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RESUMO 

ROCHA, Wânia Silveira da. Efeito da ordem de apresentação das questões CATA (check-

all-that-apply) na avaliação sensorial de smoothies de frutas destinados ao público 

infantojuvenil. Rio de Janeiro, 2018. Tese (Doutorado em Ciência de Alimentos) – Instituto 

de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Estimular o consumo de frutas entre crianças e adolescentes contribui para redução das 

doenças não transmissíveis relacionadas à obesidade na vida adulta. Desenvolver um 

smoothie, produto com textura similar ao milk-shake popular entre os jovens, à base de fruta, 

contribui simultaneamente com a ampliação da oferta de produto saudável e a redução da 

perda de fruta devido ao transporte. Atualmente, além dos testes de aceitação, o 

desenvolvimento de produtos tem sido orientado pelo envolvimento do consumidor tanto nas 

etapas iniciais, utilizando pesquisa qualitativa, a exemplo do grupo focal, quanto na 

elaboração do perfil sensorial e de emoção associada com uso do método Check-All-That-

Apply- CATA. O CATA é de fácil entendimento e uso para o consumidor, que marca todas as 

palavras ou frases que descrevem os produtos e por este motivo foi sugerido para estudos 

envolvendo crianças e adolescentes. Os possíveis interferentes da sua utilização, tais como: 

forma de apresentação; ordem das palavras e frases; horário de teste e grau de facilidade de 

preenchimento, foram estudados com o público adulto. Os objetivos desse estudo foram: 

desenvolver smoothie exclusivamente de frutas, sem adição de açúcar e avaliar como a ordem 

de apresentação das palavras CATA interfere no perfil sensorial e de emoção do produto 

avaliado por crianças e adolescentes de bairros com Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) médio e alto. O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de 

Santana avaliou e aprovou a realização dos estudos que compuseram a tese. No primeiro 

estudo (Capítulo 1), através de grupos focais com pais e crianças e adolescentes foi possível 

observar as preferências e interferências das crianças e adolescentes nas compras da família; 

obter informação sobre quais frutas são mais apreciadas pelas crianças e adolescentes segundo 

o ponto de vista dos pais, e obter sugestões para nome do produto; possíveis momentos para 

consumo e principalmente a mistura com expectativa positiva para consumo. No segundo 

estudo (Capítulo 2), a partir da mistura selecionada no estudo anterior, foram elaboradas nove 

formulações (F1 – F9) e analisadas quanto às características: físico-químicas; 

microbiológicas; aceitação e perfil sensorial por CATA, com termos sensoriais apresentados 

em ordem alfabética (fixa) e em ordem balanceada entre consumidores, sendo que todos os 



 

 

termos foram obtidos através de discussão aberta com o público-alvo. As formulações F2 e F5 

foram selecionadas em função da aceitação, diferença no perfil sensorial e da quantidade de 

fibra. O terceiro estudo (Capítulo 3) avaliou a aceitação às cegas, a aceitação esperada 

(avaliação somente observando a embalagem) e a informada (quando foram apresentados 

produto e embalagem), de cinco produtos os quais foram identificados utilizando 

delineamento fracionado com dois níveis dos seguintes fatores: formulação (F2 e F5); o apelo 

(saudável e delicioso); imagem (com e sem) e informação sobre a proporção das frutas 

(apresentada na frente e no verso). As questões CATA dos atributos sensoriais e de emoções 

associadas foram apresentadas tanto em ordem balanceada entre consumidores quanto em 

ordem balanceada simultaneamente entre consumidores e amostras. Os resultados 

demonstraram que o perfil das emoções associadas ajudou na diferenciação das amostras, uma 

vez que elas não diferiram na avaliação da aceitação às cegas. As informações na frente do 

rótulo influenciaram positivamente a aceitação, enquanto que, os apelos saudável e delicioso 

alteraram positivamente a aceitação para os IDH alto e médio, respectivamente. Não houve 

diferença significativa quanto à frequência de consumo de frutas e suco de frutas entre os 

IDHs. Tal resultado pode ser explicado devido ao fato dos participantes do IDH médio 

participarem de projeto especial de atenção à criança e adolescente, que incentivava e 

disponibilizava frutas visando uma alimentação saudável. A apresentação dos termos em 

ordem balanceada gerou um maior número de termos marcados, mas sem diferença 

significativa (p>0,05), em comparação com o número de termos marcados na apresentação 

em ordem alfabética (fixa). O coeficiente RV apresentou similaridade entre as formas de 

apresentação alfabética (fixa) e balanceada somente para os consumidores do IDH alto. Para 

IDH médio não houve similaridade em relação às comparações da ordem de apresentação das 

questões CATA. Os resultados demonstraram que não houve diferença (p>0,05) entre a 

apresentação na ordem balanceada e alfabética considerando o total de termos significativos, 

i.e., que diferiram entre as amostras (p≤0,05). Não foi observada maior frequência de 

marcação para os termos situados nas primeiras posições das questões CATA em nenhum dos 

IDHs estudados. De um modo geral, foi observado que quanto maior o esforço cognitivo 

envolvido, menor a quantidade de termos marcados, embora sem diferença significativa. Os 

perfis sensoriais e das emoções associadas aos produtos complementaram a avaliação da 

aceitação. Foi possível observar que as informações e apelos dos rótulos influenciaram 

diferentemente as crianças e adolescentes dos distintos IDHs sugerindo que estratégias de 



 

 

marketing diferenciadas e específicas para o aprimoramento do produto devem ser realizadas 

para esses dois nichos de mercado. 

Palavras-chave: Crianças, Adolescentes, Smoothie, Desenvolvimento de produto, Ordem de 

apresentação das questões CATA.



 

 

                                                                  ABSTRACT 

 

ROCHA, Wânia Silveira da. Effect of presentation order of CATA (Check-all-that-apply) 

questions on the sensory evaluation of fruit smoothies target at children and adolescents. 

Rio de Janeiro, 2018. Thesis (Doctorate in Food Science) - Institute of Chemistry, Federal 

University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Stimulating fruit consumption among children and adolescents contributes to the reduction of 

non-communicable diseases related to obesity in adult life. To develop a fruit smoothie, a 

product with milkshake texture like and popular among youngsters, simultaneously 

contributes to the increase of the healthy product offer, and reduction of fruit loss due to 

transportation. Currently, in addition to the acceptance tests, product development has been 

guided by consumer involvement since the initial stages, with qualitative research such as 

focus group sessions, as well as in the elaboration of the sensory profile and emotional 

associations using the Check-All-That-Apply- CATA questions. The CATA is easy to 

understand and used by the consumer, which marks all the words or phrases that describe the 

products and, for this reason, is suitable for studies involving children and adolescents. 

