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“Nós gostamos de sair e ensinar as pessoas a fazer o 

melhor uso de seus órgãos. Isto significa que, se nos 

depararmos com consumidores que não sabem como 
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dificuldade de padronização, explicaremos como 

produzir melhor e manter altos padrões de qualidade. 
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somos conscientes de que estamos trabalhando para 

melhorar a qualidade de vida”. 

Luigi Odello, Professor de Análise Sensorial 

da Universidade de Verona, Udine e Sagrado 

Coração, Secretário-geral do Instituto Nacional 

Espresso Italiano e do Instituto Internacional 

Assaggiatori Caffé. 

 

 



 
 

RESUMO 

As empresas se mantém em contínua inovação para manterem a liderança no 

mercado. Quando o mercado está sobrecarregado o desafio consiste na criação de 

produtos inovadores para atrair e satisfazer consumidores. O objetivo geral desse 

estudo é de entender o comportamento dos consumidores de vinho tinto, café e carne 

bovina com base na percepção sensorial, quando submetidos a estímulos com 

atributos, ou seja, quando estimulados com diferentes produtos e em diferentes fases 

de consumo. Os produtos escolhidos foram testados por consumidores de diferentes 

países. Em primeiro lugar, foi realizado um estudo quantitativo na Itália com vinho tinto 

e as possíveis variações de percepções sensoriais do produto através dos cinco 

sentidos. O segundo estudo foi qualitativo e realizado com café de forma a analisar as 

diferentes percepções dos consumidores de mesma faixa etária de diversas 

nacionalidades. E, por fim, o terceiro estudo foi qualitativo e realizado com carne 

bovina em Boutique de carne, com consumidores do município de São Paulo. Os 

resultados concluíram que a análise sensorial é um importante indicador de qualidade 

dos alimentos e que, portanto, pode-se criar a diferenciação pela melhoria das 

características sensoriais bem como melhorar a comunicação sobre os atributos 

sensoriais para os consumidores. Não houve diferença entre a percepção sensorial 

dos consumidores de países distintos. A contribuição do estudo foi de cobrir a lacuna 

do tema análise sensorial, aplicar e comparar diferentes alimentos. 

Palavras-Chave: Atributos; Percepção; Análise Sensorial; Marketing Internacional; 

Alimentos; Sinestesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Companies need to innovate continuously to maintain market leadership. When the 

market is overloaded, the challenge is to create innovative products to attract and 

satisfy consumers. The overall objective of this study is to understand the behavior of 

consumers of red wine, coffee and beef based on sensory perception, when subjected 

to stimuli with attributes so when stimulated with different products and different stages 

of consumption. Consumers in different countries tested the chosen products. First, it 

conducted a quantitative study in Italy explored with red wine and the possible 

variations of sensory perceptions of the product through the five senses. The second 

study was qualitative and performed with form of coffee to address different consumer 

perceptions of the same age from different nationalities. Finally, the third study was 

qualitative and performed with beef in Boutique meat with consumers in São Paulo. 

The results showed that sensory analysis is an important indicator of food quality and 

therefore can create differentiation through improved sensory characteristics and 

improve the communication on the sensory attributes to consumers. There was no 

difference between the perceptions of consumers in different countries. The theoretical 

contribution of the study was to cover the gap theme sensory analysis. 

 

Keywords: Attributes; Perception; Sensory analysis; International Marketing; Food; 

Synesthesia 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A percepção das características de um produto pelo consumidor pode ser 

influenciada por diversos fatores individuais que afetam a percepção dos atributos 

sensoriais, os quais interagem com fatores fisiológicos, comportamentais e cognitivos 

(NORONHA; DELIZA; SILVA, 2005). 

Os alimentos têm posição central na vida do ser humano. São fonte de nutrição 

e experiências hedônicas, possuem função social e cultural, além de terem uma 

participação relevante nas despesas do consumidor. Parte da dificuldade na 

realização de pesquisas nessa área reside na complexidade e na diversidade das 

influências no momento de escolha e consumo de alimentos (STEENKAMP, 1997). 

A escolha dos alimentos pelos consumidores é afetada pelas percepções 

sensoriais, considerações monetárias, de cultura, crenças e preocupações com a 

saúde, nutrição, conveniência, relações sociais e qualidade das decisões. A qualidade 

de um produto alimentício pode ser determinada como o conjunto de atributos que 

satisfaçam o consumidor e que superem suas expectativas iniciais. É um conceito 

complexo, pois varia conforme a região geográfica, classe sócio-econômica, cultura 

do consumidor e com o estágio de desenvolvimento tecnológico do setor. Este 

conceito pode variar de acordo com o mercado a que o produto se destina (BLISKA, 

2000). 

As expectativas dos consumidores sobre um produto alimentar originam a partir 

de várias fontes, e desempenham um papel, tanto no ponto de escolha e na 

experiência sensorial subsequente. O processo começa com a informação anterior e 

experiências que as pessoas têm, levando a expectativas anteriores. Estas 

expectativas anteriores em conjunto com o próprio produto e seu rótulo, publicidade, 

e o preço, irá gerar expectativas, que pode ser elevado ou rebaixado. Baixa 

expectativa leva à rejeição do produto e alta expectativa contribui para a escolha do 

produto. Depois escolher um produto, o consumidor vai prová-lo, e seu/sua 

expectativa pode ser confirmada ou refutada.  

Dessa forma, análise sensorial no setor de alimentos é relevante, pois avalia a 

aceitabilidade mercadológica e a qualidade do produto, sendo parte inerente ao plano 

de controle de qualidade de uma indústria (TEIXEIRA, 2009). A análise sensorial 

estuda as características organolépticas de diversos produtos e serviços utilizando o 

ser humano como instrumento de medida (LATREILLE et al., 2006). 
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Pressupõe-se então, que o processo de escolha dos alimentos pelos 

consumidores é tema inovador, dessa forma, foi observado e construído a partir do 

trabalho dos outros autores, uma variedade de campos e disciplinas que observaram 

e descreveram os fatores e processos pertinentes à escolha de alimentos. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

De acordo com Lukianocenko (2001), os consumidores estão se tornando mais 

maduros, influentes, informados, específicos e exigentes. Procuram alimentos mais 

saborosos e desejam que a sua experiência ao comprar e consumir os produtos seja 

mais fácil, conveniente e segura. 

Os consumidores avaliam os alimentos com base nos atributos que estes 

possuem. A forma como eles analisam e qualificam estes atributos varia de acordo 

com seu comportamento e afeta a sua escolha. Considerando a análise das 

características dos alimentos pelos consumidores, esta pode ser dividida em duas 

partes. Primeiramente, há atributos que são facilmente percebidos pelos 

consumidores, e são basicamente eles que determinam as diferenças físicas do 

produto, tais como, a aparência, a cor e o formato. Há também os atributos que são 

percebidos pelos consumidores por meio de elementos que são adicionados ao 

produto, como, por exemplo, etiquetas, rótulos, marca e selos de qualidade. Estes 

atributos têm papel indispensável na formação da percepção dos consumidores em 

relação aos alimentos (FIGUEIREDO; CSILLAG, 2010).  

Para Sobal, Bisogni e Jastran (2014), a escolha por alimentos é diversificada, 

e integrada. Diversa porque cada indivíduo tem suas preferências então não há uma 

igualdade nas escolhas. E integrada, porque são muitas as causas que atuam em 

conjunto na escolha por alimentos. Quando se refere a um novo produto, ou com 

qualidades inovadoras, esta dinâmica pode ser ainda mais clara e, por vezes o 

consumidor tem a intenção de aderir um produto novo, o acha interessante, mas, no 

momento da escolha, outras questões acabam tendo maior relevância e ele não o 

adota, de fato. 

As cinco principais categorias de influência sobre a escolha dos alimentos são: 

ideais, fatores pessoais, recursos, estrutura social e contexto dos alimentos. Estas 

categorias influenciam a escolha de alimentos de forma mutua sobre uns aos outros, 

servindo para reforçar, interagir e competir um com o outro (FURST et al., 1996) 
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Segundo Furst et al. (1996) um fator básico e universal que fornece as bases 

para escolhas alimentares é o curso da vida, que inclui influências do passado de 

experiências pessoais e históricos, a participação atual em tendências e transições e 

antecipações de eventos futuros. O curso da vida fornece orientações para escolhas 

alimentares por meio de passado, presente e os papéis e experiências futuras. Assim, 

o ciclo de vida é a fonte subjacente de fatores que moldam a escolha dos alimentos.  

O comportamento humano é fortemente influenciado pelas emoções e não 

apenas pela razão. Consumidores são, muitas vezes, emocionais e intuitivos em seu 

comportamento, operando através dos centros emocionais do cérebro, ditadas pelo 

seu "coração" ou "instinto" e, muitas vezes, independente do controle consciente. Eles 

operam em piloto automático, parando apenas quando o radar emocional identifica 

algo amado ou diferente (COOPER; PAWLE, 2006).  

Se os fundamentos do comportamento do consumidor são emocionais, então 

isso mostra que os fundamentos de consumidores de marcas estão ligados às ações 

emocionais (COOPER; PAWLE, 2006). Dessa forma, a inteligência emocional é cada 

vez mais relevante para o desenvolvimento de comunicação e a pesquisa de mercado 

também se transforma para enfrentar o desafio de medir a emoção. 

Além das emoções, a cultura também influencia o comportamento do 

consumidor e suas decisões de compra. Porém, embora haja parte considerável da 

pesquisa que combata as influências transculturais na percepção de produtos, há 

escassez de literatura relacionada sobre esse tema. Poucas investigações têm sido 

realizadas nas variações da preferência conforme a cultura entre os consumidores de 

países diferentes tais como: Alemanha e França (FISCHER et al., 2005), China e 

Austrália (WILLIAMSON; ROBICHAUD; FRANCIS, 2012) e da América e Itália 

(TORRI; NOBLE; HEYMANN, 2013).  

Dada a relevância do contexto, o problema de pesquisa do estudo busca 

responder: Quais são as similaridades e diferenças entre as percepções 

sensoriais dos consumidores de alimentos de diferentes países? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar a percepção do consumidor de 

alimentos de diferentes países por meio da análise sensorial. Os objetivos específicos 

foram:  

Analisar as alterações e impactos da percepção, quando destacados alguns 

atributos durante os estudos.  

1. Comparar a percepção dos consumidores brasileiros e estrangeiros para os 

produtos café e vinho.  

2. Iniciar um estudo sensorial com atributos para futuros desenvolvimentos de 

estudos.  

3. Comparar metodologias distintas para verificar semelhanças e 

complementariedades da pesquisa. Identificar se existe relação entre os perfis 

dos produtos vinho, carne bovina e café. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

São expostas neste item as principais justificativas que possibilitam o 

desenvolvimento deste estudo e ressaltam sua contribuição para o campo de 

comportamento do consumidor.  

Os motivos que explicam a escolha estratégica dos alimentos vinho tinto, do 

café e da carne bovina, partem de razões pessoais e práticas, por serem três produtos 

comuns para todos os públicos, facilmente harmonizados e que atraem consumidores 

de todas as faixas etárias e nacionalidades.  

De acordo com Ottoleva (1992) há tendência nos costumes alimentares em 

atribuir características de tradição e antiguidade a todos a partir da experiência de 

vida. Os consumidores são a questão principal das causas de aumento ou diminuição 

de consumo de um produto, e, entendendo esse comportamento, suas necessidades 

podem ser apontadas (ARRUDA et al., 2009). Dessa maneira, a análise do 

consumidor para os alimentos é uma área que, apesar de já ter sido bastante 

estudada, ainda apresenta inúmeras oportunidades de avanço. 

O surgimento de tendências do mercado mundial no setor alimentar pode ser 

classificado de acordo com o relatório das megatendências deste setor, que se 

subdivide em cinco grandes classificações: sensorialidade e prazer, saudabilidade e 
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bem-estar, conveniência e praticidade, qualidade e confiabilidade, sustentabilidade e 

ética (MADI; PRADO; REGO, 2010). 

Devido ao fato de que as tendências alimentares se manifestam de formas 

distintas entre os diferentes tipos de consumidores pelas diferenças nos seus 

backgrounds socioculturais, o Brasil tem hoje uma forte similitude com três das cinco 

tendências encontradas no mundo: conveniência e praticidade; confiabilidade e 

qualidade; sensorialidade e prazer. As tendências restantes, no Brasil, converteram-

se em uma só, [até o momento], pois não estão plenamente consolidadas 

independentemente (LLANO LINARES, 2010). 

Crocco et al. (2006), apontaram que o conjunto dos benefícios percebidos e 

dos benefícios procurados pelo consumidor será comparado aos entraves e restrições 

ao consumo do produto (preço, o acondicionamento no domicílio, o tempo de preparos 

modos de preparo, as maneiras de consumir e etc). Dessa comparação será obtido o 

valor percebido pelo consumidor. Será através do valor percebido que as campanhas 

mais eficientes de posicionamento de novos produtos no mercado serão elaboradas 

(definição dos grandes temas do discurso publicitário, por exemplo, apelo ao território, 

praticidade, sabor, forma física e autenticidade).  

Benefícios não valorizados pelos consumidores-alvo representam custo de 

produção inútil para a indústria e, por isso, justifica-se, mais uma vez, a importância 

de se compreender as maneiras como os consumidores percebem os alimentos 

(CROCCO et al., 2006). 

Luo et al. (2009) afirmam que há importância visual desigual e de sabor na 

determinação da preferência dos consumidores. As preferências visuais parecem 

mais importantes do que a preferência de gosto na escolha dos alimentos. A 

importância visual e sabor são bastante semelhantes para os consumidores que estão 

dispostos a pagar por alimentos mais caros. Conhecer os gostos dos consumidores 

na hora compra e consumo auxilia em processos e desenvolvimento de estratégias e 

práticas de marketing para atender à demanda e diminuir a possível incompatibilidade 

entre as preferências visuais e gosto na tomada de decisão. 

De acordo com Parr et al. (2015) é concebível que diferentes representações 

sociais de vinho possam influenciar a forma como os atributos da bebida são 

percebidos e conceituados quando provado ou consumido. Em sua pesquisa, eles 

ressaltaram diferenças culturais na percepção do vinho na França e na Nova Zelândia, 

sendo, esta última, uma cultura relativamente jovem em termos de produção de vinho. 

Eles também argumentam que os profissionais do vinho e consumidores de duas 
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culturas diferentes definem vinho de formas distintas devido a diferenças sociais, 

histórias econômicas e políticas.  

No presente trabalho, os estudantes universitários, público alvo do estudo 

desenvolvido com vinho tinto, café e carne bovina, compõem uma parcela significativa 

de consumidores, o que ressalta a importância de entender o seu processo de 

decisão. Além disso, quando são feitas comparações entre culturas é essencial que o 

público escolhido tenha um perfil padrão, de modo a possibilitar a comparação. 

Os produtos escolhidos são alimentos tradicionais que apresentam atributos a 

serem estudados e que demandam contribuição científica de inovação. Este estudo 

disponibiliza alternativas de agregação de valor, que por meio da iniciativa privada 

pode gerar valor para empresas. 

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho é original pois trata do tema análise 

sensorial por meio de três estudos diferentes com produtos diferentes. Visto que, os 

artigos já publicados sobre o tema focam em apenas um produto e não há comparação 

entre estudos.  

Dessa forma, este estudo testará um método novo no Brasil que pode ser usado 

para analisar e comparar qual as diferentes percepções dos consumidores para os 

diferentes produtos; vinho tinto, café e carne bovina, tornando-se serventia para 

empresas e para a academia.  
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1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Além da Introdução, o estudo conta com mais cinco capítulos. A Figura 1 

apresenta a sequência. O segundo traz a revisão de literatura, seguido pela 

metodologia, resultados e considerações finais, nos capítulos 3, 4 e 5, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1. Estrutura do projeto.  
Fonte: Elaborado pela autora. 
  

