, com diferentes 

ajustes de qualidade vocal e de dinâmica da voz. 

No contexto do executivo, segundo a literatura (Mintzberg, 1986; Tonelli, 

2008; Abbade e Brenner, 2009), espera-se que esse profissional seja seguro, 

convincente e objetivo, características essas de persuasão. Com referência a 

isso, é importante ressaltar que S4 destacou-se pelos aspectos positivos, 

enquanto que S1 pelos negativos associados aos recursos de comunicação. 

Os recursos de expressividade da fala utilizados por S1 não foram 

efetivos para conquistar ou persuadir os ouvintes (juízes, possíveis 

investidores) e podem ter dificultado na compreensão da mensagem. Esta 

constatação vai ao encontro de alguns autores quando apontam os parâmetros 

considerados negativos entre os sujeitos de suas pesquisas (Diniz, 2002; 

Souza, 2007; Moreira-Ferreira, 2007; Ferreira et. al., 2012; Fontana, 2012). 

Os recursos de expressividade da fala utilizados por S4 foram efetivos 

para conquistar ou persuadir os ouvintes e é provável que sua mensagem 

tenha sido bem compreendida. Tais características foram referidas, por 

autores, com relação a ajustes considerados positivos nos sujeitos de sua 
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pesquisa (Diniz, 2002; Souza, 2007; Moreira-Ferreira, 2007; Ferreira, 2012; 

Fontana, 2012). 

Importante destacar que os dados anteriormente discutidos, assim como 

demonstrado na análise estatística, apontaram de um lado a proximidade dos 

resultados de S2, S3 e S4 nas análises perceptivoauditivas, apesar do 

destaque de S4 referente ao uso estratégico das pausas e estruturação do 

enunciado, e de outro o isolamento de S1, pelo conjunto de resultados mais 

negativos no uso dos recursos de expressividade da fala. 

Sobre a atitude de persuadir é preciso considerar que muitos são os 

fatores efetivos para impressionar, e que o sucesso da persuasão está na 

forma de uso dos recursos vocais e da apresentação do discurso utilizado pelo 

falante, e principalmente nos recursos vocais “escolhidos” pelo ouvinte (Pittam, 

1994). 

É importante ressaltar que neste estudo, além “do aprender a 

pesquisar”, teve-se a intenção de, com os instrumentos utilizados e a partir dos 

parâmetros estudados, contribuir para o trabalho do fonoaudiólogo em relação 

à expressividade da fala, principalmente no contexto empresarial, com 

executivos. Na rotina de trabalho, surgem muitas dúvidas, quanto à escolha do 

conjunto de parâmetros a serem avaliados e com relação ao tipo de análise 

mais efetiva e objetiva para apresentação dos resultados junto aos clientes. 

Quanto a isso, o fonoaudiólogo deve lembrar que as dificuldades, bem como 

assertividade nas escolhas estão relacionadas ao fato de que a fala é 

expressiva porque suas condições de produção possibilitam infinitos ajustes 

(Madureira, 2005). 

Ao se considerar as questões propostas no início do trabalho, a partir 

das análises realizadas e demonstradas nesta pesquisa, constatou-se que os 

parâmetros apontados e citados foram eficientes para o estudo objetivo da 

expressividade da fala. Houve relação entre as características descritas de 

qualidade vocal e dinâmica da voz com a transmissão de emoções (Diniz, 

2002; Souza, 2007; Moreira-Ferreira, 2007; Ferreira, 2012; Fontana, 2012). E a 

maioria dos executivos obteve resultado positivo com relação à característica 

empatia, fato importante, pois geralmente esses profissionais são 

caracterizados pela objetividade e por não serem empáticos (Tonelli, 2008; 

Abbade e Brenner, 2009). 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Os resultados das análises perceptivoauditivas e acústicas realizadas 

nesta pesquisa podem contribuir para o trabalho do fonoaudiólogo sobre 

expressividade, especialmente de executivos. Sugere-se na realização de 

assessoria personalizada compreender as características individuais e quais as 

habilidades existentes que podem ser aprimoradas, apesar de se considerar 

também o estilo esperado em função da profissão e do que é proposto pela 

empresa. Os achados citados podem auxiliar o fonoaudiólogo a entender 

melhor a dinâmica da voz e os recursos a serem trabalhados para impressionar 

e gerar sentido. Destaque especial pode-se dar ao uso de pausas, no sentido 

de grupos prosódicos coincidirem com o enunciado, sem a separação de 

constituintes de um sintagma, característica essa, muito evidente neste estudo. 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7. CONCLUSÃO 