Possible interferents of its use, such as: presentation order of words and phrases; time of the 

study and degree of easiness to complete the test were studied with the adults. The objectives 

of this study were: to develop fruit smoothie without added sugar and to evaluate how the 

order of presentation of the words of  CATA questions interfered on the sensory and 

emotional profile associated to the product using children and adolescents of medium and 

high human development index (HDI) areas as subject of the study. The Committee of Ethics 

in Research of the State University of Feira de Santana evaluated and approved all studies that 

were part of the thesis. In the first study (Chapter 1), through focus group sessions developed 

with parents, and children and adolescents, it was possible to observe the preferences and 

interferences of children's and adolescents in family purchases. It was obtained information 

about fruits that are most appreciated by children and adolescents according to their parents' 

point of view, it was identified suggestions for the name of the product, the potencial time for 

consumption and mainly the mixture with a positive consumption expectation. The second 

study (Chapter 2), using the mixture suggested in Chapter 1, nine formulations (F1 – F9)  

were developed and analyzed in relation to the physico-chemicaland, microbiological 

characteristics, acceptance and sensory profile using CATA. The latter through the 

presentation of sensory terms in alphabetical (fixed) and balaced orders, being all terms 



 

 

obtained through open discussion after presentation of the formulations to the target audience. 

The F2 and F5 formulations were selected due to the acceptance, difference in the sensory 

profile and in the amount of fiber. The third study (Chapter 3) evaluated the blind, expected 

(only looking at the smoothie package), and informed (package and product were presented 

together to participants) acceptance of five products. They were created by using a fractional 

design  with two levels of the variables: formulation (F2 and F5); the claim (healthy and 

delicious); image (with and without) and information on the fruit proportion (on the front and 

on the back). The CATA question terms of the sensory attributes and the  emotion ones were 

presented in two different ways: balanced order among consumers, and in the balanced order 

between consumers and samples. Results demonstrated that the emotional profile helped 

distinguishing samples, since they did not differ on the blind acceptance evaluation. The 

information on the front of the label positively influenced the acceptance, while the healthy 

and delicious claims changed positively the acceptance for high and medium HDI, 

respectively. There was no significant difference in the frequency of consumption of fruits 

and fruit juice among the HDIs. This result can be explained by the fact that the participants 

of the medium HDI took part in a special child and adolescent project care, which aimed at 

encouraging the consumption of by providing fruits to promote healthy diet. The presentation 

of the terms in the balanced order generated a higher number of marked terms, but without 

significant difference (p> 0.05) in comparison with the alphabetical (fixed) order of 

presentation.The RV coefficient was similar between the fixed and balanced presentation 

orders among consumers only for the high HDI. No similarity was observed between the 

presentation orders for the medium HDI. Results revealed no difference between the two 

presentation orders (fixed and balanced) taking into account the significant terms (p≤0.05), 

i.e. those that differed between samples.  It was not observed for any of the HDIs a higher 

frequency of marking for the terms placed on the first positions of the CATA question. In 

general, it was noticed that the greater the cognitive effort involved the smaller the amount of 

marked terms, although without significant difference. The sensory and emotional profiles 

complemented the acceptance evaluation. It was possible to observe that the information and 

claims of the labels influenced differently children and adolescents of the distinct HDIs 

suggesting that specific marketing strategies focusing on  these two niche markets have to be 

carried out to the product improvement . 

Key words: Children, Adolescents, Smoothie, Product development, Presentation order of 

CATA questions.
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Consumer-driven  smoothie development: an approach using parents and children. 
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 ROCHA, W. S.; ALCANTARA, M.; FONSECA, V.V.; OLIVEIRA, D.C.R.; 

DELIZA, R. Effect of CATA questions presentation order on sensory characterization 

of fruit smoothie by children and adolescents. In: 12º SLACA Simpósio Latino 

Americano de Ciência de Alimentos, Campinas, SP, 2017 * Esse trabalho foi 

selecionado para ser submetido em edição especial da revista Food Research 

International  

 ROCHA, W.S.; FONSECA, V.V.; OLIVEIRA, D.; MARTINS, I.B.A.; 

ALCANTARA, M.de; DELIZA, R.  Developing fruit smoothie for children and 

adolescents. In: 12th Pangborn, Sensory Science Symposium, Providence, USA, 2017. 

 ROCHA, W.S.; FONSECA, V.V.; DELIZA, R.  Utilizando grupo focal para 

identificar as frutas para elaboração de smoothie para público infantojuvenil.  In: 
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O seguinte resumo expandido foi apresentado em congressos nacionais: 

 

 ROCHA, W.S.; FONSECA, V.V.; CANELAS, A.A.S.; DELIZA, R. Identificando as 

frutas para o desenvolvimento de smoothie para público infantojuvenil.  In: XXV 

Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Gramado/RS, 2016. 
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O foco norteador desse estudo foi desenvolver uma bebida exclusivamente de frutas 

(smoothie) para o público infantojuvenil e explorar aspectos metodológicos relacionados às 

questões Check-All-That-Apply (CATA), mais especificamente, avaliar o efeito da ordem de 

apresentação das questões CATA na avaliação do perfil sensorial do produto pelo referido 

público. Posteriormente, o foco foi ampliado para observar também a influência do rótulo e 

da ordem de apresentação das questões CATA incluindo termos de emoção. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, BA sob registro n°. 

32907914.9.0000.0053.  

A tese inicia-se com a introdução, seguida da revisão bibliográfica que incluiu 

diversos aspectos relacionados ao mercado brasileiro de frutas e bebidas de frutas tropicais. 

O trabalho experimental foi desenvolvido em três etapas e apresentado em capítulos, 

a saber:  

1. O Capítulo 1 - Desenvolvimento de smoothie orientado pelo consumidor: 

uma abordagem utilizando pais e filhos. Apresenta um estudo qualitativo 

por meio de sessões de grupo focal realizadas com adultos visando obter 

informações sobre hábito de consumo de frutas das crianças e adolescentes e 

as possíveis frutas que seriam utilizadas na formulação do smoothie. 

Semelhantemente, sessões de grupo focal foram realizadas com crianças e 

adolescentes visando obter impressões sobre as misturas sugeridas pelos pais. 

2. O Capítulo 2 - Desenvolvimento e avaliação de smoothie de frutas. 

Apresenta o desenvolvimento de produto (smoothie) e as análises 

microbiológicas, físico-químicas, aceitação, caracterização sensorial, assim 

como a avaliação dos nomes identificados no estudo anterior pelas crianças e 

adolescentes de bairros com distintos Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH).  

3. O Capítulo 3 - Influência das informações do rótulo de smoothie de frutas 

sobre a aceitação de crianças de diferentes classes sócio econômicas. Avalia 

a influência do rótulo na aceitação e elaboração do perfil sensorial e das 

emoções associadas ao smoothie pelas crianças e adolescentes. Foram 

utilizadas três condições experimentais, a saber: às cegas, apenas observando 

as embalagens (expectativa ou avaliação esperada) e informada (observando as 

embalagens e provando os smoothies simultaneamente). 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



18 

 

 

Atualmente os consumidores e principalmente os pais têm se preocupado com 

a alimentação mais adequada e o impacto na saúde buscando melhor qualidade de 

vida para si e seus filhos. Apesar disso, o sobrepeso e a obesidade entre crianças e 

jovens permanecem altos e são motivos de preocupação dos órgãos de saúde pública, 

por estarem relacionados como fator de risco de obesidade na vida adulta e aos 

problemas de saúde decorrentes (SICHIERI e SOUZA, 2009; SCAGLIONI et al., 

2011; BUIL-COSIALES et al., 2017). Alguns estudos apresentam estratégias para 

evitar ou minimizar os problemas de saúde relacionados à obesidade, indicando a 

adoção de hábitos saudáveis, incluindo exercícios físicos e alimentação rica em 

fibras vegetais e frutas, desde a infância e adolescência (BOUWMAN et al., 2009; 

COELHO et al., 2012; JONES et al., 2014; LALOR, et al., 2011; LEONE et al., 2011; 

MAMELI  et al., 2017; MENDES et al., 2006; MORAES e COLLA, 2006; 

SCAGLIONI et al., 2011), principalmente como uma forma de ampliar o consumo de 

vitaminas e sais minerais necessários ao desenvolvimento e saúde.  