1
• Introdução

2 
•Análise Sensorial dos alimentos

3
•Estudo de Vinho tinto

4
•Estudo de Café

5
•Estudo de Carne

6
•Metodologia e Sinestesia

7
•Resultados e Discussão
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Esse capítulo traz a revisão necessária para sustentar a pesquisa 

desenvolvida. Desta forma, apresenta os seguintes tópicos: escolha de alimentos, 

análise sensorial, caracterização sensorial dos três alimentos do estudo e atributos de 

percepção. 

 

 

2.1 ESCOLHA DE ALIMENTOS 

 

Segundo Falk, Bisogni e Sobal (1996) e Furst et al. (1996) o modelo do 

processo de escolha de alimentos buscou representar a maneira pela qual as pessoas 

simplificam a árdua tarefa de tomar as decisões relacionadas aos alimentos. Um dos 

três componentes deste modelo é o sistema pessoal. Os autores propuseram o 

sistema pessoal como conceito que representa o conjunto dinâmico dos processos 

construídos pelos indivíduos para tomar as decisões relacionadas aos alimentos. O 

sistema pessoal inclui a negociação de valores e as estratégias que as pessoas 

utilizam para tomar as decisões diariamente. 

Dessa forma, os sistemas pessoais de alimentos podem ser definidos como o 

processo cognitivo envolvido na decisão da escolha de alimentos e estão mais 

próximos ao comportamento em relação aos alimentos, quando comparados com as 

influências ou o percurso de vida. É no seu sistema pessoal que as pessoas 

constroem os valores para fazer escolhas, negociam e pesam valores, classificam os 

alimentos e as situações de acordo com os seus valores, formam e revisam 

estratégias, roteiros e rotinas (SOBAL; BISOGNI, 2009). Todos esses fatores operam 

em um processo dinâmico durante a tomada de decisão, que também varia de acordo 

com o percurso de vida e é adaptado a um contexto e características particulares. 

A negociação de valores é elemento crucial na escolha de alimentos. Isso 

porque é difícil que todos os valores sejam completamente satisfeitos com um único 

alimento. Pesquisas apontaram que os valores competem entre si e as pessoas os 

negociam e ponderam utilizando heurísticas, priorizando alguns em detrimento de 

outros, já que é difícil satisfazer a todos os valores em uma única vez (FALK; 

BISOGNI; SOBAL, 1996; CONNORS et al., 2001).  

Ainda, a negociação dos valores fornece alguns limites que excluem algumas 

escolhas e colocam alguns dilemas, como, por exemplo, o trade off entre o sabor e a 
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saúde, custo e conveniência, ou ainda saúde e relações interpessoais (CONNORS et 

al., 2001) 

Connors et al. (2001) analisaram a maneira pela qual as pessoas gerenciam os 

valores ao fazer escolhas de alimentos. Os autores encontraram cinco valores 

primários relacionados aos alimentos: saúde, sabor, custo, tempo/conveniência e 

gerenciamento de relações. Esses valores vão de encontro ao proposto no modelo 

por Furst et al. (1996). A variedade, símbolos, ética, segurança do alimento, qualidade 

e redução de perdas também foram alguns outros importantes valores adicionais 

listados pelos consumidores. 

Para a maioria das pessoas, o alimento é questão de prazer. As características 

hedonistas dos alimentos - gosto principalmente, mas também a aparência e cheiro - 

constituem, assim, dimensão central de qualidade para consumidores. Mas nas 

últimas décadas os consumidores têm demonstrado crescente interesse em outras 

dimensões de qualidade também. A dimensão hedônica de qualidade representa, 

principalmente, experiência característica do produto alimentar, uma vez que apenas 

o gosto pode geralmente ser estabelecido depois consumo (BRUNS; FJORD; 

GRUNERT, 2002). 

A qualidade dos alimentos é aspecto extremamente significativo da vida 

humana e as pessoas se tornam cada vez mais preocupadas com a nutrição, 

segurança alimentar e questões ambientais que determinam a aceitação de produtos 

alimentares. A qualidade de alimentos não tem definição constante, mas varia de 

acordo com a categoria de alimentos e preferências dos consumidores. A qualidade 

dos alimentos não se limita à salubridade e pode ser descrita como, frescor, valor 

nutricional, textura, cheiro, cor, fragrância e sabor. Além das características 

intrínsecas do produto, a qualidade dos alimentos pode ser avaliada pela marca, 

ambiente de compras, preços, origem, os processos de produção e assim por diante 

(LAZAROVA; KRYSTALLIS, 2010). 

Em relação à marca, a avaliação da qualidade depende da estratégia adotada 

inclusive na comunicação dos diversos atributos da marca para os consumidores, 

como o sabor superior, nutrição, as alegações de saúde, status, conforto, 

características intrínsecas (orgânico, natural, ecológica, animal amigável, etc) ou 

combinação destas e de muitas outras possíveis características dos produtos 

(BARNES, et al. 2014).  

Bruns, Fjord e Grunert (2002) separaram a avaliação de qualidade em dois 

momentos: antes e depois da compra. No primeiro, o consumidor avalia os atributos 
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extrínsecos com base na expectativa de qualidade. Após a compra, ele avalia a 

qualidade experimentada com base nos atributos extrínsecos. Para Becker (2000), os 

atributos intrínsecos são sensoriais e são utilizados pelo consumidor para avaliar a 

qualidade. Desta forma, a próxima seção traz a revisão de análise sensorial. 

 

 

2.2 ATRIBUTOS DE PERCEPÇÃO  
 

Neste item são apresentados os atributos sensoriais e fatores que foram 

estudados na análise para realização deste trabalho. 

Com base na literatura consideraremos que a percepção do vinho tinto, do café 

e da carne bovina tem forte relação com a cultura. Alguns produtos são tipicamente 

associados com determinado país de origem, e outros produtos são associados com 

diversos países (USUNIER; CESTRE, 2007).  

As características sensoriais do vinho são divididas em três grandes aspectos: 

aparência visual, odor e paladar. Um dos compostos que contribui para estes aspectos 

são os fenólicos (FANZONE et al., 2012), especialmente as antocianinas e 

proantocianidinas poli-meric (KALLITHRAKA; BAKKER;CLIFFORD, 2000). Esses 

polifenóis são biossintetizados em resposta a ferimentos causados por condições 

climáticas e microorganismos durante o processo de vinificação, incluindo o 

envelhecimento e armazenamento (VITRAC et al., 2002). Assim, se as substâncias 

fenólicas são um dos fatores principais para determinar as características 

organolépticas do vinho e se elas podem sofrer alterações devido às condições 

ambientais, a tipicidade, uma vez identificada, também pode mudar de acordo com a 

origem do degustador. 

Em relação a bebida de café, de acordo com Borém et al. (2008), os estudos 

pós-colheita possuem maior influência na determinação dos atributos sensoriais do 

café, sobretudo na forma de processamento e secagem. Segundo ele, entre os tantos 

fatores que colaboram para a aquisição de cafés com qualidade, sabe-se que o 

processamento por via seca ou via úmida resultam com cafés com diferentes 

características sensoriais, no sabor e no aroma bem como, no corpo, acidez e doçura 

da bebida. 

E para a carne, de acordo com Lukianocenko (2001) os consumidores atuais 

estes exigem que o produto seja saudável, sem aditivos químicos, contaminantes e 
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livre de microorganismos patogênicos, apresente informações nutricionais, selo de 

garantia, opções de produtos light, diet, orgânicos e funcionais.  

Hofstede e Usunier (1999) sugerem que a globalização tende a tornar a 

influência e a percepção de valor dos consumidores na tomada de decisão cada vez 

mais parecida. Porém, deve-se levar em conta se os conceitos que serão analisados 

existem em todas as culturas selecionadas para o estudo.  

Ainda que existam conceitos em diferentes culturas a mensuração desses nos 

variados contextos é delicada, sendo necessária cautela com alguns aspectos, como, 

por exemplo, o roteiro de questões (SOBAL, 1998). Dessa forma, os pesquisadores 

procuram com a pesquisa garantir que os conceitos e os métodos sejam apropriados 

e válidos em todas as culturas que estão sendo investigadas. 

Para produtores, bem como aficionados, o vinho é objeto de arte, embora 

líquido. Todos os esforços envolvidos na produção, fatores climáticos, manejo do solo 

e enxerto, culminarão no momento em que a bebida for engarrafada, analisada, 

degustada e ingerida. Em seguida, ele desaparece na memória.  

Durante esse breve interlúdio, o consumidor é exposto a um espectro 

fascinante de sensações. Estas podem fornecer pistas da origem, estilo, origem 

varietal do produto, idade, complexidade e qualidade.  

 

Sensações visuais 

A visão é extremamente sedutora. Quem nunca comprou um produto, pelo 

menos uma vez, atraídos pela aparência? As marcas procuram cada vez mais 

explorar imagens visualmente atrativas em seus anúncios para atrair consumidores 

pelos olhos. De acordo com o autor Lindstrom (2012), o sistema visual tem como 

função processar os padrões de luz transformando-os em informações úteis ao 

organismo. A visão está totalmente relacionada com a luz, a percepção sobre as 

imagens tende a mudar quando elas estão expostas à luz do dia ou a diferentes 

intensidades de luz. O sentido visual também facilita a função dos outros quatro 

sentidos. É mais fácil sentir um aroma, um sabor, distinguir uma textura ou um som 

quando estamos enxergando do que se trata (PINTO; MALDANER, 2013). 

No caso de vinhos, para além do prazer, a cor pode proporcionar poucas 

informações precisas sobre seus atributos. Ela só fornece indicação aproximada da 

pigmentação da uva, possível duração do contato com a pele, a idade do vinho, e a 

presença ou ausência de defeitos do vinho. Mesmo aqui, a cautela é necessária para 

evitar a influência injusta, especialmente se os vinhos forem de diferentes idades, 
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fazendo procedimentos não avaliados em conjunto. Cor pode significar viés de tipo e 

qualidade percebida do vinho (POKORNÝ; FILIPŮ; PUDIL, 1998). Para os vinhos 

tintos de qualidade, é frequentemente associado com densidade de cor (ILAND; 

MARQUIS, 1993) e tonalidade (a proporção de antocianinas 'ionizado' e outros 

pigmentos) (BUCELLI; GIGLIOTTI, 1993). A cor pode sugerir recursos tais como, se 

o vinho foi bem conservado a adequado pH, baixo em SO2, com concentração 

adequada de etanol e se sugerem alto sabor. No entanto, a interação entre cor 

percebida do vinho (sólidos solúveis totais) e qualidade é relativa (GISHEN et al., 

2002), pois a cor vinho pode ser influenciada pelo uso de óculos escuros ou sob luzes 

vermelhas. 

 

Sensação Olfativa 

O cheiro é elemento do ar que respiramos e não tem como viver sem esse 

sentido. Está diretamente ligado ao paladar e por isso a degustação do alimento se 

inicia pelo aroma. Juntos, podem influenciar o consumo por impulso, principalmente 

no ramo dos alimentos, pois cheiros também são poderosos na evocação de 

memórias.  Segundo o autor Lindstrom (2012) é por isso que muitos cafés e padarias 

direcionam seus exaustores para onde haja um fluxo de pessoas, utilizando o natural 

cheirinho de pão saindo do forno para atrair clientes. Quando o olfato é explorado 

juntamente com a visão e a audição então, se torna ferramenta de vendas irresistível.  

Qualidade do odor parece surgir a partir da sensibilidade seletiva de um ou 

mais tipos de neurônios do receptor para compostos aromáticos particulares. Estas 

atividades são associadas na memória com os objetos/experiências anteriores. Essas 

são muitas vezes complexas, sendo com base na resposta de uma série de 

compostos aromáticos, por exemplo, o cheiro associado com uma fruta ou localização 

particular. No entanto, ele pode também surgir a partir de um único estímulo (por 

exemplo, dióxido de enxofre, sulfureto de hidrogénio), ou cheiro dominante (por 

exemplo, rosas, canela, baunilha) (JACKSON, 2014). 

Assim, o sistema olfativo parece codificar a singularidade de compostos 

aromáticos por combinação de estímulos, geralmente a partir do conjunto distinto de 

receptores. Atributos de odor também podem ser associados com a duração e 

intensidade da resposta. A reprodução seletiva de subclasse (es) de células basais, 

expressando genes ou partículas, pode explicar o aumento da sensibilidade de alguns 

indivíduos a determinada exposição e repetição (JACKSON, 2014). 
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A Fragrância do vinho é tradicionalmente subdivididas em duas categorias - 

aroma e buquê - sua diferenciação é baseada unicamente na origem. Aroma refere-

se a substâncias odoríferas ou seus precursores, derivados das uvas. Embora 

normalmente aplicado a compostos que dão à certas variedades de uva fragrâncias 

distintas, pode também envolver fragrâncias que se desenvolvem nas uvas devido a 

características específicas como queimadura solar, doença ou sobre maturação 

(JACKSON, 2014). 

A outra categoria principal, o buquê, refere-se a compostos aromáticos que se 

desenvolvem durante a fermentação, processamento e envelhecimento. Buquês 

fermentativos incluem compostos aromáticos derivados de levedura (alcoólica), 

bactérias (maloláctica) e de células de fermentações da uva (maceração carbônica). 

E do processamento podem ser derivados odores por meio de procedimentos como a 

adição de brandy (porta), panificação (madeira), flor de fermento biológico 

envelhecimento (Xerez), autólise de leveduras (vinho espumante), ou maturação em 

carvalho tanoaria (JACKSON, 2014). 

Embora a subdivisão da fragrância vinho em aroma e buquê ser 

frequentemente vista, é difícil de identificá-la precisamente. Aromáticos similares ou 

idênticos podem ser derivados de uva, de levedura ou de metabolismo bacteriano, ou 

a partir de reações químicas estritamente orgânicas, por exemplo, ácido acético. Além 

disso, somente ao longo da experiência, depois de avaliar vinhos feitos por excelentes 

técnicas de produção, que os aromas varietais podem ser reconhecidos (JACKSON, 

2014). 

Distel et al. (1999) têm introduzido a noção de familiaridade dentro do contexto 

das comparações interculturais, relatando que esta influencia as respostas dos 

participantes à odores. A familiaridade está relacionada com a experiência específica 

da cultura, em que, quando relacionada a um produto alimentar ou bebida é 

influenciada pela aprendizagem específica de domínio e experiência (por exemplo, a 

exposição repetida a um estímulo), e como tal, pode funcionar como variável 

mediadora (PRESCOTT, 2011). 

 

Sensações Gustativas 

Cada um de nós percebe o gosto de forma diferente e com o passar dos anos 

o paladar muda e vai se tornando menos apurado, permitindo que você passe a gostar 

de alimentos que achava desagradáveis na infância. Ainda são poucas as empresas 
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que conseguem incorporar o paladar à comunicação, e este é sentido que enriquece 

o poder da marca.  

As percepções do sabor e sensação de boca são derivadas a partir de dois 

conjuntos distintos de quimiorreceptores. O gosto está associado com receptores 

especializados localizados principalmente papilas gustativas na língua. Eles geram 

pelo menos cinco sabores distintos, mediados por receptores das sensações 

gustativas – doce, umami, amargo, azedo, salgado. O sabor é ativado por terminações 

nervosas livres, e dá origem às sensações de adstringência, secura, viscosidade, 

calor, frieza, formigamento e dor. Percepções de textura, podem ser geradas por 

cristais de sal ou sedimentos, geralmente não estão presentes nos alimentos. O único 

aspecto textural associado com o vinho é gerada pela explosão de bolhas, no caso de 

o vinho ser espumante (JACKSON, 2014). 

A sensibilidade gustativa tem sido diretamente correlacionada com a densidade 

da distribuição da bebida na boca (ZUNIGA et al., 1993). Existem diversos fatores 

físicos, químicos, biológicos e psicológicos que afetam a capacidade da pessoa em 

detectar e identificar sensações gustativas.  