Com os resultados obtidos, pode-se concluir que as características de 

expressividade da fala utilizadas por um grupo de executivos estiveram 

associadas aos ajustes e variações realizados na produção da qualidade vocal 

e da dinâmica da voz. Com relação à dinâmica vocal, dois sujeitos mereceram 

destaque: um, de forma positiva, pois ao utilizar adequadamente os recursos 

prosódicos, transmitiu segurança, foi considerado objetivo, empático e 

convincente: e outro, de forma negativa, pois os recursos utilizados não foram 

efetivos, uma vez que com a realização de quebras dos grupos prosódicos, não 

transmitiu segurança, foi apontado como pouco objetivo, não empático e não 

convincente. 
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9. ANEXOS 

ANEXO I 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC-SP 

SEDE CAMPUS MONTE ALEGRE 
 
Protocolo de Pesquisa nº 423/2011 
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia 
Orientador(a): Prof.(a). Dr.(a). Léslie Piccolotto Ferreira 
Autor(a): Daniela Maria Santos Serrano-Marquezin 
 
PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Dissertação de Mestrado, intitulado 
Expressividade da Fala de Executivos: análise de aspectos perceptivos e acústicos da 
dinâmica vocal 

CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO 
Em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 e 
demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em 
que os critérios da relevância social, da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da 
pesquisa pesquisados foram preenchidos. 
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o significado, 
o alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa. A exposição do Projeto é clara e 
objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, permitindo concluir que o trabalho tem uma 
linha metodológica bem definida, na base do qual será possível retirar conclusões consistentes 
e, portanto, válidas. No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não 
apresenta qualquer risco ou dano ao ser humano do ponto de vista ético. 
CONCLUSÃO 
Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa, o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Sede Campus Monte 
Alegre em Reunião Ordinária de 20/12/2011, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 423/2011. 
Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP – Sede Campus 
Monte Alegre, os relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução nº 
196 de 10 de outubro de 1996, inciso IX.2, alínea “c”, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
do Ministério da Saúde (MS), bem como cumprir integralmente os comandos do referido texto 
legal e demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). 
 
São Paulo, 20 de dezembro de 2011. 
 
Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP 
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ANEXO II 

E-mail de autorização da editora Ladscape para uso do teste Kingdomality 

Em 11/05/11 17:17, "Daniela Serrano Marquezin" <danielaserrano@uol.com.br> 
escreveu: 

Olá, Boa Tarde! 
Já enviei este e-mail para Marcia e para atendimento, peço desculpas por insistir, mas 
preciso de resposta para enviar projeto de Mestrado até final de Maio. Peço a 
gentileza de ler o texto abaixo. 
 
Sou Daniela, Fonoaudióloga, trabalho nas áreas de Voz e Comunicação. Escrevo, pois 
estou desenvolvendo um projeto de Mestrado na PUC-SP (Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo) e minha orientadora e eu gostaríamos de utilizar o teste 
Kingdomality para uma pesquisa sobre expressividade da fala de executivos. Para 
isso, precisamos de autorização formal para citarmos o livro, o teste e alguns trechos 
(como bibliografia) na dissertação de Mestrado e em publicações de artigos científicos. 
Como a editora Landscape tem os direitos autorais sobre o livro, gostaria de saber se 
posso conversar diretamente com vocês ou se será necessário entrar em contato com 
os autores. 
Se possível, peço a indicação de um representante da editora e seu telefone para 
explicar melhor o tema da pesquisa. 
 
Agradeço muito pela atenção, aguardo resposta, 
 
Daniela Serrano Marquezin 
Especialista em Voz - Consultora em Comunicação 
Cel: (11 )9102-39-30 
 E-mail:danielaserrano@uol.com.br 
 
Re: Livro Kingdomality  
De: marcia   
Para: Daniela Serrano Marquezin   
Assunto: Re: Livro Kingdomality  
Data: 11/05/2011 21:02  
 
Re: Livro Kingdomality 
 
Olá Daniela, 
Nosso contrato vence em juhno de 2012, vocês podem citar o livro e o teste, acredito 
que já fizeram. 
Você pode fazê-lo acessando o site: 
http://www.kingdomality.com/enterppppg.html 
Atenciosamente, 
Marcia 
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ANEXO III 

   Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós Graduados em Fonoaudiologia 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

AO SUJEITO DESTE ESTUDO 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: Expressividade da 
Fala de Executivos: análise de aspectos perceptivos e acústicos da dinâmica 
vocal. 