O smoothie torna-se uma opção adequada, pois é uma bebida que pode ser elaborada 

exclusivamente de frutas, acrescida ou não de probióticos, leite ou sorvete (PORTES, 2009; 

MOREIRA, 2011) possui textura similar ao milk-shake (SMITH et al., 2013) e atende à 

demanda de praticidade requerida pelos consumidores.  

Desenvolver o smoothie, de modo a agradar ao público infantojuvenil, necessita da 

participação deste público em etapas iniciais, a participação dos pais também contribui de 

forma a atender as necessidades desses dois públicos o que pode favorecer o sucesso do 

produto.  

A pesquisa qualitativa grupo focal, a avaliação da aceitação realizada através de teste 

hedônico e a elaboração do perfil sensorial e emoção associada, com uso do método CATA 

(Check-All-That-Apply), têm sido utilizados para direcionar o desenvolvimento de produtos, e 

na avaliação da qualidade. Sendo que o método CATA foi amplamente investigado com o 

público adulto (ARES e JAEGER, 2013) e já utilizado em estudos com crianças 

(SCHOUTETEN et al., 2017), mas poucos estudos investigaram como a ordem de 

apresentação das questões CATA influenciam a resposta das crianças e adolescentes. 

No entanto, tão importante quanto o desenvolvimento do produto e avaliação do 

produto, novo ou não, é avaliar a embalagem, pois causa o primeiro impacto, logo após o 

preço, na decisão de compra, além de transmitir informações, marca e apelo a saúde ou 

alegações funcionais que influenciam na escolha do consumidor (ENNEKING et al. 2007).  
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Portanto, torna-se importante observar não somente como a ordem de apresentação das 

questões CATA influenciam as respostas das crianças e adolescentes na elaboração do perfil 

sensorial e da emoção associada ao smoothie, mas também avaliar como as informações do 

rótulo interferem na elaboração desses perfis. 
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1. O QUE INFLUENCIA O CONSUMO DE FRUTAS EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES? 

Cairns et al.(2013) em seu trabalho de revisão de literatura abordando os 

efeitos das propagandas de alimentos sobre o conhecimento nutricional da criança, 

sua preferência, comportamento de compra e consumo, demonstraram que a política 

de marketing atual, para esse público alvo, favorece e predomina alimentos e bebidas 

com baixo teor nutricional sendo necessárias ações para reequilibrar esses efeitos 

tanto com relação ao marketing quanto à pesquisa para promover alimentação mais 

saudável.  

Uma vez que as frutas continuam sendo relacionadas, juntamente com os vegetais, 

como ingredientes saudáveis (BOUWMAN et al., 2009), é então importante estimular o 

consumo de frutas na alimentação de crianças e jovens, em função das propriedades 

nutritivas e funcionais (LEONE et al., 2011). Para tanto é preciso entender como o 

público infantojuvenil faz sua escolha alimentar e as implicações sobre a saúde, quais fatores 

influenciam o consumo (LYVERLY e REEVE, 2015). Neste intuito, pesquisas têm sido 

realizadas no Brasil e no mundo, tais como: os cinquenta e sete artigos citados no trabalho de 

revisão de Laureatti et al.(2015) visando saber quais as necessidades e preferências deste 

público enquanto consumidor, como estratégia para reduzir a obesidade e má-nutrição; von 

Germeten e Hirsch (2015) em estudo com 118 escolares de 8 a 10 anos de idade para avaliar a 

aceitação de frutas e vegetais pré-cortados como estratégia para promover a dieta saudável e 

aumentar a proporção de fruta e vegetal ingeridos; Ishak et al. (2013) observaram a visão das 

crianças sobre quatro categorias de alimentos; O´Dea (2003) que utilizou grupos focais semi-

estruturados com crianças e adolescentes norte–americanos para identificar e classificar os 

principais benefícios e barreiras à alimentação saudável e à atividade física, obtendo com 

principais benefícios a melhoria do desempenho físico e cognitivo, condicionamento físico e 

como barreiras a conveniência, o sabor e fatores sociais; Lalor et al. (2011) avaliaram a 

importância do controle e redução da obesidade infantil; Fulkerson et al. (2011), em pesquisa 

realizada com adultos, avaliaram quais fatores influenciam a alimentação em família; 

Tarabashkina et al. (2016) observaram a relação entre conhecimento nutricional, a avaliação e 

escolha do produto; Ares, Arrúa et al. (2016) avaliaram a influência de oito embalagens de 

dois tipos de lanche na percepção de crianças uruguaias de 6 a 12 anos de idade, por 

comparação utilizando as análises conjunta por classificação e por escolha, que indicaram 
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maior facilidade e habilidade de discriminação na abordagem de escolha entre os rótulos, e 

mostraram que a inclusão de personagens de desenho animados e de informações sobre 

nutrição apresentaram influência positiva na preferência. Ares, Arrúa et al. (2016) também 

não encontraram diferença na performance das respostas em função das habilidades 

cognitivas, entre os mais novos (6 a 9 anos de idade) e os mais velhos (10 a 12 anos de idade).  

E no Brasil, também foram estudados o comportamento, hábitos e escolha das crianças 

enquanto consumidoras ou interferentes na compra dos lares (FIATES et al., 2008; COELHO 

et al., 2012; MAZZONETTO e FIATES, 2014; DALLAZEN e FIATES, 2014); de que forma 

a percepção do que é ou não saudável interfere nas escolhas (MOREIRA et al., 2015; KUNTZ 

et al., 2012); além de estudo sobre importantes ações de alimentação do Governo Brasileiro 

(JAIME et al., 2011). 