De entre os fatores físicos, a temperatura é provavelmente o mais significativo 

em condições de degustação de vinhos. Os efeitos precisos da temperatura sobre a 

percepção sensorial ainda não estão claros de acordo com as pesquisas, portanto a 

temperatura ótima para a degustação é a temperatura ambiente. Por exemplo, a 

refrigeração reduz a sensibilidade aos açúcares e alcalóides amargos (GREEN; 

FRANKMANN, 1987). No entanto, as baixas temperaturas parecem aumentar a 

percepção de amargo (e adstringente). Esta diferença pode estar relacionada aos 

receptores distintos envolvidos em alcalóide versus indução fenólica à amargura. 

Outro fator fundamental que afeta a percepção gustativa é o pH. A modificação 

do pH pode marcadamente afetar sensibilidade gustativa. Substâncias salgadas não 

só ativam diretamente as específicas proteínas do receptor, como também podem 

influenciar a percepção de outros sabores. Por exemplo, as misturas de diferentes 

açúcares suprimem a percepção de doçura, especialmente em altas concentrações 

(MCBRIDE; FINLAY, 1990). 

A adaptação do sabor é a forma comum de variar a sensibilidade. Ela induz 

perda de acuidade associada à exposição prolongada a determinado gosto. Por esse 

motivo, é recomendado que os degustadores de vinho limpem seu paladar bebendo 

água entre as amostras (JACKSON, 2014).  
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A revisão da literatura trouxe o embasamento do estudo, a próxima seção 

descreve os procedimentos metodológicos. 

 

 

2.3  ANÁLISE SENSORIAL 

 

De acordo com o IFT (Institute of Food Science and Technology), a análise 

sensorial é uma técnica utilizada para analisar, medir, interpretar e provocar as 

reações produzidas pelos atributos dos alimentos e materiais, como elas são 

percebidas pelos órgãos dos sentidos; visão, olfato, gosto, tato e audição, que estão 

relacionadas com a textura visual, cor, tamanho, forma e odor dos alimentos. 

Embora percepção sensorial  e sensação sejam dois conceitos diferentes, 

ambos são usados frequentemente para complementar um ao outro, o que muitas 

vezes não está claro para os consumidores e até mesmo para os pesquisadores de 

alimentos. Sensação é uma ação de resposta de um receptor sensorial a estímulos  

externos (quimiorreceptores para o gosto e estímulos de cheiro; mecanorreceptores 

de pressão, tensão, vibração, etc). Assim, a sensação é resposta fisiológica que, em 

teoria, pode ser quantificada através da análise de métodos apropriados. No entanto, 

a percepção é, geralmente, parecer dado por um sujeito com base em informações 

recebidas através da sensação. A percepção é, portanto, influenciada por fatores 

fisiológicos, psicológicos, bem como os fatores culturais, como pode ser observado 

na Figura 2. Os psicólogos referem-se à percepção sensorial como processo que 

contém três fases: a estimulação da recepção, processamento de informação e 

percepção (CHEN, 2014).  

 

Figura 2 Perspectivas da qualidade sensorial 

Fonte: Adaptado Chen (2014). 
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O estabelecimento da relação entre medição instrumental e percepção humana 

tem sido o principal foco de estudos sensoriais. Sob a ótica da técnica, atualtamente, 

há pouca dificuldade em empregar um instrumento para medições precisas dos muitos 

estímulos sensoriais. No entanto, como quantificar a escala da percepção do ser 

humano ainda exige mais pesquisas.  

A “máquina” de análise sensorial é composta pelos nossos sistemas sensoriais: 

olfativo, gustativo, tátil, auditivo e visual. Esses sistemas avaliam os atributos dos 

alimentos, ou seja, suas propriedades sensoriais (ANZALDÚA-MORALES, 1994). 

As propriedades são as seguintes: 

3.1 Cor 

O primeiro contato do consumidor com o produto, geralmente, é com a 

apresentação visual, onde se destacam a cor e a aparência. Todo produto possui 

aparência e cor esperadas que são associadas às reações pessoais de aceitação, 

indiferença ou rejeição. 

A visão é imensamente sedutora. Todos nós já compramos produtos atraídos 

pelo seu belo padrão visual. As marcas buscam cada vez mais explorar belas imagens 

nos anúncios para ganhar os consumidores pelos olhos.  

4.1 Odor 

Segundo a ABNT, odor é a propriedade sensorial perceptível pelo órgão olfativo 

quando certas substâncias voláteis são aspiradas (ABNT, 1993). Essas substâncias, 

em diferentes concentrações, estimulam diferentes receptores de acordo com valores 

de limiar específicos. Muitas substâncias possuem notas características, e os 

alimentos podem ser compostos por várias dessas notas, como, por exemplo, notas 

doces e notas ácidas na maçã, cujos especialistas em odores identificam facilmente, 

principalmente pela memória olfativa (ANZALDÚA-MORALES, 1994). 

5.1 Gosto 

O tratamento oral de alimentos é a primeira fase da digestão dos alimentos no 

qual se decompõem para partículas pequenas ou menores moléculas como resultado 

da mastigação ou oral ou salivar das interações enzimáticas. Tratamento oral é 

também processo, e intimamente associado a ele está a percepção sensorial e 

valorização dos alimentos (CHEN, 2014). 

Mesmo que comer seja atividade de rotina para a saúde do indivíduo, a 

complexidade do processo vai além da compreensão. Portanto, existe a necessidade 

de esforço para rever alguns desenvolvimentos consideráveis e realizações nesta 
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área. Esta avaliação começa com curta introdução aprofundada dos estudos de 

alimentos por processamento via oral que é seguida por discussão detalhada sobre 

alguns princípios que sustentam a alimentação e sensorial percepção (CHEN, 2009; 

FOSTER et al., 2012). 

6.1 Textura 

A textura é a principal característica percebida pelo tato. É o conjunto de todas 

as propriedades reológicas e estruturais (geométricas e de superfície) do alimento, 

perceptíveis pelos receptores mecânicos, táteis e eventualmente pelos receptores 

visuais e auditivos (ABNT, 1993). A textura se manifesta quando o alimento sofre 

deformação (quando é mordido, prensado, cortado, etc), e é por meio dessa 

interferência na integridade do alimento que se pode ter noção da resistência, 

coesividade, fibrosidade, granulosidade, aspereza, crocância entre outras. 

7.1 Som 

Os alimentos possuem sons característicos, que são reconhecidos pela 

experiência prévia do consumidor quando são consumidos ou preparados; sendo 

associado principalmente à textura do alimento (HUI, 1992). 

 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO SENSORIAL DO VINHO TINTO 

 

Quando se analisa o mercado competitivo, nota-se que vinhos diferentes 

competem pela mesma demanda, pois o vinho é um produto de características 

particulares e possui estilos únicos. Tendo em conta as necessidades e exigências do 

mercado para esse produto, torna-se cada vez mais demandada a produção de vinho 

de alta qualidade. A qualidade do vinho pode ser definida por critérios diferentes, 

estando sujeito aos parâmetros de avaliação utilizados, e concebidos para satisfazer 

as exigências dos consumidores. Deve também observar que o conceito de qualidade 

está intimamente relacionado ao valor comercial (FERREIRA et al. 2009). 

A percepção de qualidade é variável entre os consumidores de vinho e depende 

de diversos fatores, tais como a idade e sexo. (BRUWER; SALIBA; MILLER, 2011). O 

envolvimento com a bebida Bruwer e Huang (2012), conhecimento do sobre a bebida 

Veale e Quester (2009) entre outros. Esta é a razão pela qual há interesse crescente 

na realização de pesquisa de consumo capazes de descobrir as preferências de vinho 

baseadas nos diferentes hábitos de consumo e, portanto, adquirir conhecimentos na 

segmentação de mercado (BELVAUX; GUIBERT, 2012; BRUWER; BULLER, 2013). 
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De acordo com Bruwer e Huang (2012) o envolvimento com a bebida reflete o 

grau de relevância pessoal da decisão relacionada com vinho para o indivíduo em 

termos de uma base de valores, objetivos e auto-conceito. Em outras palavras, ele 

reflete o interesse ou o entusiasmo que o consumidor sente em relação ao produto. 

Nível de envolvimento do consumidor foi demonstrado ser abordagem viável capaz 

de explicar principalmente as escolhas de vinho (LOCKSHIN et al., 2006).  

Outra característica relevante para a compreensão do consumidor relacionadas 

ao comportamento deste é o conhecimento de vinhos. Esse é um conceito formado 

por duas construções: experiência e familiaridade (CHOCARRO, CORTINAS; ELORZ, 

2009). O primeiro pode ser avaliado medindo o conhecimento objetivo ou subjetivo 

(ou auto-referida), que têm mostrado forte correlação e permite tratá-los como 

construção única (MITCHELL; DACIN, 1996). Assim, duas dimensões do 

conhecimento são identificadas: familiaridade e experiência, sendo ambos 

interligados, já que a experiência é adquirida através da familiaridade.  

No que diz respeito à familiaridade, pode ser distinguida entre familiaridade 

conceitual, que está relacionado com o significado dos sinais extrínsecos, e 

familiaridade perceptiva, ligado à mera exposição. Assim, quando há ausência de 

familiaridade com vinhos, os consumidores baseiam a avaliação da qualidade em 

sugestões heurísticas simplificados como fazem quando eles são confrontados a 

ambos os fatores intrínsecos e extrínsecos, segundo Banovic et al. (2012). Os 

consumidores moderados e altamente familiares com um produto tendem a usar 

pistas intrínsecas com maior grau do que os consumidores menos familiarizados com 

o produto, que principalmente usam sugestões extrínsecas (RAO; OLSON, 1990).  

Aumento na familiaridade com as pistas de qualidade facilita o acesso a 

informações sobre o produto armazenado na memória semântica, desenvolvendo 

correlações mais fortes percebidas entre pistas conhecidas e qualidade esperada 

(BANOVIC et al., 2012). No entanto, pouco se sabe sobre o efeito da familiaridade na 

percepção de qualidade do vinho. 

Mais especificamente, é difícil compreender como familiaridade afeta o conceito 

de qualidade do vinho desenvolvido pelos consumidores e como diferentes fatores 

extrínsecos contribuem para a construção deste conceito. Além disso, mais pesquisas 

sobre familiaridade do consumidor com alimentos é chamada para a obtenção de 

conhecimento na percepção da qualidade (BANOVIC et al., 2012). 

De acordo com Veale e Quester (2009), a percepção da qualidade do vinho é 

conceito multidimensional e tem sido amplamente demonstrado com base em 
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propriedades intrínsecas e extrínsecas do produto. As propriedades intrínsecas são 

aquelas relacionadas com o próprio vinho e não pode ser modificado, uma vez que, o 

produto é engarrafado. Estas propriedades estão ligadas a qualidades organolépticas, 

tais como sabor e cor. Em geral, especialistas julgam o vinho com base 

exclusivamente em propriedades intrínsecas.  

A qualidade é avaliada por meio de análise sensorial por provadores treinados 

que caracterizam os produtos de acordo com as propriedades organolépticas. Em 

seguida, estes dados estão correlacionados com gosto do consumidor ou de 

aceitação de julgamentos típico a direcionados grupos de consumidores. Além disso, 

as técnicas de análise sensorial têm sido amplamente usadas como suplemento para 

o controle de qualidade e como diagnóstico de ferramenta para caracterizar diferenças 

do produto (GOLDNER; ZAMORA, 2007). 

A identificação e quantificação de pequenos componentes químicos é 

abordagem promissora para explicar a designação sensorial do vinho, e avaliar a 

estabilidade, origem e autenticidade, e, assim, a qualidade comercial (SÁENZ-

NAVAJAS et al., 2010b). A relação entre avaliação sensorial e composição química 

do vinho é tema crítico de pesquisa em enologia. Alguns autores investigaram a 

influência da composição volátil nas características organolépticas de vinhos 

(ESCUDERO et al., 2007; SÁENZNAVAJAS et al., 2010a), enquanto outros 

examinaram as relações entre os compostos fenólicos e seus atributos sensoriais 

(CHIRA et al., 2011; GRANATO; KATAYAMA; DE CASTRO, 2010; HOLT et al., 2008). 

Os compostos fenólicos são um dos mais significativos parâmetros de 

qualidade em vinhos tintos, e envolvem dois principais grupos de compostos, não 

flavonóides (hidroxibenzóico e ácidos hidroxicinâmicos e seus derivados, os 

estilbenos, e álcoois fenólicos) e flavonóides (antocianinas, flavonóis do, flavonóis e 

dihydroflavonols). Estes compostos contribuem para as características organolépticas 

dos vinhos tais como cor, adstringência, e amargura, também são ativos em processos 

de bioquímica e tem efeitos nutracêuticos para a saúde humana, incluindo a 

antimicrobiana, anticarcinogênica e propriedades antioxidantes (RENAUD; DE 

LORGERIL, 1992). 

A análise sensorial do vinho difere também conforme a cultura, fator estudado 

por Freire e Almeida (2002), Cooper e Pawle (2006). Estes autores concluíram a 

preferência do consumidor por vinhos tintos finos, revelada por meio de testes cegos 

de degustação medição de gosto por marcas específicas através da emoção ou até 

atributos extrínsecos do vinho tinto por culturas diferentes.  
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Pangborn, Guinard e Davis (1988) relataram estudo envolvendo olfato 

retronasal através de julgamentos hedônicos por pessoas de 16 países diferentes e, 

perceberam variabilidade de classificações hedônicas como função de regionalidade. 

Participantes de países de mesma localização geográfica (por exemplo, todos os 

países europeus) respondem de forma mais consensual do que participantes 

geograficamente distantes. 

 

 

2.5 CARACTERIZAÇÃO SENSORIAL DO CAFÉ 

 

De acordo com Silva et al. (2004), o gosto amargo é uma das características 

sensoriais mais marcante no café podendo afetar na aceitação deste produto. Os 

atributos de diferenciação de cafés são variados e compreendem vasta gama de 

possibilidades, segundo Saes e Spers (2006).  De acordo com a definição de Saes, 

Souza e Spers (2001, p. 15): Os grupos estratégicos podem ser definidos por conjunto 

de firmas que adotam padrão de concorrência, associado ao segmento específico da 

indústria. 

Apesar dos estudos, Saes e Spers (2006) afirmaram que o mercado de cafés 

diferenciados ou chamado de especiais é ainda incipiente. Para se ter ideia da 

dificuldade de mudar a imagem do produto, Spers, Saes e Souza (2004) analisaram 

cinco atributos para a análise de preferência do consumidor de café: preço, tipo de 

café, identificação, forma de preparo e embalagem. O fator de maior importância na 

escolha do consumidor foi o preço baixo, com 30%, seguido pela identificação do “Selo 

Pureza da ABIC” e pelo tipo tradicional, ambos com 22%, isso, apesar de o café 

possuir grande potencial para estratégias de foco, tais como vinho ou mesmo água 

mineral.  

Silva et al. (2004) dizem que a percepção do aroma, do sabor e da textura é 

fenômeno dinâmico e não estático, sendo de suma importância à aplicação da análise 

tempo-intensidade como forma de avaliação do alimento, que através da associação 

da percepção humana com recursos da informática permite obter informações sobre 

qualquer característica sensorial pré-estabelecida das amostras avaliadas, como por 

exemplo, velocidade, tempo de percepção e intensidade de um estímulo. 

De acordo com Kelling e Halpern (1983), distintos estímulos sensoriais têm 

característica única no sentido da percepção, que é o aumento da percepção seguido 

por amplitude máxima e culminando na extinção. 
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Segundo Monteiro (2002), o tempo de torra influencia na percepção do gosto 

amargo. Em sua pesquisa, ele usou a metodologia Tempo-Intensidade com o objetivo 

de avaliar o gosto amargo, sabor queimado e sabor fermentado em amostras de café 

derivadas de três classes e submetidas a diferentes torras, sendo este o único registro 

sobre o uso da técnica Tempo-Intensidade com a bebida de café.   

 

 

2.6  CARACTERIZAÇÃO SENSORIAL DA CARNE BOVINA 
 

Para o caso de produtos primários, como a carne bovina, é possível determinar, 

as características que proporcionam maior qualidade. Mesmo tendo menor controle 

na fabricação, pode-se buscar caracterizá-lo segundo os fatores de produção e assim 

garantir certa qualidade no mercado (SAÑUDO, 2004). 