O objetivo desta pesquisa é analisar características de expressividade 
da fala de um grupo de executivos a partir de aspectos perceptivos e acústicos 
da dinâmica da vocal.  

Caso aceite participar desta pesquisa, o Sr.(a) responderá ao teste 
Kingdomality. As repostas serão transportadas para análise no site da editora 
responsável pelos direitos autorais do livro Kingdomality e a pesquisadora 
enviará o resultado para o e-mail indicado pelo Sr. (a). O seu nome será 
mantido em sigilo. 

Os resultados deste estudo podem ajudar aos pesquisadores a entender 
melhor os mecanismos da expressividade da fala no contexto de profissionais 
executivos. 

Fica claro que sua participação é voluntária, não sendo obrigado a 
realizá-la se não quiser. Mesmo que já tenha assinado o consentimento de 
participação, se desejar poderá retirar seu consentimento a qualquer momento. 

Os resultados deste estudo poderão ser publicados em jornais e revistas 
profissionais ou apresentados em congressos científicos. 

O (a) Sr. (a) poderá esclarecer suas dúvidas durante toda a pesquisa 
com a fonoaudióloga Daniela Serrano-Marquezin no endereço eletrônico 
danielafonomestrado@gmail.com ou por telefone (11) 99102-39-30. 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das 
informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o presente 
estudo, seus objetivos e informações sobre a minha participação nessa 
pesquisa. 
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Eu discuti com a fonoaudióloga Daniela Serrano-Marquezin sobre a 
minha decisão em participar do estudo. Ficaram claros para mim quais são os 
propósitos da pesquisa, os procedimentos a serem realizados e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 
isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 
mesmo, sem penalidades ou prejuízo. 

 

 

 

_____________________________ 

         Nome do Profissional 

 

 

___________________________                                           ____/____/______ 

      Assinatura do Profissional                                                            Data 

 

 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 
Esclarecido deste Profissional para a participação neste estudo. 

 

 

_______________________________                 ____/_____/______ 

Assinatura do responsável pelo estudo                   Data 
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ANEXO IV 

Iniciais do Nome:                                                             
Tel:                                                                                   
E-mail:                                                                              
Profissão:                                                                         
Função/Cargo:                                                                 
Tempo de atuação na profissão:                                      

TESTE 
 

Para cada uma das oito questões, você precisa graduar TODOS OS QUATRO itens, em 
ordem de importância (comparar entre os itens a, b, c e d). Cada item deverá ser escolhido 
apenas uma vez. O item MAIS IMPORTANTE recebe a graduação 1, o próximo em ordem de 
importância é graduado 2, o próximo 3 e o menos importante é graduado 4. Lembre-se, 
TODOS OS QUATRO itens DEVEM ser graduados.  
 

1) a. Um restaurante realmente bom. 
b. Família e/ou amigos. 
c. Um novo lugar ou situação. 
d. Uma situação de competição ou 
aprendizado 

5) a. Recompensas baseadas em     segurança 
b. Recompensas baseadas em lealdade 
c. Recompensas baseadas em originalidade de 
idéias 
d. Recompensas baseadas em mérito e 
realização 

 
2) a. Uma empresa bem estruturada 

b. Uma empresa orientada para 
pessoas 
c. Uma empresa criativa 
d. Uma empresa em rápido 
crescimento, motivada pelo desafio 

 

6)  a. Um bom jogo de bola 
b. Uma experiência emocional tocante 
c. Uma experiência nova e diferente 
d. Uma experiência vencedora 

 

3) a. Um trabalho ou projeto que faça 
sentido 
b. Um trabalho ou projeto que 
beneficie os outros 
c. Um trabalho ou projeto que seja 
diferente e excitante 
d. Um trabalho ou projeto que seja 
mentalmente estimulante 

 

7) a. Uma tarefa que você pode ver ou tocar 
b. Uma tarefa que o faça sentir-se bem 
c. Uma tarefa que mexe com a imaginação 
d. Uma tarefa que requer raciocínio lógico 

 

4) a. Um relacionamento bom 
fisicamente 
b. Um relacionamento significativo 
c. Novos relacionamentos 
d. Relacionamentos desafiadores 
e/ou competitivos 

 

8) a. Trabalho estável  
b. Trabalho harmonioso 
c. Trabalho inconstante 
d. Trabalho eficiente 
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ANEXO V  

Transcrição das frases de convencimento sobre os produtos apresentados na 
consultoria, selecionadas para as análises dos quatro sujeitos 

 

S1: 

“Seu dinheiro vai estar em mãos de profissionais responsáveis, qualificados e 
que vão estar dispostos ãm a proporcionar um melhor resultado possível às 
suas aplicações.” 

