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RESUMO – Conhecer o vocabulário sensorial do consumidor pode ajudar a identificar as 

características mais relevantes de um produto. O presente estudo teve como objetivo avaliar a 

capacidade dos consumidores em gerar e quantificar atributos sensoriais de bebidas de café através da 

técnica de Repertory Grid (RG). Foram avaliadas 08 amostras de bebidas de cafés por um grupo de 21 

consumidores habituais deste produto. Os termos descritores considerados pelos consumidores foram 

cor característica, presença de espuma, oleosidade superficial, aroma característico, aroma doce, 

aroma queimado, sabor característico, gosto amargo, sabor queimado, gosto ácido, gosto doce e corpo. 

Os consumidores foram capazes de descrever e quantificar as diferenças entre as amostras de acordo 

com a classificação de qualidade Tradicional e Superior proposta pela ABIC. Sugere-se comparar a 

configuração sensorial obtida pela técnica de RG com dados gerados por um painel treinado para 

verificar a concordância entre ambas as avaliações. 

 

ABSTRACT – To understand the consumer sensory vocabulary can help to identify the most relevant 

characteristics of a product. This study aimed to evaluate the ability of consumers to generate and 

quantify sensory attributes of coffee beverages through the Repertory Grid technique (RG). Coffee 

beverages samples (n=8) were evaluated by a group of 21 usual consumers of coffee. The terms 

descriptors perceived by consumers were characteristic color, presence of foam, surface oiliness, 

characteristic aroma, sweet aroma, burnt aroma, characteristic flavor, bitter taste, burnt taste, sour 

taste, sweet taste and body. Consumers were able to describe and quantify differences among samples 

according to the Traditional and Superior quality rating proposed by ABIC. In this way, it is suggested 

to compare the sensory configuration obtained by RG technique with data generated by a trained panel 

to verify the agreement between both assessments. 
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1. INTRODUÇÃO 
Obter informações sobre as características sensoriais dos produtos através do consumidor 

tem sido uma ferramenta útil na elaboração de produtos que atendam as expectativas sensoriais do 
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consumidor. Por isso, tem crescido o uso de ferramentas que possibilitam os consumidores 

expressarem como percebem os alimentos de maneira quantitativa e não apenas de maneira hedônica 

como de costume (Fiszman et al., 2015; Veinand et al., 2011). 

O Repertory Grid (RG) é uma metodologia proposta por George Kelly (1955) baseada na 

Teoria de Construção Pessoal, teoria psicológica baseada nas dimensões ou categorias utilizadas por 

uma determinada pessoa para descrever ou explicar a personalidade ou o comportamento dos outros 

ou os próprios, e usada geralmente na área de marketing. Na ciência sensorial, o método consiste em 

obter atributos sensoriais pela comparação repetida de produtos pertencentes a um grande conjunto. 

Normalmente, os produtos são apresentados em tríades e é perguntado aos participantes qual dos dois 

produtos são similares e diferentes de um terceiro (Curtis et al., 2008; Easterby-Smith, 1980; Van 

Kleef et al., 2005; Veinand et al., 2011). O número de descritores obtidos pode variar de acordo com a 

experiência e familiaridade com o produto. O método vem sendo usado para gerar e quantificar 

atributos a partir da compreensão de como os consumidores percebem os alimentos (Andani et al., 

2001; Russel and Cox, 2004, Thomson and McEwan, 1988; Veinand et al.,2011) apresentando 

vantagens na estruturação e condução dos testes e facilidade na análise estatística dos dados (Curtis et 

al., 2008).  

Fiszman et al. (2015) compararam os métodos de RG, de comparação de um conjunto de 

amostra (CW) e de descrição individual de amostras (ID) para avaliar a performance da cada 

metodologia na geração de vocabulários baseados na percepção de consumidores. Amostras de shakes 

sabor chocolate e biscoitos foram avaliados por 90 consumidores, divididos em grupos de 30. Os 

métodos diferiram entre si na capacidade dos consumidores em verbalizar sua percepção sensorial, no 

número total de termos gerados e na frequência de utilização dos termos. Os autores observaram que o 

RG gerou um maior número de termos e apresentou uma maior frequência de utilização dos termos 

por parte dos consumidores, além de um vocabulário mais rico em comparação à ID, mostrando-se 

ideal para descrição de produtos complexos. Os consumidores mostraram-se capazes de gerar 

descritores sensoriais de forma objetiva, acurada e precisa, assim como avaliadores treinados.  

Masson et al. (2016) comparam seis métodos qualitativos para identificar a percepção do 

consumidor sobre diferentes tipos de xícaras de café. Oito xícaras de café foram avaliadas por oito 

consumidores em cada um dos métodos. Os métodos permitiram encontrar qualidades distribuídas em 

várias categorias de dimensões subjetivas. O RG mostrou ser um método capaz de gerar um maior 

número de termos ou expressões diretamente relacionados ao produto, mas foi um dos métodos que 

menos se adaptou para identificar termos ou expressões sugestivos a outra coisa, como um objeto, 

pessoa ou situação.  