A medida da qualidade da carne bovina poderia ser constituída a partir dos 

pontos de vista: comercial, econômico, do produtor e científico. Em todos esses 

campos, a análise sensorial da carne bovina tem significativa importância como 

técnica de controle e conservação da qualidade dos produtos (Sañudo, 2004). 

Segundo as indicações de marketing, fundamentado nas preferências do 

consumidor, se alcança o perfil da carne bovina e a influência que sua alteração pode 

cumprir sobre o consumidor, assim como a identificação de atributos indesejáveis. 

Desta forma, é possível rotular o produto em categorias, distingui-lo e controlar sua 

alteração (SANTOLARIA, 1993). 

Os métodos sensoriais são classificados de acordo com a ABNT-NBR 12994 

(1993) em: 

 Métodos discriminativos, que estabelecem diferenciação qualitativa e/ou 

quantitativa entre as amostras; 

 Métodos descritivos, que descrevem qualitativa e quantitativamente o 

produto. Tem como objetivo caracterizar as propriedades sensoriais do alimento ou 

bebida; 

 Métodos subjetivos, que expressam a opinião pessoal do consumidor. 

Os métodos hedônicos, subjetivos, têm como fundamental finalidade avaliar a 

resposta pessoal, preferência ou aceitação, do consumidor em potencial, ter 

parâmetro da avaliação ou aceitação do alimento (BERGARA-ALMEIDA; SILVA, 

2002).  
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A etapa final do treinamento pode ser avaliada convertendo as sensações 

registradas na ficha de tomada de dados em valores absolutos. Os dados obtidos 

podem ser estatisticamente avaliados através da análise de variância (STONE; 

SIDEL, 1993). Por meio do levantamento de termos, realizado pela técnica de painel 

aberto descrita por Meilgaard, Civille e Carr (1999), e após seleção em conjunto com 

o grupo dos mais relevantes para o objetivo do estudo, é formada uma lista de termos 

baseada na freqüência em que foi descrita. 

De acordo com Lemes (2011), entre os atributos mais utilizados na avaliação 

da carne bovina estão: sabor (característico, a gordura, ranço e metálico), odor 

(característico, a gordura, ranço e metálico), e textura (maciez, suculência, fibrosidade 

e residual). 

A qualidade sensorial da carne de boi é conferida a diversos fatores incluindo 

a composição genética, corte primal especial, dieta pré-abate, idade do animal, 

influencias ambientais, envelhecimento pós abate (SPANIER; MCMILLIN; MILLER, 

1990).  

Contudo, Garcia & Bliska (2000, p. 108) asseguram que “no Brasil os estudos 

sobre as características e preferências do consumidor de carnes ainda são 

incipientes”. A tática de diferenciação por qualidade está ligada com características 

do produto que o faz melhor - não essencialmente diferente, apenas melhor (NEVES 

et al., 2005).  

Portanto, é indispensável que tais organizações conheçam profundamente as 

necessidades, desejos e hábitos de consumo de carne bovina, para que sejam 

capazes de gerar o valor de forma adequada para o que é percebido pelos 

consumidores (GOODSON et al., 2002; PARKER, 2000).  

 Ratificando estes dados, Azevedo (2005) afirmou que a diferenciação entre 

produtos nasce da percepção dos consumidores sobre tal distinção, sendo 

fundamentais os conceitos de qualidade percebida. Que neste caso, a diferenciação 

acontece pela utilização ou não de manejo e práticas de bem-estar animal nos 

sistemas produtivos.  

Uma carne produzida sob condições de bem-estar animal desde o nascimento 

no estabelecimento do produtor até o momento de sua chegada no frigorífico terá, 

sem dúvida, melhor aspecto, textura e sabor que aquela que foi manejada em piores 

condições. Adicionalmente, é crescente a preocupação com certificação por parte dos 

consumidores de carne dos países compradores dos nossos produtos. Esta 

certificação engloba os estudos do processo produtivo (do campo até o consumidor 
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final), incluindo o cumprimento de normas de bem-estar, sanidade e origem dos 

produtos (OLIVEIRA; BORTOLI; BARCELLOS, 2008). 

 

QUADRO 1. Atributos dos produtos, considerados relevantes para a decisão de 

compra.  

Autores Atributos dos produtos 

Gonçalves (2000) 

Saudável, ter menos gordura, sem aditivos 
artificiais (corantes, conservantes), sem 
hormônios ou antibióticos, aparência do 
produto, praticidade e conveniência, frescor 
e qualidade; ter rótulo, ter data de 
vencimento, identificação do país de origem, 
preço. 

Arima (1996) 
Praticidade no preparo, sem hormônios, 
sabor e maciez. 

Souza (2000) 
Ser saudável, qualidade, porcentagem de 
gordura, grau de marmoreio, maciez, 
suculência, sabor e cor. 

Alarcón (2000) 
Qualidade, pureza, textura, suculência, 
aroma, maciez. 

Cross (1993) 

Ser saudável, sabor e palatabilidade, 
nutritiva, baixos teores de gordura e 
colesterol, qualidade, marmorização, 
produtos novos, sem resíduos de hormônios 
e antibióticos, suculência, maciez, 
conveniência no armazenamento e preparo, 
preço. 

Lukianocenko (2001) 

Ser saudável, sem aditivos químicos, 
contaminantes e livre de microorganismos 
patogênicos, apresentar informações 
nutricionais, selo de garantia, opções de 
produtos light, diet, orgânicos e funcionais. 

Fonte: Adaptado de Souki et al. (2003) 

 

 

 

2.7 FECHAMENTO DO CAPÍTULO 
 

Com o levantamento da literatura existente sobre a caracterização sensorial 

destes alimentos escolhidos foi possível elaborar um desenho que resume o que será 

desenvolvido neste estudo. Basicamente, será realizado o estudo com o vinho tinto, 

que de acordo com Ferreira et al. (2009) a qualidade pode ser definida por critérios 

diferentes, estando sujeito aos parâmetros de avaliação utilizados, e concebidos para 

satisfazer as exigências dos consumidores. Um estudo com café, em que será 

confirmado o que Silva et al. (2004) constatou em sua pesquisa, sobre o gosto amargo 

ser uma das características sensoriais mais marcante da bebida podendo afetar a 
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aceitação deste produto. E um estudo sobre carne, em que será confirmado por meio 

do método da sinestesia se o que Oliveira, Bortoli e Barcellos (2008) se o consumidor 

percebe que a carne produzida sob condições de bem-estar terá, sem dúvida, melhor 

aspecto, textura e sabor que aquela que foi manejada em piores condições do ponto 

de vista do mesmo. E por fim, estes três estudos serão comparados através das 

percepções olfativas, visuais e gustativas do consumidor. 

 

 

Figura 3 Esquema compilado da revisão de literatura 

Fonte: Autor 

 

No próximo capítulo veremos a metodologia utilizada para a realização dos três 

estudos mencionados. 

  

Comparação 
dos estudos

Análise Sensorial 
do vinho tinto

Análise Sensorial 
do café

Análise Sensorial 
da carne



38 

 

3 METODOLOGIA  

 

A metodologia desse trabalho será inteiramente baseada na teoria de 

sinestesia. Dessa forma, esse capítulo será iniciado com um levantamento literário 

sobre a definição de sinestesia e seus desdobramentos dentro da análise sensorial. 

 

3.1 SINESTESIA 

 

A análise sensorial permite o estudo das características organolépticas de 

diversos produtos e serviços utilizando o ser humano como instrumento de medida e 

corretas técnicas estatísticas para interpretação dos dados, proporcionando 

confiabilidade dos resultados (LATREILLE et al., 2006). 

A determinação da aceitação pelo consumidor é parte crucial no processo de 

desenvolvimento e melhoramento de produtos. Os testes afetivos requerem grande 

número de participantes e que representem a população de consumidores atuais e/ou 

potenciais do produto (CHAVES; SPROSSER, 2001). 

A desvantagem de técnicas de testes de sabor de produtos com base em 

questionários puramente verbais está no fato dos consumidores terem vocabulário 

limitado, quando se trata de descrever aromas e sabores. Testes de sabor no 

passado, limitava-se a perguntas hedônicas e escalas de avaliação verbal e de 

sensibilidade. Atualmente, a metodologia de sensações utiliza os princípios da 

psicologia da sinestesia para superar estes problemas (PAWLE; DELFAUD, 2013). 

Em 2008, Mane desenvolveu uma abordagem personalizada com base em 

metodologia das sensações para medir a emoção ao redor dos sabores das marcas 

de consumo. Usando os princípios da sinestesia, permitiu o desenvolvimento da 

descrição baseada emocionalmente rica de cada sabor testado para criar linguagem 

visual e verbal. Foi demonstrado que a sinestesia pode ser aplicada com sucesso em 

técnicas de teste sensorial para efeito emocional tanto em um cego como em um 

contexto marcado (COOPER; BINDER, 2007). 

"Sinestesia" é mecanismo neuro-psicológico em que sensações de sentido 

criam sensações em outros sentidos, ou mais simplesmente é "a união dos sentidos" 

(CYTOWIC, 2002). O mesmo se aplica a todos os sentidos, ou seja, as cores podem 

ser experimentadas como formas, música como cores, texturas, sons, dessa maneira, 

sabores são experimentados como cores, sabores, texturas, sons, e assim por diante.  
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Portanto, podemos medir as respostas emocionais aos sabores através da 

construção de mundo projetado em torno de cada sabor testado, para ver como o 

sabor é experimentado em termos dos outros sentidos, ou seja, cores em termos de 

associações visuais, toque em termos de textura material, cheiro em termos de 

associações de odores, ouvindo em termos de associações de humor musical e assim 

por diante.  

A sinestesia é pensada para ser a base da memória a longo prazo, imaginação, 

emoção e linguagem, e pode potencialmente levar para a melhoria dos 

relacionamentos de marca por meio do melhor envolvimento sensorial e emocional 

com os consumidores (COOPER; BINDER, 2007). 

Segundo Pawle e Delfaud (2013) a demanda por conhecimentos mais 

diagnósticos em testes de aromas e fragrâncias levou olhar para além das técnicas 

tradicionais. As abordagens tradicionais tendem à discriminação limitada entre 

sabores testados, como não temos a língua em questionários sobre gosto padrão, os 

atributos em escalas podem permitir que os entrevistados possam expressar o que 

realmente sentem sobre sabores em termos emocionais.  

A abordagem da sinestesia baseia-se no fato de que sabores podem ser 

descritos em termos de perfil e de outros sentidos, ou seja, toque, odor, som e imagem 

e nós podemos medir o impacto emocional de um sabor nesses termos usando 

abordagem quali-quantitativa projetiva. O levantamento visual é usado para ir além 

das respostas verbais racionais.  

Nas últimas décadas, psicólogos têm distinguido entre dois sistemas de 

pensamento com diferentes capacidades e processos (SAMPSON; VOYER, 2012), 

que foram chamados de Sistema 1 e Sistema 2 (STANOVITCH; WEST, 2000). 

Sistema 1 é geralmente automático, afetivo e baseado na “tentativa e erro”, o que 

significa que ela depende de "atalhos" mentais. Ele classifica rapidamente respostas 

intuitivas para problemas que possam surgir. Já o Sistema 2, corresponde aos 

processos controlados. É lento, trabalhoso, consciente e baseado em regras que, 

muitas vezes, podem ser empregados para monitorar a qualidade da resposta dada 

pelo sistema 1. Se ele está convencido de que a nossa intuição está errada, então é 

capaz de corrigir ou substituir os julgamentos automáticos (KAHNEMAN, 2011).  

Proposição fundamental de Kahneman (2011) é que nos identificamos com o 

Sistema 2 - "O consciente, auto raciocínio que tem crenças, faz escolhas e decide o 

que pensar e o que fazer ". Mas, Sistema 1 está realmente no comando, uma vez que 
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"sem esforço origina impressões e sentimentos que são as principais fontes de 

crenças explícitas e escolhas deliberadas de Sistema 2 ".  

A pesquisa de mercado convencional assume que a tomada de decisão é feita 

apenas pelo Sistema 2 com pouca entrada do Sistema 1. Kahneman (2011) mostra 

que este não é o caso em que os pesquisadores precisam pensar sobre como 

contabilizar a influência do Sistema 1 na tomada de decisão do consumidor. 

A técnica da sinestesia quali-quantitativa quantifica as emoções do Sistema 1 

utilizando técnicas visuais. As reações iniciais do Sistema 1 dos consumidores sobre 

gosto ocorrem rapidamente em poucos segundos depois de provar algum produto, e 

os centros emocionais e cognitivos do cérebro reagem antes que a pessoa esteja 

ciente disso.  

Pawle e Delfauld (2013) realizaram entrevistas utilizando codificação facial 

avaliada por especialista, para analisar as expressões faciais de emoção nos 

decisivos segundos após cada sabor de Cappuccino que foi experimentado. Em 

seguida, compararam resultados da codificação facial de resposta emocional com 

pontuações de gostos hedônicos. 

Segundo Pawle, Delfauld (2013) a codificação facial reconhece o impacto do 

sabor imediato. A primeira reação dos consumidores é a de tentar "reconhecer" o 

sabor ao invés de realmente gostar ou não gostar. Novas percepções do sabor 

permitem alinhar melhor produto da experiência sensorial com alto desempenho do 

marketing. Empresas investem pesado para projetar conceitos de alto desempenho 

da marca, embalagem e publicidade.  

A experiência sensorial deve atender às expectativas e estar em consonância 

com as embalagens, publicidade e promessas de manter a taxa de repetição de 

compra em níveis elevados. A experiência real do consumidor do produto nem sempre 

é congruente com o posicionamento funcional e emocional da marca. Estas 

percepções do sabor e emocionais resultam em novas formas de trabalho, permitindo-

lhes conceber os seus produtos, não só com base na pontuação de gostar, mas 

também com base no “insight” emocional de dimensões sensoriais principais do 

produto: sabor e olfato (PAWLE; DELFAULD, 2013). 

A psicologia da sinestesia permite criar medições sensíveis do impacto 

emocional de sabores e capacidade de melhorar e desenvolver o posicionamento da 

marca. O impacto do sabor sobre a marca é impulsionado principalmente pelo Sistema 

1, o pensamento intuitivo e emocional. Portanto, para criar uma linguagem que pode 

ter perfil significativo no sabor de impacto, é necessário medir as respostas 
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emocionais visuais, bem como a utilização de medidas convencionais, tais como 

hedônica do gosto. Sinestesia significa que um sentido pode ser experimentado e 

descrito em termos de outros sentidos e é utilizada na caracterização sensorial do 

vinho, que será descrita na próxima seção. 

Para examinar os efeitos da percepção do consumidor sobre os produtos vinho, 

café e carne bovina, algumas informações preliminares foram necessárias para serem 

usadas no estudo dos consumidores. As informações essenciais para saber como os 

consumidores ingerem e descrevem o vinho tinto, o café e a carne; estão relacionadas 

aos atributos, por exemplo, como as características do rótulo da carne afetam os 

consumidores e o que estes esperam do produto. Utilizando um painel composto por 

estudantes e consumidores dos produtos, foi também necessário selecionar amostras 

com determinados atributos sensoriais, que foram usadas para configurar os ensaios 

de percepção.  

A pesquisa foi desenvolvida em três estudos. No primeiro estudo, realizado na 

Italia, foi feita a análise sensorial com vinho tinto; no segundo estudo, a análise 

sensorial contemplou o café, realizado na cafeteria Octávio Café e; no terceiro estudo, 

foi realizada uma degustação na Boutique de carne Beef Passion. Os dois últimos 

estudos ocorreram no município de São Paulo. 

A abordagem de sinestesia foi utilizada nos três estudos pois baseia-se no fato 

de que sabores podem ser descritos e perfilados em termos de outros sentidos, ou 

seja, do tato, olfato, visão e que é possível medir o impacto emocional do produto, 

nesses termos, utilizando o método do teste descritivo e do Triangle Test (STONE; 

SIDEL 1993; ASTM, 1992) adaptados Trialtest® pelo Centro Studi Assaggiatori. 