Weichselbaum e Buttriss (2014) em sua pesquisa sobre dieta e nutrição de escolares 

de 11 a 18 anos encontraram evidência que os fatores socioeconômicos influenciam na 

ingestão de frutas, sendo que aqueles com maior renda têm maior ingestão de frutas quando 

comparado com os de baixa renda. Field et al. (2003) estudaram a associação entre o consumo 

de frutas e vegetais e as mudanças no índice de massa corporal de crianças e adolescetes de 9 

a 14 anos de idade por três anos nos Estados Unidos. Este trabalho foi iniciado em 1996, e 

não foram encontradas mudanças nesses índice que pudessem ser relacionadas ao consumo de 

frutas ou sucos e foram ressaltados os benefícios de uma dieta rica nesses alimentos, mesmo 

que não esteja claro como isto pode prevenir a obesidade ou o ganho de peso. Já Di Noia e 

Byrd-Bredbenner (2014) com o objetivo de identificar quais os fatores determinantes da 

ingestão de frutas e vegetais por crianças e adolescentes de baixa renda, revisaram 58 artigos 

publicados entre 2003 e 2013, encontraram 85 determinantes únicos, dentre eles a etnia (com 

maior ingestão entre hispanicos quando comparados com afro-americanos e brancos) e a 

preferência materna. Shouteten et al. (2017) avaliaram os perfis sensoriais e emocionais 

associados a quatro diferentes marcas de biscoito por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 

através da avaliação às cegas, de expectativa e informada. Drossarc et al.(2012) avaliaram a 

preferência de seis sucos e dois smoothies, ricos em antocianinas, como estratégia para 

ampliar o consumo de frutas entre crianças e adolescentes alemães, o mapa de preferência 

interno revelou subgrupos com diferentes preferências e com relação à viscosidade, os sucos 

foram preferidos em relação aos smoothies. 

Ventura e Worobey (2013) ressaltam que a estratégia de oferecer  um 

alimento, repetidamente à criança, pode gerar ou aumentar a aceitação deste 
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futuramente. Em contrapartida, quando a criança é pressionada a comer determinado 

tipo de alimento acaba desenvolvendo uma aversão a este quando adulto. 

 

2. ANÁLISE SENSORIAL E ESTUDOS COM CONSUMIDOR PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 

As indústrias de alimentos têm buscado identificar e atender os anseios dos 

consumidores em relação aos seus produtos, como forma de ampliar sua competitividade, 

utilizando de informações de pesquisa com consumidores. Assim, gradualmente o consumidor 

passou a ser envolvido no processo de desenvolvimento e inovação, trazendo maior 

assertividade e sucesso para os novos produtos (FUNCHS e SCHREIER, 2011). A Análise 

Sensorial é uma ferramenta importante neste processo, que envolve um conjunto de diversas 

técnicas elaboradas com o intuito de avaliar um produto quanto à qualidade sensorial, em 

várias etapas de seu processo de fabricação. Trata-se de uma ciência que objetiva, 

principalmente, estudar as percepções, sensações, atitudes e comportamento do consumidor. 

A informação acerca da característica sensorial de alimentos e bebidas é, portanto, um ponto 

crítico para o sucesso do desenvolvimento e marketing de novos produtos e esta informação 

tem sido tradicionalmente obtida utilizando a análise sensorial descritiva com equipe treinada 

e testes com consumidores (STONE e SIDEL, 2004). 

O desenvolvimento de novos produtos é uma atividade estratégica para as indústrias, 

devido às alterações do mercado, instigadas pela concorrência, pela legislação, mudanças na 

economia, pelo próprio ciclo de vida útil do produto e/ou necessidade do consumidor que 

exigem constante inovação de portfólio. Embora não exista uma quantificação confiável, o 

sucesso da inovação da indústria de alimentos deve girar em torno de 10%, sendo que o setor 

alimentício é visto como tradicional com relação aos processos de inovação (GRUNERT e 

TRIJP, 2014). 

Para compreender o comportamento do consumidor e, portanto, a natureza efetiva do 

seu desejo por consumo, deve-se prestar atenção a seus hábitos, emoções, atitudes e 

estímulos, bem como aos processos de interações cada vez mais complexos entre marketing, 

marca, sustentabilidade, informações vinculadas nos rótulos (nutricionais e de apelo), 

embalagem e elementos de estilo cores e figuras (PINHEIRO e CASTRO, 2006; GRUNERT 
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e VANTRIJP, 2014) e conciliar esses conhecimentos com as possibilidades técnicas 

existentes ou desenvolvidas para atendê-lo (KRAUS e POPEK, 2013).  

O desenvolvimento, teste, validação e utilização de metodologias de pesquisa com 

consumidor são altamente necessárias. No entanto, estas são tarefas dispendiosas e difíceis 

para muitas empresas, apesar das evidências de que aquelas que explicitamente e formalmente 

investem na necessidade do consumidor têm mais sucesso que aquelas que não o fazem. 

Assim, o envolvimento do consumidor nos estágios inicias de desenvolvimento tem sido cada 

vez mais utilizado (VAN KLEEF et al., 2005). 

Atualmente tanto as estratégias de marketing e gerenciamento quanto o 

desenvolvimento de novo produto (DNP) têm sido marcados pela mudança e inovação prática 

e acadêmica de democratização da inovação e aumento do poder do consumidor como parte 

ativa e incorporada. Fuchs e Schreier (2011), em estudo utilizando grupo focal abordando o 

empoderamento do consumidor no DNP, observaram mudanças positivas com o uso da 

internet, que possibilitou, através de ambientes online, a interação com consumidores em todo 

mundo e assim obter a participação destes no DNP, reduzindo custos e riscos. 

A área de marketing tem utilizado resultados da identificação das preferências dos 

consumidores como forma de direcionar e otimizar o desenvolvimento de produto para nichos 

específicos de consumidores orientados segundo suas preferências. A exemplo, o estudo de 

De Pelsmaeker et al. (2015) que utilizou a Ferramenta Casa da Qualidade para avaliação de 

chocolates por consumidores belgas e húngaros recomendando essa ferramenta como forma 

de contribuição envolvendo todas as áreas de desenvolvimento de produto na indústria, tais 

como marketing, vendas, consumidor, e área técnica de engenharia e produção.  

A indústria, que muitas vezes enfrenta limitações de tempo e recurso financeiro, tem 

dificuldade em aplicar os métodos tradicionais de Análise sensorial, tal como Análise 

descritiva quantitativa (ADQ), principalmente no desenvolvimento, treinamento e 

manutenção de equipe treinada de avaliadores de forma rotineira. A ADQ prioriza a 

capacidade dos membros da equipe em verbalizar as percepções de um produto de uma 

maneira confiável, através do uso de escala, com linguagem sensorial comum e consensual, 

sendo os produtos avaliados em análises repetidas para obter descrição completa e 

quantitativa (ABNT NBR 14140, 1998). Essas restrições, além do fato de equipes treinadas 

não representarem diretamente o comportamento e percepção do consumidor, têm contribuído 

com o crescente interesse no desenvolvimento de métodos confiáveis, baratos e rápidos para 

caracterização sensorial dos produtos (ARES et al., 2011; MOUSSAOUI e VARELA, 2010). 
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Neste contexto, vários métodos sensoriais têm sido usados para coletar informações 

sobre como as características de um produto são percebidas pelos consumidores, tais como: 

escalas de intensidade, escalas do ideal (Just About Right – JAR) e escalas de atributos e de 

aceitação. No entanto, existe a preocupação de que esses tipos de perguntas poderiam ser uma 

fonte de polarização, por exemplo, fazendo com que determinados atributos do produto 

fossem especialmente relevantes na mente dos consumidores. Dentre essas novas 

metodologias, visando tanto minimizar o tempo como maximizar a correlação entre a 

percepção real, as atitudes e os interesses dos consumidores, surgiu o método CATA (Check-

That-All-Apply). As questões CATA consistem em uma lista de palavras ou frases a partir da 

qual os consumidores devem selecionar todas que considerem adequadas para descrever um 

produto. Estas questões têm sido utilizadas em estudos de consumidor para determinar quais 

atributos sensoriais os consumidores percebem num produto alimentar e quando comparadas 

com perguntas da escala do ideal ou intensidade, o método CATA parece mais fácil de ser 

utilizado pelos consumidores (ARES et al., 2010). 