Neste estudo, a técnica de RG foi utilizada com o objetivo de descrever e quantificar as 

características sensoriais de diferentes tipos de bebidas de café utilizando consumidores. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Amostras  
As amostras selecionadas foram provenientes do mercado local, de empresas certificadas 

pelo Programa de Qualidade do Café (PQC) da ABIC. Foram selecionadas 07 amostras sendo: 03 

amostras de café do tipo Tradicional (T1, T2 e T3), 02 do tipo Superior (S1 e S2) e 02 do tipo 

Gourmet (G1 e G2). Todas as amostras continham o símbolo de qualidade estampado em suas 

embalagens. A amostra T1 foi duplicada (T’1) para avaliar a repetibilidade dos consumidores. 

 

2.2 Procedimento 
As amostras foram preparadas em cafeteiras elétricas da marca Britânia - tipo NCB27 com 

filtro de papel n° 04, utilizando-se água mineral e pó de café na proporção de 100g de pó/L de água 

mineral, conforme recomendação de preparo da bebida pela ABIC (2004). As bebidas foram servidas 



 

 

em porções de 30 mL a 70°C, imediatamente após os preparo, em xícaras de porcelanas branca 

previamente aquecidas em estufa a 70°C e codificadas com números aleatórios de três dígitos. As 

bebidas foram servidas juntamente com açúcar e adoçante tipo sucralose para serem adoçadas de 

acordo com a preferência do consumidor. Água mineral à temperatura ambiente também foi oferecida 

para que o consumidor eliminasse a interferência de sabor entre as degustações das bebidas. Todos os 

testes foram realizados no Laboratório de Análise Sensorial da Embrapa Agroindústria de Alimentos, 

no Rio de Janeiro, em cabines individuais, sob iluminação branca. 

As de bebidas de cafés foram avaliadas por um total de 21 consumidores (idade entre 18 e 60 

anos, 67% do sexo feminino), recrutados na Embrapa Agroindústria de Alimentos. A única exigência 

feita no recrutamento foi ser consumidor habitual de bebida de café. 

Primeiramente, foi realizado o levantamento de atributos. As amostras foram apresentadas 

em tríades seguindo uma rotação equilibrada de tal modo que: i) todas as combinações de tríades 

possíveis foram avaliadas; ii) todas as amostras foram avaliadas pelo menos três vezes por um 

consumidor; e iii) todas as amostras foram avaliadas num mesmo número de vezes. Além disso, o teste 

foi projetado para impedir que os participantes reavaliassem o mesmo par de bebidas em duas tríades 

diferentes. Cada participante avaliou apenas três tríades entre as 35 possibilidades em 03 sessões 

distintas. As amostras foram avaliadas com relação a aparência, aroma, sabor e textura. Em cada 

sessão, o consumidor foi convidado a escolher a amostra impar e explicar de que forma esta era 

diferente das outras duas amostras, e também de que forma estas duas amostras eram semelhantes 

(Gonzalez-Tomas and Costello, 2006; Monteleone et al., 1997; Russel and Cox, 2004; Thomson and 

McEwan, 1988 ).  

Em seguida, para quantificação da intensidade dos atributos, as amostras foram apresentadas 

de forma monádica e os consumidores foram instruídos a marcar numa escala não estruturada de 10 

cm a intensidade percebida para cada atributo disposto na ficha de avaliação individual. Os atributos 

foram selecionados na etapa anterior e foram excluídos sinônimos e atributos hedônicos. Assim, cada 

consumidor utilizou sua própria lista de atributos.  

 

2.3 Análise dos dados 
Foi determinada a frequência de todas as palavras geradas pelos consumidores através da 

contagem do número de termos não repetidos citados por cada um dos participantes. Isto significa que 

se os consumidores utilizaram um mesmo termo para descrever mais do que uma amostra, ou tríade, o 

termo foi contabilizado apenas uma vez. Foram determinados o número mínimo e máximo, assim 

como a média do número de termos gerados. 

Os dados foram analisados pela Análise de Procrustes Generalizada (GPA) para obtenção de 

um mapa de consenso no uso de atributos similares gerados por diferentes consumidores. Nesta 

análise, foram avaliados apenas os termos descritivos, sendo excluídos os termos hedônicos, e 

considerados apenas os termos citados por mais de 25% dos consumidores. O processamento dos 

dados foi realizado no software XLSTAT® suplemento do Microsoft Excel® (Addingsoft, XLSTAT 

Versão 2011.4.01). 

Também foi realizada a Análise de Cluster Hierárquico (ACH) com os dados consensuais 

resultantes da GPA a fim de identificar grupos de amostras semelhantes, utilizando-se a distância 

euclidiana e o método de Ward com truncamento automático. Os resultados da ACH foram 

representados na forma de dendograma. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
O método RG foi realizado em duas etapas com duração total de 2h45min incluindo a 

instrução prévia dada aos consumidores sobre o procedimento a ser utilizado.  