Neste estudo, foram conduzidos testes com consumidores diversos de várias 

nacionalidades, italianos no experimento com vinho tinto; franceses, mexicanos, 

russos, mongois, africanos, indonésios e brasileiros no estudo com café e somente 

brasileiros no estudo com carne bovina. Segundo Grunert, Brunso e Soren (2004), a 

comparação de consumidores de diferentes mercados e culturas é útil no sentido das 

decisões sobre a adaptação ou padronização de produto em novos mercados, além 

de possibilidades em desenvolver novos mercados. 

De acordo com Sawyer, Worthing e Sendak (1979) o estudo em laboratório 

pode ser valiosa fonte de informação para decisões de marketing. Uma característica 

fundamental do estudo, e que o torna tão singular, é que os pesquisadores podem 

observar o comportamento em ambiente abstrato, o qual eles podem controlar.  
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Ainda, um cuidado sério quando se realiza estudos em laboratório é com 

relação ao viés do pesquisador, visto que, como foi este que elaborou as hipóteses 

que foram avaliadas, tende a conduzir, mesmo que de forma involuntária, os 

resultados para os que ele almeja (VENKATESAN, 1967; ROSENTHAL, 1958). 

Segundo Mazzon e Hernandez (2013), entre 2000 e 2009 apenas 4,5% dos 

estudos realizados na área de marketing utilizaram o método de estudo em 

laboratório, sendo este método ainda pouco frequente em pesquisas no Brasil.  

Este capítulo apresenta o percurso medodológico adotado neste estudo, ou 

seja, o método escolhido para a pesquisa, perfil dos participantes, assim como a 

descrição dos estudos que foram realizados. Inicialmente, foi feita uma 

contextualização sobre o perfil semântico do vinho tinto no Brasil e na Itália, os países 

alvo do estudo, destacando as características do vinho, sensações causadas pela 

bebida e hábitos de consumo. Na sequência foi descrita a metodologia de pesquisa. 

Nos itens a seguir foi descrito o percurso metodológico adotado neste trabalho. 

De modo geral, a metodologia foi dividida em duas partes. Inicialmente, foram 

realizados estudos de degustação do vinho tinto na Itália e no Brasil. Em seguida, 

foram reunidas as fichas de respostas para processamento e análise dos dados 

coletados. 

 

 

3.2  ESTUDO 1 - VINHO 

 

O primeiro estudo foi realizado no dia 28 de janeiro de 2015, na Universitá di 

Udine, na Itália, com instalações próprias para testes de degustação, aplicados para 

117 estudantes do segundo ano de Enologia. Os materiais necessários para 

realização, como as 117 taças, os 117 testes sensoriais de vinho tinto e as 5 garrafas 

de vinho Tavernello, foram providenciados pelo Centro di Studi Assaggiatori, 

idealizador e patrocinador da pesquisa. 

Neste estudo o público alvo foram consumidores jovens de vinho tinto da Itália. 

Esta parcela da população, apreciadora de vinho tinto, aumenta a necessidade e 

importância de pesquisas sobre a qualidade sensorial dos produtos, conforme já 

discutido anteriormente. 

Os participantes foram estudantes do segundo ano de Enologia na Itália, forma 

que encontramos para padronizar a idade e o grau de conhecimento dos alunos sobre 

o vinho.  
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Foram usados os princípios da análise sensorial e modelo Triangle Test (ASTM, 

1992) adaptado Trialtest® baseado na metodologia do Centro Studi Assagiatori. Os 

testes foram realizados a cego, visando projetar percepções de atributos e 

posicionamentos emocionais espressos pelos juízes degustadores, que descreviam 

um perfil semântico do vinho em análise a partir do questionário disponibilizado no 

Apêndice deste trabalho. 

O perfil semântico tem duas funções essenciais:  

 a definição de descritivos quantitativos e qualitativos que permitem 

determinar o perfil do produto no teste 

 a identificação de outros elementos que ultrapassam a racionalidade de 

compreender a forma como o produto recorda e, portanto, quanto interage com 

as pessoas em um nível emocional. 

O vinho escolhido para compor o teste descritivo do Centro Studi Assaggiatori, 

foi o italiano de mesa, Tavernello. 

Para a execução do teste havia uma equipe de pesquisa composta por 5 

professores italianos para distribuição e explicação do procedimento. 

Os vinhos foram distribuídos em taças de vidro e para enxague bucal foi 

oferecido água aos alunos. Juntamente com a taça de vinho foi entregue a folha de 

teste para que os estudantes assinalassem os atributos percebidos.  

A pesquisa de cunho quantitativo, foi realizada em uma amostra de 

consumidores de vinhos tinto de mesa, dividida em duas estudos: 

1. A aplicação de teste cego, utilizando o teste descritivo desenvolvido pelo 

Centro Studi Assaggiatori para verificar a percepção do consumidor diante da 

degustação do produto. 

2. O preenchimento do mapa sensorial com a indicação de quais atributos 

disponíveis no teste são percebidos no vinho tinto testado e com qual intensidade na 

escala de 0 a 9 (não percebida, fortemente percebida). 

Para evitar erros durante a coleta de dados, o vinho foi servido em taças para 

juízes degustadores com códigos previamente concedidos a eles. Os participantes 

não tiveram acesso ao tipo de vinho nem ao rótulo do mesmo, para que o teste fosse 

completamente às cegas, e foram retiradas desta população uma amostra não 

probabilística, por conveniência de 117 pessoas, para contemplar uma amostra 

relevante de avaliação. 

População e amostra: a população-alvo da pesquisa foram jovens 

consumidores de vinhos tinto residentes na Itália. Um dos motivos para essa escolha 
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foi a disponibilidade de local adequado para a aplicação dos testes, o Laboratório de 

Analise Sensorial da Universitá di Udine, e o outro é que a Universitá possui curso de 

análise sensorial para enólogos tradicional na Itália. Os alunos e consumidores desses 

locais além de consumirem vinhos com frequência, possuíam conhecimento básico 

sobre a bebida, pois estavam cursando o segundo ano do curso de Enologia, que veio 

ao encontro da pesquisa que não era fazer o teste com leigos.  

Estrutura de degustação: O estudo se iniciou com explicação sobre o 

procedimento a ser seguido para realização do teste. Para cada juiz degustador foi 

dado um código (A1, A2, A3, A4... A109, A117) e o mapa sensorial do vinho tinto a 

ser respondido por eles e devolvido ao final do estudo.  

No mapa, cada juiz participante colocou seu nome e o código de identificação 

fornecido pelos condutores do estudo, no início do teste. Após ocuparem seus lugares 

na bancada, foram servidas as taças com 20ml do vinho dispostas sobre uma folha 

sulfite.  

Avaliação Sensorial e coleta de dados: diante da taça com vinho, o entrevistado 

fez análise visual, olfativa e gustativa, exatamente nessa ordem para não alterar a 

sequência do teste. Para registro da análise, foram atribuídas notas em escala de 0 a 

9 (não percebida, fortemente percebida) para os 3 atributos de sensação indicados na 

folha de resposta Mapa Sensorial de Vinho Tindo no Apêndice, como visão, olfato e 

tato/gosto e para cada sub-ítem deles descritos. Após atribuídas as notas o candidato 

assinalou com um X, todos os componentes que foram percebidos no vinho e estavam 

escritos em preto nos subitens do Mapa.  

O teste completo teve duração de 2 horas para ser realizado. 

Definição da amostra: o vinho oferecido para degustação foi o Tavernello, 

escolhido por conveniência. É um vinho tinto italiano de mesa, adequado para beber 

todos os dias, mistura médio corpo de Syrah e Sauvignon Cabenet, possui sabores 

de baga preta e ameixa e é bem equilibrado, com taninos suaves. 

Foi realizado teste de aceitação, utilizando-se escalas hedônicas (que 

expressam o grau de gostar ou desgostar do produto) e avaliação estatística pelo uso 

de ANOVA e teste de Tukey. O teste de aceitação aplicado foi método descritivo, pois 

envolveu tanto a discriminação quanto a descrição dos atributos sensoriais dos 

produtos avaliados. O estudo foi realizado em sala de aula com painel composto por 

117 provadores selecionados de acordo com os critérios já descritos. Cada provador 

recebeu um copo com água, e uma amostra codificada com dois dígitos aleatórios e 
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uma ficha de avaliação sensorial. Eles foram orientados a provar as amostras inciando 

pelo olfato, depois visão e por fim pelo paladar. 

A ficha de degustação utilizada foi elaborada no sentido de identificar a 

percepção de qualidade dos três principais componentes de avaliação sensorial de 

vinhos: i) “atributo visual”: aceitação da intensidade e tonalidade da cor; ii) “atributo 

olfativo”: aceitação da intensidade, qualidade e equilíbrio dos aromas do vinho; iii) 

“atributo gustativo”: aceitação da intensidade, estrutura, equilíbrio e qualidade do 

vinho na boca. Essas características foram avaliadas em nove escalas de intervalo ou 

de proporção: “0) não senti 1) desgostei muitíssimo”; “2) desgostei muito”; “3) 

desgostei moderadamente”; “4) desgostei levemente”; “5) nem gostei nem desgostei”; 

“6) gostei levemente”; “7) gostei moderadamente”; “8) gostei muito”; e “9) gostei 

muitíssimo”. 

Método de execução: os juízes degustadores precisaram detectar as 

características percebidas na amostra do produto sugerido. A lista de descritores 

fornecidos pelos juízes deviam seguir ordem lógica em mente: 

 Sensações visuais; 

 Sensações olfativas; 

 Sensações gustativas/táteis. 

Assim, os juízes receberam o teste chamado Mapa Sensorial de Vinho Tinto 

disponível no Apêndice A, em que registraram todas as sensações percebidas ou 

evocadas pela amostra. O registro foi efetuado em uma escala de 0 a 9 (não percebida 

a fortemente percebida) para cada sensação indicada como atributos de primeira e 

segunda escala, escritos em caixas coloridas no teste, e após isso foram assinalados 

com um X, os componentes presentes percebidos no vinho, escritos em preto  no 

teste. 

Após a conclusão do preenchimento do teste foram recolhidos os mapas e 

encerrado o teste prático com os desgustadores. Os dados foram processados para 

realização da análise estatística, incluindo as análises fatorial e cluster. 
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Figura 4.Vinho Tavernello utilizado no estudo e teste para preenchimento. 
Fonte: Autora. 
 
 

 

Figura 5. Alunos italianos aguardando o início do estudo. 
Fonte: Autora.  

 

 

3.3 ESTUDO 2 - CAFÉ 

 

O segundo estudo foi realizado com estrangeiros, nos mesmos padrões, no 

Octávio Café, localizado no Jardim Paulistano, São Paulo, em maio de 2015.  



47 

 

Neste estudo o público alvo foi grupo de estrangeiros, estudantes de 

agronegócio da Universidade de Nantes, na França. Estes vieram ao Brasil para 

cursar um MBA de dupla diplomação de agronegócio pela ESPM de São Paulo e 

foram convidados a fazer um teste de degustação durante uma das aulas do curso.  

O grupo foi de 15 participantes, de dez nacionalidades diferentes, entre eles 

oito do gênero feminino e sete do masculino. 

Foi selecionado junto a equipe do Octávio Café uma variedade Bourbon 

Amarelo, cultivada na fazenda da Octávio Café, na Alta Mogiana, São Paulo. Desta 

variedade foi extraída a bebida em diferentes processos de preparo. 

No teste visual e de degustação foram utilizados os cafés: 

1. Natural: café colhido no ponto de maturação ideal e seco em terreiro de 

concreto. 

2. Cereja descascado: café colhido no ponto ideal de maturação e depois a 

casca é retirada antes de secar no terreiro 

3. Cereja despolpado: café descascado e colocado em tanque de água e com 

a ajuda do processo de fermentação o café é depolpado. 

Nos seguintes métodos de preparo: 

1. French Press: método de preparo de café em que se utiliza moagem grossa 

e o café fica em contato com água por 4 minutos, e uma tela de nylon é usada para 

separar o pó da infusão. 

2. Espresso: esse método é lente de aumento no café, com a ajuda da pressão 

da máquina que consegue potencializar as principais características da bebida. 

 

 

Figura 6. Amostras do teste visual de café para diferentes tipos de torras. 
Fonte: Autora. 
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Figura 7.Alunos durante o estudo de Café. 
Fonte: Autora.  

 

 

Figura 8.Disposição das bebibas e folhas de resposta. 
Fonte: Autora.  
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Figura 9.Diferentes tipos de torra dos grãos para o teste visual. 
Fonte: Autora. 

 

 

3.4 ESTUDO 3 - CARNE BOVINA 

 

O terceiro estudo foi realizado com brasileiros, nos mesmos padrões, na 

boutique de carne bovina, Beef Passion, localizada em Higienópolis, São Paulo, em 

outubro de 2015. 

No que diz respeito aos atributos da carne bovina, foram considerados o 

frescor, a camada de gordura na superfície, a maciez, o odor, a cor, o sabor, a 

porcentagem de gordura, o nível de colesterol, a aparência, o marmoreio, a higiene, 

qualidade nutricional, o rendimento, a versatilidade, a embalagem, a suculência, a 

facilidade de armazenamento e preparo e a ausência de resíduos (antibióticos, 

anabolizantes, corantes, etc.), porém o que realmente foi analisado foi o selo de 

garantia de criação do animal a pasto. 

Dentre os fatores pessoais, no modelo proposto, foram levados em conta as 

influências do sexo, da idade, da renda, do nível de escolaridade dos consumidores e 

frequência de consumo. 

A análise sensorial foi feita por 14 provadores treinados, cinco do sexo feminino 

e nove do sexo masculino de diferentes faixas etárias. As avaliações sensoriais foram 

realizadas com a carne bovina de corte contra filé, Kobe, Wagyu, dividida em 

pequenos bifes de 100 gramas, os quais foram salgados com 1,5% de sal em relação 

ao peso de cada um e, em seguida, assados em grill com temperatura de 107 graus 

Celsius.  



50 

 

Depois de assadas, as amostras foram prontamente distribuídas para os 

participantes a fim de conservar o aroma da carne bovina e a temperatura. Em 

seguida, procedeu-se à degustação da carne bovina, que foi dividida em duas etapas. 

Em cada uma, o degustador recebia um filé de 100 gramas para avaliação das 

características sensoriais (aroma, maciez, suculência, sabor e avaliação global), e 

indicava com um traço vertical em escala hedônica de nove pontos a intensidade de 

cada atributo sensorial para cada respectivo código da amostra, adaptado de Larmond 

(1979) e Madruga et al. (2000). A escala variava, para a característica odor, de 

extremamente fraco (1) a extremamente forte (9); maciez, de extremamente macio (1) 

a extremamente duro (9); para o atributo suculência, a escala foi de extremamente 

seco (1) a extremamente suculento (9); no quesito sabor, a característica variou de 

extremamente fraco (1) a extremamente forte (9) e, na avaliação global, que 

correspondia à soma dos atributos de qualidade que contribuirão na determinação de 

aceitação do produto, variou de desgosto extremamente (1) a gosto extremamente 

(9). Para que o sabor da amostra anterior não interferisse na avaliação da segunda 

amostra, foram servidos para os degustadores, água mineral e vinho tinto entre 

degustação e outra. 

Foi efetuada análise de variância nos dados relativos à análise sensorial e, para 

a composição centesimal, utilizou-se a análise de regressão aplicando-se o teste t de 

Student, a 5% de probabilidade. As análises estatísticas foram realizadas com auxílio 

computacional do programa SPSS. 

 

 

Figura 10. Peça da carne resfriada com especificações. 
Fonte: Autora. 
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Figura 11.Participantes durante preenchimento do questionário. 
Fonte: Autora. 

 
 

 

Figura 12. Bifes ao ponto para serem servidos. 
Fonte: Autora.  