 

S2: 

“Seria/ uma aaa, cesta de produtos que possuem na verdade o conjunto de 
estar em todos os mercados e te remunerando mais condizentemente com a 
taxa de rentabilidade que a gente verifica hoje nesse cenário econômico 
brasileiro.” 

 

S3: 

“Duas coisas, acho que, a instituição que você tá aplicando, então o Itaú, né 
transparência e tudo mais. Éeee e a recomendação de investimento, utilizando 
a estrutura da consultoria sempre, acho que não é neste momento éee só. A 
gente tem que fazer esta avaliação sempre, reavaliar uma vez a cada ano.” 

 

S4: 

“Eu diria que a melhor opção hoje, pra que você aplique esse dinheiro é 
dividindo esse dinheiro em três: parte pra te deixar tranquila no curto prazo, 
parte pra te deixar tranquila no longo prazo e até suprir essa questão de família 
e parte pra aproveitar essas oportunidades que o mercado oferece, porque 
hoje os patamares de juros não são mais o que eram antigamente.” 
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ANEXO VI 

Instrumento para análise perceptivoauditiva vocal 
Parte 1 – Qualidade Vocal 
Sujeito  

1. Qualidade Vocal: (  ) adequada   (  ) alterada – tipo de alteração:  
2. Articulação: (  ) precisa (  ) imprecisa 
3. Ressonância: (  ) equilibrada (  ) desequilíbrio – tipo: 

 
Parte 2 – Dinâmica Vocal 
VPAS – PB (Camargo e Madureira, 2008) 
Elementos Prosódicos 

Para ajustes de ocorrência intermitente assinalar (i)  

  Neutro Ajuste Moderado Extremo 

    1 2 3 4 5 6 

4.Pitch (f0) Habitual  Elevado       

   Abaixado       

 Extensão  Diminuída       

   Aumentada       

 Variabilidade  Diminuída       

   Aumentada       

5. Loudness 
(intensidade) Habitual  Aumentado       

   Diminuído       

 Extensão  Diminuída       

   Aumentada       

 Variabilidade  Diminuída       

   Aumentada       

6. TEMPO 

6.1 Continuidade   Interrompida       

6.2. Taxa de 
elocução   Rápida        

   Lenta       

7. OUTROS ELEMENTOS 

7.1 Suporte 
respiratório    Adequado       

   Inadequado       

   Presente       
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ANEXO VII 
 

Pesquisa de Mestrado em Fonoaudiologia 
 

 Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  
 

Mestranda: Daniela M S Serrano Marquezin 
Orientadora: Léslie Piccolotto Ferreira 
Juiz (iniciais do seu nome): 
Data: 
 
Instruções para análise: 
Ao ouvir a gravação referente a cada sujeito (1,2, 3 e 4), marcar com um X a pontuação que 
achar de acordo para cada um dos descritores. Por favor, marcar a pontuação para todos os 
descritores. Se você marcar a graduação em -2 ou -1, julgará a voz como: inseguro, não 
objetivo, não empático e não convincente. Se marcar a graduação 1 ou 2, julgará a voz como: 
seguro, objetivo, empático e convincente. 
Você pode escutar as gravações o número de vezes que achar necessário. 
 
Sujeito 1: 

Descritores: -2 -1 0 +1 +2 Descritores: 
Inseguro      Seguro 

Não Objetivo      Objetivo 
Não Empático      Empático 

Não Convincente      Convincente 
 
Sujeito 2: 

Descritores: -2 -1 0 +1 +2 Descritores: 
Inseguro      Seguro 

Não Objetivo      Objetivo 
Não Empático      Empático 

Não Convincente      Convincente 
 
Sujeito 3: 

Descritores: -2 -1 0 +1 +2 Descritores: 
Inseguro      Seguro 

Não Objetivo      Objetivo 
Não Empático      Empático 

Não Convincente      Convincente 
 
Sujeito 4: 

Descritores: -2 -1 0 +1 +2 Descritores: 
Inseguro      Seguro 

Não Objetivo      Objetivo 
Não Empático      Empático 

Não Convincente      Convincente 
 
Solicito, por favor, salvar o arquivo com suas marcações e me enviar por e-mail: 
danielafonomestrado@gmail.com 
 
Agradeço muito por sua contribuição. 
Daniela 
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