Ao substituir os métodos tradicionais caros e de difícil entendimento para o público 

não treinado, tal como ADQ, pelo o método CATA, de fácil entendimento e aplicação, através 

do uso de linguajar adequado ao público alvo (JAEGER et al., 2014) permite-se elaborar 

perfis do produto também quando crianças e adolescentes são abordados, explorando dessa 

forma a percepção do produto e promovendo uma direção interessante de avaliação das 

características sensoriais do ponto de vista infantojuvenil (NICKLAUS, 2015). 

Para uma utilização adequada dos testes sensoriais, além da definição do tipo de teste 

a ser realizado, é preciso definir o perfil dos consumidores ou daqueles que comporão a 

equipe, a partir de informações tais como: o público-alvo, a idade, o gênero, a renda, e a 

localização geográfica, sendo que este último pode indicar tanto as questões de renda como 

culturais e de preferência (MEILGARD et al., 2004). 

Não há dúvida quando a diferença das respostas de crianças e adultos quando se 

utiliza escala hedônica, o que torna essa avaliação relevante. No entanto, envolver as crianças 

em testes descritivos para avaliação de produto tem sido questionado, uma vez que esse tipo 

de avaliação tem uma performance melhor quando realizada com adultos (GUINARD, 2001). 

Entretanto, avaliar um produto, a fim de a ampliar a oferta de produto à base de fruta para 

instigar o hábito saudável para crianças e adolescentes, requer a participação destes nos 

estágios de desenvolvimento, uma vez que esse público tem sua percepção de mundo 

diferente do adulto. Investigando o mundo da criança e relacionando-o às habilidades 



26 

 

 

distintas, Piaget sugeriu quatro estágios de desenvolvimento: o senso motor em crianças de 0 

a 2 anos; o pré-operacional de 2 a 7 anos; o operacional concreto de 7 a 11 anos e o 

operacional formal a partir dos 11 anos (LEFMANN et al., 2013). 

Uma vez que as escolhas são influenciadas por questões pessoais, familiares e 

socioculturais, a satisfação dependerá do desempenho esperado, do ambiente de consumo, das 

experiências anteriores entre outros fatores (KOTLER e KELLER, 2013; KARSAKLIAN, 

2001) levando à exigência de se saber o máximo possível sobre as escolhas e preferências dos 

consumidores. A relação entre as variáveis de personalidade e o comportamento do indivíduo 

é do interesse de várias áreas relacionadas ao entendimento do processo pelo qual estas 

influenciam na preferência e na escolha de um produto pelo consumidor. A segmentação de 

acordo com as características individuais, seja através das diferenças de personalidade, ou de 

atitudes em relação a aspectos específicos, aparece como uma possibilidade promissora para o 

desenvolvimento de campanhas promocionais, desenvolvimento de produtos, embalagens e 

rótulos, os quais podem contribuir para uma maior satisfação do consumidor (DELIZA et al., 

2003).  

Cavaco (2010), apresenta o consumidor como aquele que age consciente ou 

inconscientemente, adicionando ou subtraindo dos dados sensoriais informações para produzir 

sua visão de mundo, na qual a emoção, associada às convicções acerca de si mesmo e do meio 

em que vive, contribui para a decisão de consumir ou não. Essa decisão é influenciada 

subjetivamente pela necessidade do pertencimento, no qual se externa a necessidade por ser 

aceito em um grupo ou sociedade a partir dos padrões de consumo e comportamento imposto 

pelo grupo e desse modo o indivíduo tenta suprir, mesmo que temporariamente, sua crise 

existencial. 

O conflito entre à percepção de que alimentos saudáveis, tais como frutas e 

vegetais, têm preparo e/ou consumo mais demorados, e as alternativas menos 

saudáveis são mais fáceis de preparar ou prontas ao consumo, tem envolvido muitos 

pais na aquisição de lanches pré-embalados. O dilema, inicialmente observado nos 

pais, entre conveniência e cuidado, associado ao estilo de vida apressado e / ou 

desportivo, acaba sendo transferido para os filhos (BECH-LARSEN et al., 2010). 

Estudo realizado com donas de casa australianas, visou a definição de 

conveniência, no contexto de uma loja de departamento, a partir de 24 atri butos 

sendo ressaltados: a proximidade da casa ou trabalho; possuir estacionamento; 

facilidade de encontrar itens; facilidade de uso; serviço de entrega; presença de 
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ajudantes, todos relacionados à estratégias e facilidades para economizar tempo 

(REIMERS, 2014). Similarmente esses atributos também são requeridos quando 

observamos as estratégias de compras de donas de casa, e pais quando relacionada a 

compra de produtos para si e para família. Santos et al. (2017) elaboraram o perfil de 

consumidores brasileiros de sucos prontos para beber e verificaram a conveniência, 

qualidade e preço como fatores para compra e consumo, observaram também que as 

informações nos rótulos dessas bebidas não foram suficientemente claras para 

maioria dos consumidores. 

 

2.1. GRUPO FOCAL 

Dentre os métodos qualitativos, o grupo focal é o mais comum e é oriundo da área de 

ciência do comportamento e tem sido utilizada pelas mais diferentes áreas da pesquisa, 

principalmente como fontes de dados preliminares ou exploratórios (STEWART; 

SHAMDASANI, 2015). 

O uso de grupos focais direcionados no início do processo de desenvolvimento 

permite a criação de novos produtos com funções/características desejadas com a contribuição 

direta dos consumidores. Após o desenvolvimento do produto, os consumidores são 

novamente convocados para revisar o produto. Essa abordagem permite que os consumidores 

forneçam o “o que” desejam, suas necessidades e suas expectativas para o novo produto 

(LEAHY, 2013). Explorando e discutindo ideias através de grupos focais, pode-se promover 

um grau de profundidade e detalhes maior que quando se utiliza a pesquisa quantitativa, 

embora com quantidade limitada de participantes (JERVIS e DRAKE, 2014). 

A condução do grupo focal geralmente segue a técnica de entrevista semiestruturadas, 

com uso de roteiro, que consiste em estimular a fala dos participantes, conduzindo a discussão 

ao tema principal, observando as digressões, nas quais é possível perceber as representações e 

referências mais ou menos conscientes nas quais se manifestam os argumentos lógicos 

utilizados (POULAIN e PROENÇA, 2003; JERVIS e DRAKE, 2014). 

Stewart e Shamdasani (2015) ressaltam três pontos chave para um grupo focal que 

afetam diretamente a natureza e qualidade da interação entre os participantes dos grupos, que 

são a composição, as influências interpessoais e os fatores de envolvimento na pesquisa. O 

roteiro deve considerar: o que se deseja obter; a forma de abordagem; a necessidade ou não de 
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perguntas de “aquecimento”; a importância do assunto para os participantes e para a pesquisa; 

e quais questões paralelas podem interferir positiva e/ou negativamente. 