 
 

Descritos os procedimentos metodológicos, o próximo capítulo traz os 

resultados do estudo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo contempla os resultados e está organizado da seguinte forma: 

estudo do vinho e comparação entre os três estudos, do café e da carne bovina. 

 

 

4.1 ANÁLISE SENSORIAL DO VINHO E COMPARAÇÃO ENTRE OS ESTUDOS 

 

A análise sensorial do vinho ocorreu de forma comparativa com os outros dois 

estudos considerando cor, o sabor e o olfato. Os demais sentidos não puderam ser 

contemplados na comparação devido às diferenças entre as técnicas empregadas nos 

três estudos. A análise dos dados foi realizada através do Teste T de comparação de 

médias no software SPSS.  

A Tabela 2 traz a diferença média entre vinho e café para o sentido cor, e vinho 

e café para sabor e olfato. Os resultados da análise confirmaram que não houve 

diferenças a um nível de significância de 5%. 

 

Alimento Cor 

  Amostra Média Desvio-padrão Diferença 

Vinho 117 5,34 1,301 -0,347* 
Café 45 5,69 1,92 -0,347* 

  Sabor 

 Amostra Média Desvio-padrão Diferença 
Vinho 117 6,4 1,001 0,940* 
Carne 13 6,31 1,601 0,940* 

  Olfato 

 Amostra Média Desvio-padrão Diferença 
Vinho 117 2,57 1,416 -2,889* 
Carne 13 5,46 2,025 -2,889* 

Tabela 1. Comparações entre médias para os três alimentos. 
Fonte: Autora. 

 

 

A análise apresentada indica que a percepção sensorial para cor, sabor e olfato 

não diferem entre os consumidores de vinho e carne e entre as diferentes culturas 

estudadas: italiana (vinho) e brasileira (carne). Esta constatação encerra os 

resultados. Em seguida, o próximo capítulo traz as considerações finais do presente 

estudo. 
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4.2 ANÁLISE SENSORIAL DO CAFÉ 
 

Neste estudo, além da etapa quantitativa foi feito também uma qualitativa sobre 

os cafés. O estudo 2 foi realizado com café, no Octávio café, com degustação de 3 

tipos de café diferentes preparados por 2 métodos diferentes. No Quadro 1 estão as 

respostas dos juízes para a pergunta “o que o café significa para você? ”. Dos 15 

participantes, apenas a estudante de Benin não gosta da bebida. Dos demais, a 

grande maioria descreveu como fonte de energia e bem-estar. Para os franceses e 

brasileiro o café significa encontro, pausa partilha de momentos de descanso e 

descontração. Para outro francês e indonésio o café significa início do dia, inspiração 

para trabalhar. 
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       País O que o café significa para você? Você gosta de café? 

França Um prazer. Uma pausa ou encontro com amigos. 

Eu realmente gosto, mas não 

muito forte, prefiro café com 

sabores 

França 
Café preto, hábito, saber, muitas coisas. Bebida energética, 

compartilhar um momento, prazer. 

Eu sou um apaixonado por 

café 

México Uma bebida agradável Sim 

França Uma bebida quente para as manhãs antes do trabalho. Sim 

França Energia Sim, quando não muito forte. 

Camarões Bem-estar, vida, riqueza Sim, eu gosto 

Botswana 
Uma bebida que eu consumo para me deixar acordado quando 

estou estudando e aquecido em um dia frio 
Sim 

Uganda Emoção, paixão, fragilidade Sim, cafés doces de alta torra 

França Fonte de energia 

Não gosto muito do espresso, 

prefiro derivações, como 

cappuccino 

Mongolia Renovação Sim 

Benin Força Não, não bebo café 

Russia 

O café tira meu apetite, impulsiona o meu metabolismo, traz 

um agradável retrogosto quente. Eu também gosto de café 

verde por causa dos benefícios de saúde 

Sim, diluído e adocicado no 

primeiro período no dia 

França Energia e prazer 
Sim, principalmente após o 

almoço 

Indonesia Para acordar de manhã e inspirar o dia Sim 

Brasil Encontros e pausas no dia Sim, nas horas de descanso 

Quadro 1.  Percepção sobre o significado e gosto do café.  
Fonte: Autora.  

 

 

Para a questão sobre frequência de consumo e preferência, entre a bebida 

espressa ou filtrada, a grande maioria dos estudantes consomem café diarimente, 

como os brasileiros e preferem o café filtrado. Somente um terço dos participantes 

preferem o café espresso, que são os franceses, o brasileiro e a Botswana. 
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Pais Com qual frequência Você tem preferência entre espresso ou filtrado? 

França Diariamente Espresso as vezes é muito forte. Eu costumo beber o expresso 

ou o café longo 

França Diariamente Espresso, mais forte, mais saboroso para me energizar 

rapidamente, e o filtrado para beber em quantidades maiores 

México 2 vezes por semana Café filtrado, o sabor é melhor 

França Diariamente Eu prefiro o espresso pois o sabor é mais processado. Você 

realmente sente o sabor do café quando é espresso.  

França 3 vezes por semana Filtrado porque eu não gosto de muito forte 

Camarões Diariamente Eu vivo em uma das áreas de produção de café nos Camarões 

o que me fez apreciar mais café de sabor intenso 

Botswana Diariamente Eu gosto de espresso porque é menos amargo e mais 

saboroso 

Uganda 1 vez por semana Café filtrado, porque o espresso é muito forte e servido em 

menor quantidade. 

França 2 vezes por semana Eu não sei a diferença entre eles 

Mongólia 1 vez por semana Filtrado pois o espresso é muito forte 

Benin 1 vez por semana Eu não tenho preferência porque eu não bebo café. Mas se 

fosse para escolher, eu preferiria o filtrado por ser menos forte 

Russia Diariamente Eu prefiro o café fresco, apenas torrado. Ele tem mais sabor e é 

mais benéfico para a saúde 

França Diariamente Café filtrado 

Indonésia Diariamente O filtrado pela manhã e o espresso durante o dia 

Brasil Diariamente O espresso é mais saboroso 

Quadro 2. Respostas de frequência e preferência por café. 
Fonte: Autora. 
 

 

O Quadro 3 traz a descrição de aroma sabor textura e coloração realizada pelos 

juízes a partir da degustação de cada café. 

A primeira desgustação para os 3 tipos de torra foi feita para os alunos por meio 

do método “French press”. O café 1 tem resultado sensorial classificado pelos 

especialistas da Octávio Café como uma bebida com corpo denso, notas de caramelo 

e cítricas como laranja, acidez média e finalização de amêndoas. O café 2 é uma 

bebida de corpo delicado, notas de caramelo e acidez alta de limão. E o café 3 é uma 

bebida com corpo baixo e acidez alta de limão. Os alunos após degustarem os 3 cafés 

por esse método descreveram o aroma, sabor e textura para cada uma das bebidas. 

De acordo com a percepção dos estudantes, é possível ver pelo quadro de 

respostas abaixo que para o café 1, a característica predominante em relação ao 

aroma foi “leve”. Para sabor, “suave”, “limpo” e “leve”. A textura teve como 

característica principal “suculento”. Para o café de número 2, a característica 

predominante em relação ao aroma foi “leve”. Para sabor, “amargo”, “sabor forte”. A 

textura teve como característica principal “mediana” e “suave”. E, para o café de 

número 3, as características predominantes em relação ao aroma foi “café 
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envelhecido” e “queimado”. Para sabor, “café requentado”, “amargo”. A textura teve 

como característica principal “forte” e “compacto”. 

 
 

Degustação perfil de torra Café 1 Café 2 Café 3 

País  Genero Aroma     Sabor Textura Aroma Sabor Textura Aroma Sabor Textura 

França Feminino 

Balanceado, 
perfume 
não tão 

forte 

Suave, 
limpo 

Encorpado  - 
Sabor 

complexo 
Textura 
grossa 

Café 
envelhecido 

Café 
requentado 

Compacto 

França Feminino 
Quase sem 
cheiro, torra 

leve 

Suave, 
encorpado, 

limpo, 
amendoado, 

salgado 

Suculento Agradável 

Crocante, 
chocolate, 
doce, meio 
encorpado 

Elegante 

Café 
envelhecido, 
aroma forte, 

torrado 
demais 

Café 
requentado, 

amargo, 
queimado 

Xarope 

México Masculino Leve Salgado Leve Médio Azedo Leve Leve Amargo Forte 

França Masculino Suculento Leve, ácido 
Caramelo, 

líquido 
Suave Aguado Líquido  - Fumaça Forte 

França Masculino Gostoso 
Mediano, 
não tão 

forte 
Mediano Ruim 

Forte e 
amargo 

Bom Bom 
Ruim, muito 

aguado 
Ruim 

Camarões Masculino 

Quando o 
arroz esta 
cozido e 
queima 

Amargo Suculento Complexo Herbal Saboroso Arabica Balanceado Elegante 

Botswana Feminino 
Menos 
aroma, 
fraco 

Sem sabor Suave Forte Sabor forte Amargo 
Aroma 
médio 

Saboroso Café crocante 

Uganda Feminino 
Cheiro 
frutado 

Milho, 
salgado, 

amendoado 
Leve 

Cheiro 
florado 

Suculento, 
noz, bom 

Mediano Queimado 
Amargor 

suave 
Terra 

França Feminino - 
Chocolate, 

amendoado, 
pipoca 

Leve - 
Amargo, 

citrus 

Mediano, 
suculento, 
encorpado 

Fumaça - 
Intenso, 
elegante 

Mongólia Masculino Leve 
Milho, 

amendoado 

Suave, 
pouco 

encorpad 

Mediano, 
suculento 

Adocicado Mediano Forte Fumaça Encorpado 

Benin Feminino Grão 

Leve, prefiro 
café diluído 

com um 
pouco de 
chá preto 

Leve 

Assado, 
milho, milho 
de pipoca 
queimada 

Amargo Suave 

Café 
assado, 

café 
queimado 

Café 
intenso, 
amargo 

Robusta 

Russia Feminino 
Leve, 

Caramelado 

Chá forte, 
leve, 

amargo 

Ácido 
picante, 

pouco leve 

Fruto 
vermelho, 

exótico 

Amargo, 
gosto de 

terra 

Picante, 
intenso, 

queimado 

Gosto de 
terra, mas 
não muito 

forte 

Leve, não 
me recordo 

sabores, 
sem estado 

Leve, com um 
gosto 

remanescente 
duradouro 

França Masculino 
Cheiro de 

água quente 
Salgado 

Aguado, 
claro e 
limpo 

Vender 
mais café 

Azedo Mistura 
Cheiro de 

fruta 
Exótico Xarope 

Indonisia Masculino 
Leve, 

caramelado 
Leve e 
suave 

Leve e 
herbal 

Forte e 
amantegago 

Forte gosto 
de 

chocolate 

Suave e 
forte 

Intenso, 
queimad 

Forte e 
enfumaçado 

Crocante 
selvagem 

Brasil Feminino Floral Suave Leve Floral Exótico 
Limpo e 

claro 
Caramelado Exótico Amargo 

 
Quadro 3. Percepção dos cafés pelo método “French press”. 
Fonte: Autora.  
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A segunda desgustação foi feita com os mesmos 3 tipos de café, porém através 

do método espresso de preparo da bebida. De acordo com a percepção dos 

estudantes, é possível ver pelo quadro de respostas abaixo que para o café 1, a 

característica predominante em relação ao aroma foi “ácido”” e “caramelado”. Para 

sabor, “amendoado. A textura teve como características principais “amadeirado”. Para 

o café de número 2, a característica predominante em relação ao aroma foi 

“apimentado” e “frutado”. Para sabor, “amargo”, “sabor forte”. A textura teve como 

característica principal “mediana” e “suave”. E, para o café de número 3, as 

características predominantes em relação ao aroma foi “café envelhecido” e 

“queimado”. Para sabor, “café requentado”, “amargo”. A textura teve como 

característica principal “forte” e “compacto”. 
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Degustação Espresso Café 1 Café 2 Cofé 3 

País Genero Aroma Sabor Textura Aroma Sabor Textura Aroma Sabor Textura 

França Feminino - - - - - - - - - 

França Feminino Coco 

Azedo, 
equilibrado, 
ferrugem, 
pesado 

Picante Herbal, leve 
Frutado, 

citrino, mais 
acidez 

Picante Apimentado 

Caramelado, 
baixo corpo, 
complexo, 
elevada 
acidez 

- 

México Masculino Filtrado Espresso Forte 
Azedo, 
amargo 

Forte Baixo Mais forte Amargos Médio 

França Masculino Leve Fumo Denso - Encorpado Aderente - - - 

França Masculino   - - - - - - - - 

Camarões Masculino Complexo 
Ácido e 
salgado 

Umami Exótico Apimentado Selvagem Aroma Árábica Elegante 

Botswana Feminino 
Terra 

orgânica, 
fresco 

Salgado Salgado 
Amadeirado, 

espresso 
Apimentado - Fresco Muito forte Amargo 

Uganda Feminino 

Fresco, 
natural, 
terroso, 

prazeiroso,  

Adocicado, 
caramelado, 
amendoado 

Mais 
encorpado 

Amadeirado, 
fumaça 

Frutado 
Menos 

encorpado, 
mais ácido 

Achocolatado 
Mais 

amargo 

Muito ácido, 
menos 

encorpado 

França Feminino 
pipoca 

queimada 
Amargo, 

caramelado 

Sensação 
na boca, 

amendoado 

Apimentado, 
exótico, 
suave 

Picante, 
cítrico 

Textura 
densa, 

encorpado 
Café arábica Amargo 

Sensação 
na boca 

Mongolia Masculino Macio, ácico Adocicado Mais denso Forte Picante 
Menos 

encorpado, 
apimentado 

Forte Syrupy Denso 

Benin Feminino 
Milho 

queimado 
Caramelado Amendoado 

Apimentado, 
exótico 

Amargo, 
Picante 

Denso Aroma Arabica - 

Russia Feminino 
Cheiro de 

fritura 
Ácido, 

amargo 

Não 
aguentei, 
bebi água 

Suave e 
forte 

Amargo, 
caramelado, 
selvagem e 

exótico 

Pseudo 
adocicado, 

longa 
duração 

Suave, 
balanceado, 

o que eu 
mais gostei 

Amargo, 
com o final 

aguado 

Pouco 
encorpado 

França Masculino Rústico 
Picante, 

balanceado, 
denso 

Médio para 
o alto 

Vegetal Muito azedo Forte Forte Meio azedo Médio 

Indonésia Masculino Rústico Ácido Encorpado 
Frutado e 

amantegado 
Talvez mais 

ácido 
Menos 

encorpado 
Menos ácido Menos ácido Encorpado 

Brasil Feminino Forte Muito forte Amargo Suave ideal 
Muito forte, 
exótico e 

bom 

Amargo 
prolongado 

Leve e bom 
Caramelado, 

leve 
Leve 

Quadro 4. Percepção dos cafés pelo método espresso. 
Fonte: Autora.  
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Após as duas desgustações foi pedido que os alunos comentassem sobre as 

diferenças dos dois tipos de bebida oferecido, preparado pelo método french press e 

espresso. A percepção das diferenças de preparo foi evidente, e a grande maioria dos 

estudantes perceberam que o café espresso possui as características do café 

potencializadas na bebida.  
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País Gênero 
Você notou alguma diferença 

entre o café 1 e o café 2? 
Qual (is)? Qual café você predere? 

França F Sim, o café 2 é mais forte. 
A qualidade, sabor e aroma são 

melhores. 
O café 1 é mais aguado. 

França F Sim 
O café 1 é mais aguado e o 2 tem o 

sabor mais forte, como do 

espresso. 

Eu prefiro o café 2, mais 
encorpado e características de um 

café forte. 

