
A definição acadêmica clássica
de análise sensorial é uma discipli-
na científica utilizada para mostrar,
medir, analisar e interpretar rea-
ções daquelas características de
alimentos e outros materiais quan-
do percebidas pelos sentidos de
visão, olfato, gosto,tato e audição.

Historicamente, a avaliação
sensorial foi desenvolvida durante
a Segunda Guerra Mundial para
entender o motivo da rejeição das
dietas pelas tropas, as quais esta-
vam perfeitamente balanceadas e
atendiam às necessidades nutri-
cionais.

Desde então, a avaliação sensorial
tem permitido analisar de forma
científica e objetiva as característi-
cas que influenciam a aceitabilida-
de do alimento ou bebida pelo
consumidor e ganha reconheci-
mento com as mudanças na tec-
nologia de produção e distribuição
de alimentos feita pela indústria
alimentícia.

"Mais recentemente, outros
segmentos do mercado,como
higiene e limpeza,cosméticos,per-
fumaria fina, indústrias automobi-
lística e de papel e celulose, entre
outros,vem utilizando a análise
sensorial e, conseqüentemente, os
sentidos para avaliar a performance
da aromatização de um sabonete,
o lasting de uma fragrância,a ma-
ciez de um papel higiênico, a tex-
tura e o cheiro do couro do assen-
to de um automóvel; assim como
para auxiliar o desenvolvimento

de embalagens e, até mesmo,
inspirar campanhas publicitárias.

A análise sensorial sempre foi
uma ferramenta utilizada para o
desenvolvimento de novos produ-
tos, melhoria dos produtos do por-
tfólio, alteração de processo de
fabricação, redução de custo, sele-
ção de novos ingredientes, con-
trole de qualidade, estudos de
shelf-life de produtos, aceitação e
preferência do consumidor. Mas,
considerando que estamos na era
do empowered consumer, na qual
o consumidor, além do poder da
escolha,tem também o poder da
informação, os estudos sensoriais
vêm facilitando a comunicação
entre as áreas de R&D e marketing.
Eles complementam as atividades
de pesquisa de mercado e, cada
vez maís, essa ferramenta técnico-
científica vem sendo incorporada
ao processo de gestão de infor-
mações, colaborando na constru-
ção de uma gestão de valor no
mundo dos negócios.

O corpo analítico desta ferramen-
ta está estruturado em três pilares:
o painel sensorial, o teste sensorial
e a metodologia estatística.

O painel é composto por um
grupo dê avaliadores que são se-
lecionados,treinados e calibrados
para fornecer respostas objetivas
e mensuráveis. Existem vários pro-
gramas de treinamentos para de-
senvolver esses painéis.

Podemos citar como exemplo, pa-

ra um melhor entendimento, o
Painel Descritivo, no qual se defi-
ne o perfil sensorial de um produ-
to e, para tal, é trabalhada uma
linguagem descritiva.Vale lembrar
que esse painel é calibrado para
usar escalas que medem a inten-
sidade dos atributos sensoriais.

Existem diversos tipos de testes
sensoriais, os quais são aplicados
de acordo com o objetivo do estu-
do. Dentre eles estão os testes dis-
criminativos,que permitem verifi-
car se existe diferença sensorial
entre dois produtos.

Ou seja, num projeto de redução
de custo em que não se deseja
mudar o perfil sensorial de deter-
minado produto, é possível identi-
ficar se a troca de um ingrediente
promove ou não essa diferença na
percepção sensorial final.O gra-
ding tést, neste caso, ajuda a iden-
tificar a direção dessa diferença.

No caso dos testes descritivos,
o principal é que promovem c
perfil sensorial, como descrever o
sabor de um vinho, identificando-
se, por exemplo, notas de frutas
vêrmelhas,amadeirado, baunilha,
pungente etc. e, principalmente,
medindo a intensidade de cada
descritor por meio de escalas de
intensidade. Isso gera um mapa de
perfil de produto.

Há também os testes de tempo-
íntensidade, que medem,entre
outros itens,a intensidade de um
sabor de uma goma de mascar
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do tempo zero até o desapareci-
mento do gosto,fornecendo a cur-

va do comportamento do sabor

durante o tempo de mastigação.

Por fim,trabalhamos ainda com
a metodologia estatística, que

tem com objetivo sustentar todo

o corpo analítico desta ferramenta,

minimizando as oportunidades

para improvisação e fortalecendo
as tomadas de decisão.

incorporando a"voz do consumi-

dor''nos estágios iniciais de desen-

volvimento de produtos, a análise
sensorial se amplia e então pode-

mos falar também detestes hedô-

nicos,de aceitação, de preferência,
focus group, painel de consumido-

res, conjoint analysis, preference mop-
ping,driverofliking,entre outros.

Sabemos que o consumidor não

tem dificuldade de expressar o que

gosta e o que não gosta num pro-
duto. Entretanto, existe uma dificul-

dade de expressar o porquê já que

seu vocabulário é limitado para des-
crever essa percepção ou faz uso

de um vocabulário inconsistente.

Por exemplo, bebidas que são
bem-aceitas geralmente são des-

critas como saborosas, agradáveis,
refrescantes;se não bem-aceitas,

são referidas como muito quími-

cas,muito amargas etc.Como tra-
duzir melhor para R&D?

Um bom recurso é utilizar

as técnicas dos testes descritivos,
como a análise descritiva quanti-
tativa trabalhando com um painel

descritivo e integrando estatistica-

mente com os escores de overall

Siking dos consumidores.

Estamos nos referindo ao Prefe-

rence Mapping que, por meio de

análises estatísticas multivariadas,

gera um mapa no qual podemos
identificara direção e os porquês

da preferência.Sendo assim, é pos-
sível entender os fatores que afe-

tam a escolha do consumidor de

uma forma mais precisa e, conse-
qüentemente, os estudos senso-

riais geram um guia para a otimi- '

zação de produtos.

Portanto, os estudos sensoriais,

desde a coleta de dados de várias

origens e fontes-analíticas,afetivas,

qualitativas, qualitativas etc.— ge-
ram informação, conhecimento,

incorporam insights do consumi-
dor e promovem menor custo de

gestão, maior agilidade de proces-
sos e audácia em inovação.
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