Na literatura encontramos sugestões para o número de participantes que variam de 3 a 

12 (BARBOUR, 2009) ou de 8 a 12 (STEWART e SHAMDASANI, 2015). O número de 

participantes depende não só da habilidade do moderador como do espaço disponível, além do 

grau de complexidade do assunto abordado e do objetivo da pesquisa. É igualmente 

importante obter informações que contextualizem as informações sobre o grupo em estudo, 

tanto através de trabalho de campo preliminar, quanto a partir de informações disponíveis em 

diferentes fontes de dados prévios. Rook (2003) ressalta a necessidade de se ficar atendo ao 

que se ouve e observa durante as discussões e eliminar ao máximo as dúvidas.  

A pesquisa com grupo focal, principalmente com crianças, tem contribuído com 

informações úteis e confiáveis para o desenvolvimento de produtos (GUINARD, 2001). 

Cullen et al. (2009) realizaram estudo de grupo focal com estudantes norte-americanos de 11 

a 14 anos e verificaram que o lanche preferido deles era hambúrguer, cheeseburguer e 

alimentos açucarados, com baixa frequência de consumo de frutas e vegetais. Os estudantes 

também relataram que poderiam consumir mais frutas e vegetais se houvesse uma maior 

variedade de oferta nas cantinas escolares e se esses fossem oferecidos frescos. 

Kuntz et al. (2012) realizaram estudo exploratório com 128 crianças de 7 a 11 anos de 

escolas públicas e privadas no Brasil visando identificar sugestões para obter um produto 

saudável e saboroso simultaneamente. As frutas, os sucos naturais e os vegetais foram 

considerados saudáveis, enquanto que os preparados açucarados à base de fruta foram 

considerados saudáveis e gostosos. 

Nørgaard et al. (2012) avaliaram a influência dos pares na convivência social e nas 

escolhas dos lanches, através de estudo de grupo focal com adolescentes dinamarqueses de 10 

a 16 anos, encontrando que o consumo está associado ao suporte da autoimagem na 

socialização com seus pares. 

Gallo et al. (2017) utilizaram a abordagem de grupo focal com crianças de 8 a 11 anos 

de idade para compreender a relação entre emoção e alimento. Baseado no uso das palavras e 

emojis, através da discussão, 51 palavras e 38 emojis foram considerados apropriados para 

testes de emoção. 

2.2. TESTES DE ACEITAÇÃO  
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A avaliação e percepção da qualidade e aceitação de produto por consumidores 

depende de suas expectativas que são influenciadas por diversos estímulos, percebidos de 

forma consciente ou não, e que estão relacionados às experiências anteriores e às informações 

recebidas por propaganda ou informações de embalagem e/ou preço (DELIZA e MAC-FIE, 

1996). 

Principalmente no aspecto afetivo em avaliação hedônica há diferenças de aceitação 

e percepção tanto entre as crianças e adolescentes de diferentes idades quanto entre estes e os 

adultos, fazendo-se necessário protocolos e estudos específicos para esse público. A análise 

sensorial avalia vários aspectos do produto, tais como qualidade, intensidade, temporalidade e 

questões hedônicas. Para estudar esses aspectos com crianças, deve-se considerar tanto os 

aspectos legais, como a aprovação de um Comitê de Ética e autorização dos responsáveis 

legais, como o estágio do desenvolvimento cognitivo, que requer implicações de caráter 

prático de abordagem com critérios claros e bem definidos nas fichas de avaliação, 

preferencialmente com termos de uso conhecido do público-alvo (NICKLAUS, 2015). 

Moskowitz (2002) e Suolema et al. (2012) utilizaram escala hedônica de 9 pontos 

com os termos odeio para 1 e amo para 9 e os termos super ruim para 1 e super bom para 9 

respectivamente, observando que crianças e adolescentes de 9 a 14, em ambos estudos foram 

capazes de utilizar diferentes porções da escala.  

Os resultados obtidos a partir de testes de aceitação utilizando escalas são analisados 

a partir de análise de variância, que observa a média geral obtida. A obtenção de uma média 

maior indica a preferência do consumidor por este produto e isto tem sido relacionado a 

aceitabilidade comercial.  

Uma vez que a média global da aceitação não permite observar a segmentação da 

preferência dos participantes com diferentes padrões de preferência, o Mapa Interno da 

Preferência tem sido utilizado para observar a direção individual da preferência. O Mapa 

Interno de Preferência inicialmente identifica a maior variação dos dados hedônicos, que é 

extraída como preferência para formar a primeira dimensão. Em seguida, em uma segunda 

dimensão de preferência ortogonal à primeira, é extraída, e assim sucessivamente até que toda 

a variação dos dados seja explicada. Um gráfico é gerado, no qual os pontos são os produtos 

(amostras) e os consumidores (participantes) são os vetores, sendo que os pontos mais 

próximos de um conjunto de vetores correspondem a maior preferência daquele segmento de 

consumidores (VILLANUEVA, 2003). 
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2.3. QUESTÕES CATA (Check-All-That-Apply)  

Os testes com consumidor auxiliam nas decisões sobre formulações de 

produto e são essenciais no desenvolvimento e comercialização de novos produtos, 

bem como em melhoramento de formulações de produtos já existentes. Assim cada 

vez mais tem sido realizada a caracterização sensorial de produtos por meio métodos 

que utilizam os consumidores (VARELA e ARES, 2012). 

Um desses métodos, conhecido pelas siglas do seu nome em inglês,  CATA 

(Check-All-That-Apply), tem sido bastante estudado com o objetivo de avaliar a 

percepção do consumidor em relação às características sensoriais dos produtos e seu 

posicionamento no mercado, tanto para manter quanto para incrementar a qualidade.  

Porém, a maioria destes estudos foi realizado com adultos. Considerando a 

importância de obter a caracterização do produto por quem os consome, ressalta -se a 

necessidade de investigar o método CATA com crianças e adolescentes  em relação às 

questões que envolvem a aplicação do método, isto é, no que se refere à influência da 

ordem de apresentação das questões conforme estudado por Ares et al. (2014), Ares 

et al. (2015), Jaeger e Ares (2014) e Meyners e Castura (2016) com adultos. 

No CATA as perguntas sobre como os atributos dos produtos são percebidos 

têm sido utilizadas para determinar o perfil sensorial e caracterizar produtos 

específicos, ou categoria, sob avaliação do consumidor (ARES et al., 2010; LADO et 

al., 2010; LEZAETA et al., 2017 e PARENTE et al., 2010). Este tipo de metodologia 

tem a vantagem de reunir informações sobre os atributos percebidos sem a 

necessidade de escala. Sua aplicação requer instruções mínimas, é fácil  e rápida para 

utilizar e completar (DOOLEY, LEE e MEULLNET, 2010). 