Mexico M 
Sim o segundo tem um sabor 

diferente 
A textura e composição do café 2 

são diferentes 
O café 1 

França M Sim O café 2 é menos ácido O 2 por é menos ácido 

Fraça M    

Camarões M Sim O sabor, odor e textura 
O 3he third coffee because of the 

aroma and strong acidit last 

Botswana F Sim O 1 é melhor e seu aroma é fresco 
Eu gosto do mais natural, tem um 

efeito relaxante 

Uganda F Sim 
Quanto mais torrado mais 

adocicado é o sabor, A alta torra dá 
um sabor mais doce. 

O segundo café do primeiro teste 

França F Sim 
O segundo café é mais 

concentrado que o primeiro 
A terceira degustação do primeiro 

café 

Mongolia M 
O café 2 aparenta mais 

processado e com aromas 
adicionais 

Sabor dentro do café 
Eu prefiro o espresso natural 

despolpado pois parece melhor em 
termos de sabor e torraa 

Benin F Sim 

O 1 é menos encorpado, mais 
aguado. E o 2 é encorpado, denso. 
O 1 servido no copo transparente e 

o 2 servido na chícara de 
porcelana. 

Nenhum deles. Infelizmente não 
gosto de café. 

Russia F 
Sim, o segundo é mais ousado 

e intenso na boca 
 

O mais leve, pois o outro é 
extremamente amargo e 

condensado 

França M Sim 
Os sabores são diferentes, o 

segundo é mais picante comparado 
ao primeiro. 

Eu prefiro o terceiro pois é mais 
doce e o aroma é melhor. 

Indonésia M Sim 
O 1 – menos concentrado. O 2 - 

mais concentrado 
O primeiro do segundo teste. 

Brasil F Sim O sabor e aroma Totalmente lavado 

 
Quadro 5. Comparação entre os dois métodos de preparo de café. 
Fonte: Autora. 

 

Por fim, os respondentes citaram as três palavras mais presentes em seu 

pensamento após a degustação das bebidas. Os resultados confirmaram que houve 
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uma divergência entre as características mais importantes, mas algumas foram mais 

incidentes, como “forte” e “amargo”. 

 

3 palavras que aparecem em sua cabeça por ordem de importância: 

Sabor, original, forte 
Encorpado, sabor, acidez 

Amargo, azedo, forte 
Ácido, forte, longa 

Afeto, preenchimento, originais 
Orgânico, suave, fresco 

Torrado, cor, amargo 
Nivaquim, amargo, fumaça 

Doce, pesado, xaroposo 
Amargo, milho, forte 

Superestimada, amargo e queimado, despertar 
Azedo, forte, rústico 

Cafeinado, queimado noz, ácido 
Forte, cheiro, exótico 

Quadro 6. Palavras que melhor descrevem o café. 
Fonte: Autora. 

 

Esta seção contemplou os resultados da análise sensorial do café. Em seguida, 

são apresentados os da carne bovina. 
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4.3 ANÁLISE SENSORIAL DA CARNE BOVINA 
 

Neste estudo também foi realizado uma parte quantitativa e uma qualitativa. 

Inicialmente, foi feita uma avaliação dos 3 principais quesitos da carne para os juízes. 

A Tabela 2 apresenta o número de votos para cada atributo avaliado, sendo que o 

mais votado foi a textura da carne e o preço, seguido por coloração, corte e capa de 

gordura. 

De acordo com os testes, 6 pessoas afirmaram que a coloração é um fator dos 

3 principais fatores para medição de uma boa carne, 10 pessoas afirmaram que a 

textura é um dos 3 principais fatores no momento de escolher uma carne, 9 disseram 

que o preço é um dos 3 principais fatores, como indicado na Tabela 2. Os atributos 

sensoriais com maior quantidade de votos foi a textura, a coloração e a capa de 

gordura. 

 

Atributo Qntd. de voto(s) 

Textura 10 

Preço 9 

Coloração 6 

Corte 6 

Capa de gordura 5 

Embalagem 3 

Aroma 2 

Certificação 2 

Peça 1 

Outro Disponibilidade 

Tabela 2. Três principais quesitos de medição de uma boa carne. 
Fonte: Autora. 

 

Outro atributo estudado foi o gado “produzido a pasto”. Os participantes foram 

questionados se, na percepção deles, a carne produzida a pasto possuía atributos 

sensoriais diferentes. Como resultado, em geral, os participantes consideraram que 

estes atributos são diferem conforme o modo de produção, principalmente a maciez e 

o sabor, como apresentado no Quadro 7. Este contraste entre os atributos sensoriais 

da carne produzida a pasto e de confinamento foi melhor explorado na Degustação 2, 

especificada posteriormente neste capítulo. 
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Respondente Resposta 

P19 Sim, sabor e maciez 

P16 Sim. A maciez e o sabor são as principais diferenças. 

P14 Creio que sim, em termos de formação de gordura e musculatura 

P17 Sabor e maciez. A pasto muda. 

P13 A pasto é mais saborosa, a cor é mais vibrante e um pouco mais encorpada. 

P11 Sim, maciez coloração e aroma 

P6 Sim, a acredtia que a carne produzida a pasto é mais saudável, o animal teve vários stress 

e se alimenta de forma saudável e natural 

P5 Sim. Devido a alimentação e criação, a carne muda em todos os aspectos. 

P4 Sim, a de pasto deve ter sabor, cor, aroma, maciez, suculência e marmoreio diferentes. 

P18 Sabor e maciez. 

P15 Sim. Maciez e sabor. 

P12 Sim. Maciez. 

P20 Sim, pasto menos macia e menor teor de gordura. A carne de confinamento tende a ser 

mais saborosa pelo maior teor de gordura. A cor da carne de confinamento é mais clara. 

P21 A carne produzida a pasto é muito mais macia e rica em sabor pela qualidade de vida do 

boi. Alimentação e o zero indice de stress que passa na vida. Não gosto muito de carne de 

boi de confinamento. 

Quadro 7. Diferenças entre os atributos da carne produzida a pasto. 
Fonte: Autora. 

 

Quando perguntados sobre a importância dos atributos sensoriais no momento 

de compra, os respondentes concordaram que são relevantes principalmente como 

indicadores de qualidade. O sabor, cor e maciez foram os atributos sensoriais mais 

citados. O Quadro 8 traz as respostas de cada participante.  
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Respondente Resposta 

P19 Sim, porque se a carne não possuir atributos sensoriais ela não irá atrair as pessoas para comprá-las. 

P16 Sim, pois os atributos sensoriais refletem uma criação cuidadosa e planejada do boi. Aspectos nutritivos 

ficam em segundo plano. 

P14 Sim. O odor (olfato), a coloração e o sabor são importantes para uma boa avaliação. 

P17 Sim, porque o sabor, cor, aroma e maciez podem definir se devo comprar a carne ou não. 

P13 Porque quando sabemos o que comemos o alimento se torna mais apreciado 

P11 Sim, os atributos sensoriais ao indicarem o aroma, aparência, maciez, interferem na percepção de 

qualidade da carne. 

P6 Sim, Como em nós homens, o stress e a qualidade do alimento ingerido reflete diretamente na saúde 

física. 

P5 A qualidade está intrinsecamente ao frescor do produto e sua preservação, logo com o seu modo de 

preparo adequado. 

P4 Sim, os atributos sensoriais já nos dizem que qualidade de outras coisas que não alimentos, como 

textura de sofá, cheiro de limpeza, paladar em sobremesas ou medicamentos. Historicamente já 

avaliamos as coisas com atributos sensoriais. 

P18 Sim, o atributo principal está na maciez. Os demais atributos são irrelevantes. 

P15 Sim, porque são meus atributos sensoriais que determinam se meu corpo aceitará bem o alimento ou 

não. 

P12 Sim, boa carne tem mais sabor, mais maciez e suculência. 

P20 Acredito que sabor, cor e maciez, sim. Porque estão relacionadas com os nossos sentidos. Entretanto, 

origem não dá para saber, e no meu ponto de vista, esta é uma variável de qualidade. 

P21 Sim, a gastronomia, em um contexto, geral é definida pelos atributos sensoriais. Primeiro, você come 

o prato com os olhos e o alfato e depois vai para o sabor e logo depois a textura. 

Quadro 8. Percepção sobre as características sensoriais da carne bovina.  
Fonte: Autora.  

 

As duas degustações sucederam as questões apresentadas. Em cada uma 

delas, os respondentes receberam um questionário no qual deveriam declarar as 

principais características em relação ao aroma, cor, sabor e textura da carne 

degustada.  As respostas apresentadas nas Degustações 1 e 2 estão apresentadas 

nos Quadros 9 e 10, respectivamente. 

Como principais resultados, a maciez foi o atributo que mais se relacionou com 

a textura e o churrasco foi o atributo mais citado em relação ao aroma e sabor. Este 

resultado indica que os atributos sensoriais podem servir de indicadores não só para 

características de qualidade da carne, mas também para momentos e lembranças que 

envolvam a carne bovina e vai de encontro com o trabalho de Pawle e Delfaud (2013) 

de que os fundamentos do do consumidor são emocionais e com os “insights” 

emocionais dos principais atributos sensoriais, que são sabor e olfato, conforme citado 

pelos autores Cooper e Pawle (2006). 
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Degustação 1 

AROMA COR SABOR TEXTURA 

P5 
Churrasco  

Carne caramelizada 

Rosada 

Suculenta 

Churrasco 

Sítio 

Carne caramelizada 

Macia 

fibrosa 

P6 Churrasco 
Churrasco 

Suculência ao ponto 
Gostoso 

Firmeza 

Maciez 

P12 
Churrasco 

Fumaça 

Listras da grelha 

Gordura 

Clara 

Faltou sal 

Pouco pronunciado 

Macia 

Desfaz 

P13 

Apetitoso 

suculento 

gostoso 

Vibrante 

Saudável 

Fresca 

Churrasco 

Festa 

Alegria 

Suculenta 

Saborosa 

Apetitosa 

P21 
Churrasco 

Confortante 

Bonita 

Atraente 

Delicado 

Gostoso 

Boa 

Um pouco rígida 

P19 Churrascaria Churrascaria Churrascaria Churrascaria 

P4 
Churrasco 

Filé 

Padrão 

Rosado 

Terroso 

Normal 
Macia 

P14 

Lembrou-me churrasco 

Agradável 

Apetitoso 

Aparentemente 

Adequada 

Agradável 

Vistosa 

Bom  

Um pouco sem sal e 

tempero 

Gostosa 

Adequada 

Tenho preferência 

por mais macia 

Apetitosa 

P15 

Suave 

Agradável 

Perceptível 

Saudável 

Bonita 

Original 

Macia 

Gostosa 

Perceptível 

Excelente 

Agradável 

Suave 

P16 

Final de semana 

Atraente 

Harmônico 

Ponto 

Aparência externa 

Atraente 

Suculenta 

Saborosa 

Diferente do comum 

Macia 

Fibrosa, mas nem 

tanto 

Gordura saborosa 

P18 - - - - 

P20 

Amantegado 

Churrasco 

Doçura 

No ponto 

Grelhada 

Delicadeza 

Amantegada 

No campo 

Deleite 

Fácil de comer e de 

cortar 

Suculenta 

P17   

Agradável 

Qualidade 

Fraco 

Maciez 

 
Quadro 9. Atributos citados na primeira carne degustada. 
Fonte: Autora. 
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P Degustação 2 

AROMA COR SABOR TEXTURA 

P5 

Churrasco 

Carne 

caramelizada 

Gordura 

Rodada 

Carameliza 

Churrasco 

Gordura 

Intenso 

Suculenta 

Macia 

Fibras menores 

P6 
Churrasco 

Atrativo 

Mais avermelhado 

Saudável 

Suculento 

Churrasco 

Mais intenso.  

Estimula o apetite e 

permanece 

Mais suculenta 

Mais macio 

Mais leve 

P12 Churrasco 
Rosado no ponto 

Linda 

Delícia 

Suculento 

Salivando 

Bem macia. 

Diferente na boca 

Suculenta 

P13 

Agradável 

Perfume 

Gostoso 

Viva 

Fresca 

Saudável 

Quero mais 

Delícia 

Fresca 

Macia 

Suculenta 

P21 
Suave 

Bom 

Mais clara 

Bonita 

Marcante 

Delicada 

Sedosa 

Delicada 

P19     

P4 

Padrão 

Fumaça 

Fumaça 

Dourada (ext)  

Dourada (int) 

Viva 

Suculenta 

Saborosa 

Gordura na medida 

Suave 

P14 
Apetitoso 

Churrasco 

Mas não forte ou 

marcante 

Grelhada 

Boa aparência 

Ao ponto 

Delicioso/Suculenta 

Gourmet 

Poderia ter um pouco mais 

de tempero 

Macia 

Bem mastigável 

P15 
Agradável 

Suave 

Aroma médio 

Boa cor 

Saudável 

Menos vermelha 

Mais saborosa 

Agradável 

Mais intenso 

Mais forte 

Mais consistente 

P16 

Aromático igual 

Tão atraente 

quanto a primeira 

Leve e gostoso 

No ponto 

Vermelho vivo 

Atrativa igual a primeira 

Saborosa 

Salivante 

Harmônico.  

Fibrosa igual 

Um pouco mais dura 

P18 Churrasco Avermelhada Atrativo Pouco dura 

P20 

Restaurante 

australiano 

churrasco 

Um pouco 

amantegada 

Bronzeada 

Brilhante 

Com uma fina listra 

vermelha 

Complexo 

Rústico 

Um pouco amantegada 

Resistente 

Boa sensação 

P11 
Leve 

Saborosa 

Agradável 

Grelhado 

No ponto 

Muito saborosa 

Agradável 

Leve 

Maciez 

Suculência 

P17 Churrascaria Suculenta Intenso Bem macia 

Quadro 10. Atributos citados na segunda carne degustada. 
Fonte: Autora. 
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Antes que os participantes degustassem a segunda carne, foi informado que a 

única diferença entre esta e a primeira era o modo de produção, de forma que a 

segunda era proveniente de um gado produzido 100% no sistema a pasto. O objetivo 

desta etapa foi identificar como apenas uma informação diferente interfere na 

percepção sensorial do alimento. As respostas são apresentadas no Quadro 11. 

 

P Respostas 

P5 Diferença em todos os aspectos, o gado a pasto tem as fibras menos danificadas pelo stress. A gordura 

marmorizada melhor entre as fibras deixando a carne mais suculenta, macia, saborosa, com um sabor 

mais intenso e melhor. 

P6 As diferenças estão no paladar, na maciez, suculencia e a aparência "leve" da carne. A qualidade da 

segunda carne é superior a primeira. O sabor se mantém e esse prazer esta na permanência. 

P12 O primeiro corte estava mais fino, o que prejudicou um pouco a comparação. Mesmo assim achei a 

segunda mais saborosa e mais macia. A textura da sgeunda canr efoi o ponto mais forte junto com o 

sabor. Grelhada por fora e rosada por dentro. Bem como um churrasco deve ser. 

P13 A primeira: consistente, saborosa, encorpada, mais gordura. A segunda, macia, mais saborosa, 

suculenta, mais magra. 

P21 Mudança de textura, sabor e aroma. Além do ponto da cocção. Aparentemente a segunda carne possui 

uma qualidade melhor. 

P19 A primeira carne estava mais dura do que a segunda. 

P4 A segunda dissolvia mais facilmente na boca. Tinha coloração mais viva e a gordura estava mais 

dourada, não estava com aquele aspecto feio de gordura. Por sissolver na boca parecia mais molhada; 

e por isso suculenta, mas sem parecer gorda, já visualmente a gordura estava na lateral. Aparentemente 

o processo de cozimento foi o mesmo. 

P14 A meu ver a segunda carne me pareceu mais suculenta, mais macia e mais saborosa 

P15 A primeira carne estava mais malpassada, mais macia e mais suculenta, um aroma mais fraco que a 

segunda carne. A segunda estava mais bem passada com um aroma mais forte e textura mais 

perceptível, o gosto de ambas estava semelhante no meu ponto de vista. 

P16 Sinceramente, não vi grandes diferenças entre as duas carnes. Talvez a principal diferença esteja na 

maciez. A primeira carne era um pouco mais macia, porém nada tão intenso. A fibra, o sabor, a textura 

e o aroma eram igualmente atraentes 

P18 Muito semelhante. Ambas com textura um pouco dura. Servida no ponto, quase para malpassada. 