 

 

O número total de termos relatados pelos consumidores foi 103, distribuídos nas categorias 

avaliadas conforme mostrado na Tabela 1. Nota-se que os termos relacionados ao sabor foram os mais 

citados pelos consumidores. O número de termos mínimo, máximo e a média de termos gerados pelos 

consumidores para descrever as amostras de bebidas de cafés foram 6, 19 e 9,2, respectivamente. 

 

Tabela 1- Número de termos relatados para cada categoria de atributos 

Categoria de atributos Quantidade de termos 

Aparência 23 

Aroma 23 

Sabor 35 

Textura 22 

Total 103 

 

Os termos considerados para análise foram: cor característica (66,7%), presença de espuma 

(33,3%) e oleosidade superficial (28,6%), aroma característico (81,0%), aroma doce (61,9%), aroma 

queimado (28,6%), sabor característico (90,5%), gosto amargo (81,0%), sabor queimado (38,1%), 

gosto ácido (33,3%), gosto doce (33,3%) e corpo (95,2%). 

De acordo com os resultados do GPA mostrados na Figura 1, foi possível verificar que os 

consumidores foram capazes de diferenciar as amostras em uma configuração onde as duas primeiras 

componentes principais explicaram 59,51% dos dados. 
 

Figura 1- Representação das bebidas de cafés nas duas primeiras dimensões do GPA; (a) 

representação das amostras; (b) representação dos termos usados para descrever as amostras 
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Analisando as Figuras 1a e 1b, nota-se que as amostras foram separadas em 03 grupos. Os 

consumidores foram capazes de agrupar as amostras de acordo com a classificação de qualidade 

proposta pela ABIC: tipo Tradicional (T1, T2 e T3) e tipo Superior (S1 e S2), exceto para o tipo 

Gourmet (G1 e G2) uma vez que a amostra G2 foi posicionada próximo às amostras do tipo 

Tradicional. A amostra G1 foi localizada em valores negativos das duas primeiras dimensões; sendo 

separada do resto das bebidas. Esta amostra foi caracterizada pelos descritores aroma doce e gosto 

doce e menor acidez. As amostras de café Superior foram explicadas pela segunda dimensão e 

descritas pelos termos oleosidade superficial e aroma característico. O terceiro grupo formado pelas 

amostras de café Tradicional (T’1, T1, T2 e T3) e café Gourmet G2 foram relacionadas à presença de 



 

 

espuma, sabor característico de café, gosto amargo, aroma queimado, sabor queimado, cor 

característica e corpo. Dentre estas amostras, a amostra T2 foi descrita pelos consumidores por 

apresentar maior intensidade de gosto amargo, aroma e sabor queimado. 

Moussaoui e Varela (2010), ao avaliarem oito amostras de bebidas quentes utilizando o RG e 

outras duas técnicas sensoriais, perceberam que os consumidores foram capazes de descrever e 

quantificar as diferenças entre os produtos e que a percepção dos consumidores foi semelhante a do 

painel treinado para todas as metodologias aplicadas. 

Veinand et al. (2011) comparam o RG, o Flash Profile (FP) e o mapeamento projetivo (MP) 

para obter informações sobre a percepção de consumidores franceses sobre o sabor de amostras de 

chás gelados sabor limão. Constataram que o RG e o MP geraram mais termos do que o FP. Os 

autores também concluíram que os métodos foram capazes de gerar informações mais objetivas sobre 

os produtos do que o esperado. Além disso, verificaram que os métodos FP e RG foram mais 

eficientes ao captar as percepções dos consumidores. 

O resultado da análise de cluster (Figura 2) sugere a formação de quatro agrupamentos de 

amostras. Um deles representado pela amostra de café Gourmet (G1), um segundo agrupamento com 

as duas amostras de café Superior (S1 e S2), um terceiro contendo o café Tradicional (T1), a sua 

repetição (T’1) e a amostra de café gourmet (G2) e um quarto agrupamento com demais amostras de 

café Tradicional (T2 e T3). Estes resultados são similares aos obtidos pela análise de Procrustes 

Generalizada sobre os dados sensoriais gerados pelos consumidores.  

 

Figura 2- Dendograma das amostras 
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4. CONCLUSÃO 
Os consumidores foram capazes de descrever e quantificar as diferenças entre os produtos 

através da metodologia Repertory Grid. O RG foi capaz de gerar informações objetivas sobre as 

características sensoriais das bebidas de cafés que as diferenciaram de acordo com a classificação de 

qualidade proposta pela ABIC, exceto para uma marca comercial de café tipo Gourmet (G2). Sugere-

se um estudo de comparação dos resultados obtidos ao de um método tradicional, utilizando-se painel 

treinado para verificar a concordância dos dados de ambas as metodologias. 
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