A principal vantagem do CATA é permitir a seleção de várias opções dentro 

de uma lista de termos, em vez de limitar a apenas uma resposta ou forçando a 

centralização da atenção na avaliação de atributos específicos, exigindo assim menor 

esforço cognitivo. Também apresenta a vantagem de poder conectar o perfil do 

produto à reação do consumidor (VARELA & ARES, 2012). Apresenta também a 

vantagem de recolher informação sobre os atributos do produto sem exigência de uso 

de escala (quantificação). 

A lista de palavras ou termos CATA pode ser exclusivamente relacionada às 

características sensoriais do produto ou incluir também termos não sensoriais, como 
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termos de posicionamento do produto e emoções. Os termos podem ser selecionados 

a partir de resultados de grupo focal, de estudos quanlitativos com consumidores, ou 

de descritores usados por equipe treinada para caracterizar (VARELA & ARES, 

2012; DOOLEY, LEE, & MEULLNET, 2010). 

Alguns exemplos da aplicação do CATA para caracterização sensorial de 

produtos por parte dos consumidores incluem lanches (ARES & JAEGER, 2013), 

cultivares de morango (LADO, VICENTE, MANZZIONI, & ARES, 2010 ), sorvete 

(DOOLEY, LEE, & MEULLNET, 2010), sobremesas lácteas (ARES, DELIZA, 

BARREIRO, GIMÉNEZ, & GÁMBARO, 2010), bebidas em pó com sabor laranja 

(ARES, VARELA, RADO, & GIMÉNEZ, 2011), cosméticos (PARENTE, ARES, & 

MANZONI, 2010), refrigerantes com sabor de frutas cítricas (PLAEHN, 2012), suco 

de fruta em pó  com diferentes segmentos de consumidores: crianças e mulheres 

(CARDINAL et al., 2015), vinhos (LEZAETA; BORDEU; NÆS e VARELA, 2017) e 

perfil sensorial e de emoção associada de biscoitos pelo público infantojuvenil 

(SCHOUTETEN  et al., 2017). 

No entanto, é importante considerar que, não obstante o fato de que a 

frequência de marcação das questões CATA ter sido reportada como intimamente 

relacionada com a intensidade de atributos, estas não fornecem informações 

quantitativas, pois os consumidores só avaliam se o termo é adequado ou não para 

descrever o produto (VARELA & ARES, 2012). 

A pesquisa de marketing apresenta explicação para a importância das 

questões que aparecem em primeiro lugar e tem sugerido a influência da ordem dos 

termos nos questionários CATA. Segundo essa explicação, ocorre o princípio da 

satisfação, o qual afirma que as pessoas, geralmente, preferem uma solução aceitável 

a uma solução ótima, a fim de minimizar os seus custos psicológicos, quando 

submetidas a responder longos questionários. Assim sugere-se que o consumidor seja 

cuidadosamente levado a observar toda a lista das questões CATA (ARES & 

JAEGER, 2013). 

Os consumidores podem não selecionar um termo do CATA por três razões 

principais: considerar que o termo não se aplica, ou estar indeciso ou neutro sobre a 

questão ou ainda por falta de atenção. Porque, quando comparada a questões de 

resposta forçada, o CATA encoraja o consumidor a evitar a despender tempo e 

esforço simplesmente escolhendo a primeira opção razoável. Este padrão de resposta 
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rápida leva ao erro psicológico de posição no qual as opções colocadas no topo da 

lista têm mais chances de serem selecionadas. Assim, estudos recomendaram a 

rotação de termos dentro de uma questão CATA para, desta forma, obter resultados 

válidos. No entanto, são necessárias mais pesquisas para avaliar a influência do 

número e tipo de condições, bem como a concepção do questionário (ARES & 

JAEGER, 2013; CASTURA, 2009; ARELA & ARES, 2012). 

Devido à necessidade de pesquisar as questões CATA, Ares e Jaeger (2013) 

avaliaram modificações com relação a dois parâmetros: a ordem em que os termos de 

atributos sensoriais são colocados dentro do CATA, e a ordem das questões CATA 

dentro de uma avaliação do produto (incluindo as emoções provocadas pelo produto, 

intenção de compra e aceitação global), utilizando duas versões de fichas. 

Observaram que os efeitos relacionados à importância do atributo puderam ser 

explicados e encontrados em alguns resultados como, por exemplo, a diferença na 

frequência de uso de um atributo ter sido maior na versão da ficha onde foi colocada 

mais próxima ao topo da lista. Verificaram que a ordem aleatória de atributos 

sensoriais na questão CATA reduziu a frequência total de uso de termos em 

comparação com os atributos sendo agrupados com termos semelhantes (por 

exemplo, termos agrupados sabor/gosto e termos agrupados de textura). Houve  efeito 

significativo nas notas hedônicas dos produtos testados em relação à ordem dos 

atributos utilizados no CATA (ARES & JAEGER, 2013). Resultados semelhantes 

foram encontrados em estudo anterior, ao avaliar suco de laranja através do CATA, 

isto é, as primeiras posições, dentro da lista de termos, foram mais escolhidas, 

devendo-se evitar a ordem fixa dos termos nas fichas de perguntas, a fim de 

minimizar a distorção dos resultados (ARES, VARELA, RADO, & GIMÉNEZ, 

2011). 

O formato das questões CATA em comparação com escalas no estudo de 

King, Meilselman e Carr (2013) indicou que 13% de atributos de emoção foram 

selecionados quando adotado o método CATA, enquanto 79% quando adotada escala 

de classificação. No entanto, a escala de classificação promoveu diferenciação para 

mais atributos em baixo nível de resposta emocional (muito leve a moderado), ao 

passo que o método CATA promoveu um maior número de diferenciação com alto 

nível de frequência emocional para poucas emoções selecionadas. Deve-se ter 

cuidado, porém ao comparar-se os dados de teste com abordagens diferentes e, 
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quando possível, a mesma abordagem de teste deve ser ut ilizada em uma série de 

estudos. Também foi observado o efeito da posição da primeira amostra sobre a 

aceitação. 

Em outro estudo Jaeger e Ares (2014) avaliaram, em testes com adultos, três 

formas de apresentação, a primeira em ordem fixa dos termos, a segunda em uma 

única ordem de termos para cada participante, balanceando a ordem de apresentação , 

e a terceira em que os termos foram apresentados em ordem diferente para cada 

participante e amostra simultaneamente. Também Ares, Reis et al. (2015) utilizaram 

questão CATA com a ordem de apresentação balanceada entre e simultaneamente 

entre e dentre os participantes. Ares et al. (2014a) e Meyners e Castura (2016) 

também recomendam a aleatorização dos termos entre os participantes, para 

aumentar a reprodutibilidade. 

Alguns estudos compararam os mapas sensoriais gerados por CATA com os 

fornecidos pela análise descritiva clássica (ADQ), com painel treinado, relatando 

resultados semelhantes (ARESet al., 2010; BRUZZONE, ARES, & GIMÉNEZ, 2011; 

DOOLEY, LEE, & MEULLNET, 2010). Ares e Jaeger (2013) compararam o 

mapeamento da preferência utilizando os métodos CATA e ADQ, obtendo resultados 

semelhantes com a vantagem da simplicidade da tarefa para os consumidores , quanto 

o CATA foi utilizado. Isto é, o método CATA gera respostas mais espontâneas 

quando comparado com escalas de intensidade do método ADQ que utiliza escalas de 

intensidades. Assim, Campo et al. (2010) sugeriram a abordagem CATA como uma 

alternativa prática para análise descritiva convencional na caracterização de produtos 

com aroma complexo. 