Deveria ter mais opção para o cliente. 

P20 Cor da gordura e do steak. A primeira a cor era muito mais palida. Na segunda, o ponto de cozimento 

estava diferente. A textura estava diferente. 

P11 Maior maciez e sabor na segunda. Corte mais grosso na segunda. Preferência pela segunda. 

P17 A 100% a pasto tem mais sabor e maciez. 

Quadro 11. Diferenças entre os atributos da carne bovina produzida a pasto e de confinamento. 
Fonte: Autora 

  

As principais diferenças entre as degustações foram maciez e sabor. De 

maneira geral esses dois atributos foram os mais citados pelos respondentes. A 

grande maioria deles comentaram que a segunda carne, a que remeteu o animal 
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criado a pasto, é diferente da primeira em muitos aspectos, especialmente para sabor 

e a maciez. Os respondentes P18 e P15 não notaram diferenças entre as duas 

degustações, e apenas o consumidor P16 preferiu a primeira carne. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta deste estudo foi de avaliar a percepção do consumidor de alimentos 

de diferentes países por meio da análise sensorial. Desta forma, foram traçados dois 

objetivos específicos: i) analisar a importância dos atributos sensoriais dos alimentos 

para os consumidores; e ii) comparar a percepção sensorial dos consumidores 

brasileiros e estrangeiros. 

O primeiro objetivo foi alcançado no segundo e terceiro estudo, realizado com 

14 consumidores brasileiros de carne e 15 consumidores de café de diferentes 

nacionalidades, foi constatado que os atributos sensoriais estão ligados a emoção e 

que a análise sensorial é um considerável indicador de qualidade dos alimentos. 

O segundo objetivo foi alcançado por meio da análise de teste de médias. Não houve 

diferença na comparação de percepção sensorial quando comparados os três 

estudos, dessa forma pode-se concluir que sensorialmente, para esses três alimentos 

estudados, não existe diferença de percepção sensorial entre consumidores 

brasileiros e estrangeiros.  Este resultado foi de encontro com Crocco et al. (2006), 

cujo estudo constatou a importância de se compreender as maneiras como os 

consumidores percebem os alimentos.  

Por fim, é possível entender que é por meio da percepção sensorial que as 

campanhas de produtos alimentícios podem se posicionar no mercado. Assim como 

afirmou Pawle e Delfauld (2013), a experiência sensorial deve atender às expectativas 

e estar em consonância com as embalagens, publicidade e promessas de manter a 

taxa de repetição de compra em níveis elevados.  

A experiência real do consumidor do produto nem sempre é congruente com o 

posicionamento funcional e emocional da marca. Estas percepções do sabor e 

emocionais resultam em novas formas de trabalho, permitindo-lhes conceber os seus 

produtos, não só com base na pontuação de gostar, mas também com base no 

“insight” emocional de dimensões sensoriais principais do produto: sabor e olfato. 

Diferenças não percebidas pelos consumidores-alvo podem representar um custo de 

produção inútil para a indústria. 
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5.1 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E GERENCIAIS 

 

A forte concorrência em nível de mercados mundiais compradores de carne 

leva os países produtores a um novo conceito de produção e benefício: um mercado 

que a diferença é dada pela “qualidade do produto”. 

O principal objetivo da pecuária no Brasil é aumentar a produção, 

concomitantemente com a qualidade da carne bovina, necessitando de pesquisas que 

nos permita associar o manejo e tipo de criação que os animais são submetidos ao 

produto final que satisfaça as exigências do consumidor, através da análise sensorial, 

orientando todos os segmentos da cadeia produtiva da carne bovina. 

A característica sensorial da carne bovina adquire especial importância, sendo 

prioritária em pesquisa que tenha como objetivo analisar a influência dos diferentes 

fatores produtivos ou tecnológicos sobre o produto final e sua aceitabilidade. 

No quesito de implicações teóricas, conclui-se que há uma lacuna para estudos 

de análise sensorial.  

No quesito de implicações gerenciais, conclui-se que os atributos sensoriais 

estão ligados à emoção, momentos e lembranças, assim como o aroma da carne 

remete ao churrasco. A comunicação deve explorar essa constatação para o melhor 

desenvolvimento mercadológico em vista de agregar valor aos produtos. 

 

 

5.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÃO DE ESTUDOS FUTUROS 

 

Tamanho das amostras. Diferentes metodologias para cada estudo.  

Sugestão: ligar estudo sensorial com emoções e envolvimento. Utilizar uma análise 

quantitativa a partir dos resultados das análises qualitativas. 
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APÊNDICE A - MAPA SENSORIAL DE VINHO TINTO 

 

 

 

 

 

 

Mappa Sensoriale dei Vini Rossi = Mapa Sensorial de Vinho Tinto 



81 

 

 

Para preenchimento do teste seguir as indicações a seguir: 

 

1) Qual a intensidade da coloração do vinho tavernello? (Responder para todos os 

ítens de 0 a 9 - não percebida a fortemente percebida). 

Vista = Vista  

 

Saturazione  Colore = Saturação de cores 

Riflessi Viola = Reflexo violeta 

Riflessi Arancio = Reflexo laranjado 

 

2) Qual a intensidade de cheio do vinho tavernello? (Responder para todos os ítens 

em negrito um número de 0 a 9 - não percebida a fortemente percebida - de acordo 

com a intensidade e para os atributos sem negrito fazer um X para os componentes 

que julga estar presente na bebida) 

Olfatto = Olfato  

 

Speziato = Picante 

Spezie = Temperos 

Canella = Canela 

Pepe = Pimenta 

Chiodi do garofano = Cravo 

Liquiriza = Alcaçuz 

Legno = Madeira 

Legno nuovo = Madeira nova 

Pasticceria = Pasticeria 

Vaniglia = Baunilha 

Biscotto = Biscoito 

Tostato = Torrado 

Pan tostato = Pão torrado 

Cacao = Cacau 

Caffè = Café 

Caramello = Caramelo 
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Fruttato =  Frutados 

Agrumí = Cítrico 

Limone = Limão 

Arancia =  Laranja 

Pompelmo = Grapefruit 

Mandarina = Tangerina 

Buccia d’arancia = Casa de Laranja 

Frutti  Rossi e Neri =  Frutas vermelhas e pretas 

Ciliegia = Cereja 

Lampone = Framboesa 

Fragola = Morango 

More = Amora 

Mirtilli =  Mirtilo 

Ribes = Groselha 

Prugna = Ameixa 

Frutti Chiari a Nocciolo = Frutos Claros  

Albicocca = Damasco 

Pesca = Pêssego 

Frutti Freschi Diversi = Frutos frescos diversos 

Mela = Maçã 

Banana = Banana 

Caco = Caquí 

Uva aromática = Uva  

Frutti Frescho vari = Frutos frescos variados 

Frutti Essicati = Frutos Secos 

Datteri = Tâmara 

Fichi Secchi =  Figo Seco 

Prugne Secchi = Ameixa seca 

Frutti Secchi  = Oleaginosas 

Fruta Secca = Frutas secas 

Mandoria = Amêndoas 

Nocciola =Nozes 

Frutti Cotti = Frutos Cozidos 

Confettura = Geléia 

Frutta sciroppata = Fruta em calda 
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Prugne cotte = Ameixa cozida 

Frutta cotta = Compota 

Floreale = Florais 

Miele = Mel 

Miele = Mel 

Miele acacia = Cera 

Cera d’api = Cera de abelha 

Favo = Favo 

Fiori vari = Flores 

 Fiori = Floral 

Fiori Specifici = Flores Específicas 

Viola = Violeta 

Violetta = Violeta tricolor 

Rosa =   Rosa 

Rosa Apassitta = Rosa seca  

Vegetale = Vegetais 

Vegetale Fresco =  Vegetais Frescos 

Erba = Erva 

Erva tagliata = Erva Cortada 

Erbaceo = Hebáceo 

Foglia di pomodoro = Folha de tomate 

Olive verdi = Azeitona verde 

Peperone = Pimenta 

Erbe Aromatiche =  Erva Aromática 

Salvia = Sálvia 

Timo = Tomilho 

Alloro = Louro 

Balsamico = Balsâmico 

Anice = Aniz 

Quercia = Carvalho 

Resinoso = Resinoso 

Eucalipto = Eucalipto 

Pino = Pinho 

Conifera = Conífera 

Vegetale Secco = Vegetais Secos 
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Fieno = Feno 

Tabacco = Tabaco 

Tè = Chá 

Sottobosco = Vegetação rasteira 

Muschio = Musgo 

Humus = Húmus 

Fungo = Fungo 

Tartufo = Trufa 

Biológico/ Chimici / Diversi = Biológico / Químico / Diverso 

Animale = Animal 

Cuoio – Couro 

Selvagina = Selvageria 

Pelliccia = Pele 

Ossidato = Oxidado 

Alcol = Álcool 

Aceto = Vinagre 

Acetone = Acetona 

Mela marcia = Maçã podre 

Microbiologico = Microbiológico 

Muffa = Molde 

Putrido = Putrefáceo 

Lattico = Lácteo 

Fenolico = Fenólico 

Medicinale = Medicinal 

Sulfureo = Sulfúreo 

Cavallo Sudato = Cavalo suado 

Pipi gatto = Xixi de gato 

Carne bovina = Carne bovina 

Pelo bagnato = Pêlo Molhado 

Empireumatico = Empireumático 

Bruciato = Queimado 

Cotto = Cozido 

 

3) Qual a intensidade de cheiro do vinho Tavernello? (Responder para todos os ítens 

de 0 a 9- não percebida a fortemente percebida) 
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Tatto = Tato 

Gusto = Gosto 

Alcol = Álcool 

Aciditá = Ácido 

Astringenza = Adstringente 

Struttura = Estrutural 

Percezione Sferica = Percepção Esférica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B - DEGUSTAÇÃO CAFÉ 

 

Nome:  
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Ocupação:  

Nacionalidade:  

 

Responder as questões abaixo sobre sua relação com a bebida de café: 

Grau de envolvimento: 

1. O que o café significa para você? Por quê? 

2. Você gosta de café? 

3. Com que frequência você bebe café? 

1 vez por semana (   ) 2 vezes (   )  Diarimente (    ) 

4. Você tem preferência entre o café filtrado e o espresso? Por quê? 

 

Favor avaliar cuidadosamente a aparência, cor, textura, sabor, e aroma das 

amostras. Utilize a escala de 0 a 9 para avaliar sua percepção (0 – nada percebido 9- 

muito percebido) e mostre quantativamente o quanto você gosta ou desgosta do 

produto. Após a avaliação sensorial, responda as 5 questões abaixo: 

 (0 – Eu não percebi nada até  9 - coloração, aparência, aroma de máxima intensidade) 

 

Teste de identificação visual: 

Qual a intensidade observada e quanto isso te agrada?  

Grão de café 1: 

Cor:   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Aparência:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Grão de café 2: 

Cor:   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

Aparência:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Grão de café 3: 

Cor: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aparência:  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Teste de identificação de sabor 1: 

 

Serão exibidas 3 amostras de diferentes cafés com representações diferentes 

de sensações de aroma, cor e sabor (doce, salgado e amargo e azedo). Deguste o 

primeiro café, segure-o na boca por 10 segundos e tome nota da sua percepção. 

Escreve 3 características do café degustado para cada atributo avaliado no quadro 

abaixo. Faça o mesmo para as outras amostras.  

 

Amostra Aroma Sabor Textura e coloração 

 

 

Café 1 

 

 

  

 

 

 

Café 2 

 

 

  

 

 

 

Café 3 

 

 

  

 

Teste de identificação de sabor 2: 
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Amostra Aroma Sabor Textura e Coloração 

 

 

Café 1 

 

 

  

 

 

 

Café 2 

 

 

  

 

 

 

Café 3 

 

 

  

 

 

1) Você percebeu alguma diferença entre os testes 1 e 2? 

2) Quais? 

3) Qual café você preferiu? Por quê? 

4) Após observar e degustar, aponte as 3 primeiras palavras que aparecem em 

sua cabeça espontâneamente. 

1. 

2. 

3. 

5) Coloque essas 3 palavras em ordem de importência. Da mais importante para 

a menos importante. 

1º 

2º 

3º 

6) Por que a primeira é mais importante para você?  

7) Por que a Terceira é menos importante para você? 

 

APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO CARNE BOVINA 
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1. Quais são os principais quesitos de medição de uma boa carne na sua 

opinião na hora da compra? Marque um X nos 3 principais fatores de sua 

opinião: 

Coloração avermelhada: 

Textura: 

Capa de gordura: 

Aroma: 

Corte: 

Peça: 

Preço: 

Embalagem: 

Certificação aparente na embalagem: 

Outro: 

 

Quão importante é cada fator desse, no momento da escolha (compra) 

da carne? – Avaliar de 0 a 9 (zero para não importante a 9 extremamente 

importante) 

Aroma:  

Aspecto Maciez:  

Aspecto Suculência:  

Marmorização: 

Coloração: 

Capa de Gordura: 

Origem: 

 

2.  Quão importante é cada fator desse, no momento de comer a carne de 

sua escolha? - Avaliar de 0 a 9 (zero para não importante a 9 extremamente 

importante) 

Aroma:  

Maciez:   

Suculência:  

Sabor: 

Coloração: 
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3. Você acredita que a carne produzida a pasto e a carne produzida em 

confinamento tenha atributos sensoriais (sabor, cor, aroma, maciez) diferentes? 

Quais? 

R: 

 

4. Na sua opinião a qualidade da carne está diretamente relacionada aos 

seus atributos sensoriais? Por quê? 

R: 

 

DEGUSTAÇÃO 1  

 

1. Escreva nos campos abaixo 3 principais características relacionadas a 

carne degustada de acordo com a sua percepção. 

 

Aroma Cor Sabor Textura 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 

2. Avalie com um X os seguintes atributos na escala de extremamente fraco 

(1) a extremamente forte (9).  A escala vale para a característica odor, extremamente 

fraco (1) a extremamente forte (9); maciez, de extremamente macio (1) a 

extremamente duro (9); para o atributo suculência, a escala foi de extremamente seco 

(1) a extremamente suculento (9); no quesito sabor, a característica variou de 

extremamente fraco (1) a extremamente forte (9) e, na avaliação global, que 

correspondia à soma dos atributos de qualidade que contribuirão na determinação de 

aceitação do produto, variou de desgosto extremamente (1) a gosto extremamente 

(9). 

Odor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Maciez 1 2 3 4 5 6 7 8 

Suculência 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sabor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Avaliação 
Global 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

DEGUSTAÇÃO 2  



91 

 

 

1. Escreva nos campos abaixo 3 principais características relacionadas a 
carne degustada de acordo com a sua percepção. 
 

Aroma Cor Sabor Textura 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 

2. Avalie com um X os seguintes atributos na escala de extremamente fraco (1) 

a extremamente forte (9).  A escala vale para a característica odor, extremamente 

fraco (1) a extremamente forte (9); maciez, de extremamente macio (1) a 

extremamente duro (9); para o atributo suculência, a escala foi de extremamente seco 

(1) a extremamente suculento (9); no quesito sabor, a característica variou de 

extremamente fraco (1) a extremamente forte (9) e, na avaliação global, que 

correspondia à soma dos atributos de qualidade que contribuirão na determinação de 

aceitação do produto, variou de desgosto extremamente (1) a gosto extremamente 

(9). 

Odor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Maciez 1 2 3 4 5 6 7 8 

Suculência 1 2 3 4 5 6 7 8 

Sabor 1 2 3 4 5 6 7 8 

Avaliação 
Global 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

Ao fazer a degustação dessa carne aponte as principais diferenças percebidas 

entre as duas carnes. 

R: 

Gostaria de fazer algum comentário sobre a pesquisa?  

R: 

Muito obrigada pela atenção! Caso queira receber os resultados da pesquisa, por 

favor, deixe seu e-mail: ___________________________________________ 

 