A limitação da abordagem CATA é que o perfil ótimo derivado de mapas 

CATA é realizado em termos de contagem de resposta e não intensidades, como 

determinado por equipe treinada ou consumidores quando utilizam escala de 

intensidade de atributo. Outra limitação de perguntas CATA é que elas fornecem 

dados qualitativos e, portanto, podem ter menor capacidade de discernimento do que 

tarefas de classificação ou escalas de intensidade (DOOLEY, LEE, & MEULLNET, 

2010). Além disso, as perguntas CATA necessitam de um número relativamente 

grande de consumidores, não sendo recomendado com equipe treinada.  
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Uma vez que CATA é usado principalmente com consumidores, o número de 

avaliadores necessários para realizar uma caracterização sensorial varia de 50 a 100  

(ARES et al., 2014b; ARESet al., 2010; DOOLEY, LEE e MEULLNET, 2010). 

Similarmente às comparações do CATA com ADQ, também os resultados 

obtidos do CATA têm sido objeto de estudos com diferentes ferramentas estatísticas, 

ou variações de ferramentas já tradicionalmente empregadas, como é o caso da 

Análise de Correspondência (AC). A AC é uma técnica que avalia duas categorias de 

variáveis a partir da tabela de contingência, normalmente utiliza o qui-quadrado ou 

um modelo nog-linear, que facilita o mapeamento perceptual dos objetos 

(produtos/pessoas) em um conjunto de atributos não-métricos (RENCHER, 2001). 

Assim, Vidal et al. (2015) compararam as respostas de 71 artigos que utilizaram 

CATA utilizando a Análise de Correspondência (AC) clássica, que utiliza a distância 

qui-quadrado e a distância Hellinger sendo que ambas abordagens de análise de 

resultados promoveram resultados similares. No entanto, Meyners et al. (2013) 

sugerem utilizar a distância de Hellinger para minimizar a influência de termos 

menos frequentes selecionados que não são observados quando se utiliza a distância 

qui-quadrado. 

Jaeger e Ares (2015) avaliaram possível viés na caracterização de produto 

por CATA e escala hedônica e concluíram que o uso em conjunto pode ser uma 

escolha metodológica adequada para obter informações sobre a preferência dos 

consumidores e as características sensoriais do produto.   

2.4. EMOÇÃO  

Ao longo do tempo tem-se observado que as emoções, o humor e a escolha 

de alimentos interagem de forma sutis conscientemente ou não, através dos efeitos 

fisiológicos que alteram o apetite, alterando o comportamento devido a escolha do 

alimento ou vice-versa, produzindo assim ações benéficas, corretivas ou não. Além 

disso, determinados alimentos podem alterar o humor através dos efeitos sensoriais 

(inclusive hedônico) pelo contexto social associado, devido a expectativas 

cognitivas, psicológicas ou alterações ou modulação do apetite (GIBSON, 2006). 

Embora a relação entre humor e emoção seja complexa, Gibson (2006) define 

humor como um estado de excitação psicológica longa e demorada que dura vários 
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minutos, com dimensões interativas relacionadas à energia, tensão e prazer, enquanto 

a emoção pode ser definida como resposta afetiva rápida a estímulos particulares, 

situações ou eventos e que pode persistir na ausência do estímulo, não sendo 

detectável a observadores externos. 

O humor pode alterar a escolha dos alimentos devido uma série de razões, 

estudadas de forma independente e com focos distintos, tais como: neurofisiológicas, 

psicológicas e hormonais. Uma vez conhecendo quais alimentos provocam alterações 

no humor e na emoção, pode-se obter a melhor estratégia para escolher o alimento 

considerando o humor desejado (KOSTER e MOJET, 2015; GIBSON, 2006). A 

exemplo do estudo de Schlosser (2015) que relacionou a gratidão e bondade à 

doçura. Por isso torna-se importante o estudo da emoção associada ao alimento, 

principalmente com relação ao consumo de produtos à base de fruta por crianças e 

adolescentes. 

Uma vez que o método de mensurar o humor através da escala utilizada em 

psicologia não é suficientemente adequado para pesquisas da emoção associada aos 

alimentos por conter um desequilíbrio entre emoções, prevalecendo as negativas, 

uma série de questionários destinados especificamente à avaliação da emoção 

associada aos alimentos tem sido desenvolvida no campo da ciência sensorial , tal 

como o perfil EsSense®, que inclui uma lista com 39 termos baseados na observação 

e descrição de alimentos que utiliza uma escada de intensidade de 5 pontos 

(1=certamente não a 5=extremamente) (KING e MEILSELMAN, 2010). 

Gutjar et al. (2015) investigaram a relação entre emoção, o gostar e o 

comportamento alimentar de sete bebidas por 123 participantes utilizando escala 

hedônica, PrEmo® e EsSense®. Os resultados mostraram que os métodos 

predominantemente diferem em termos de intensidade, padrão e tipo de emoção 

associada, apesar disso, concluiu-se que todos serviram para diferenciar as sete 

amostras. Observou-se também que a avaliação do perfil de emoção associada e a 

escolha alimentar permitiu informação adicional sobre a escala afetiva tradicional 

(escala hedônica). Porém, algumas limitações foram ressaltadas, tais como: a 

combinação de questionário verbal e não verbal; a variabilidade, com relação à 

frequência de consumo entre os participantes; o viés discriminativo do perfil 

EsSense® e o número de amostra que excede o ideal de três (KING et al., 2013). 
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Edwards et al. (2013) avaliaram a relação entre emoção, consumo e aceitação 

em alimentação fora de casa, antes e após a refeição, com 408 estudantes através de 

um questionário com 59 estados de emoção previamente desenvolvido. Concluíram 

que a emoção positiva induziu maior aceitação enquanto que o contrário também 

ocorreu. As variáveis gênero, estar só ou acompanhado e idade não influenciaram a 

aceitação neste estudo. 

Desmet e Schifferstein (2008) em dois estudos exploratórios avaliaram as 

emoções experimentadas enquanto os participantes provavam o alimento. Os 

participantes reportaram a experiência emocional e explicaram as condições que as 

desencadearam, tais como: propriedades sensoriais; consequência experimentada; 

consequência associada; significado pessoal ou social e comportamento dos agentes 

envolvidos. 

No Brasil, Roazzi et al. (2011) investigaram a organização estrutural semântica do 

conceito e emoção com 247 crianças de 7 a 12 anos de idade de escola pública, pela técnica 

de associação livre de palavras e encontraram as emoções primárias (alegria, tristeza, 

felicidade, raiva, medo e amor) e secundárias (saudade, ódio, paz, ansiedade entre outras). 

Somados aos estudos acima expostos, outros dados relacionados aos distúrbios da 

alimentação e obesidade indicaram a necessidade de entender a influência do humor e da 

emoção sobre a escolha alimentar e têm ganhado espaço como uma forma para observar a 

influência da emoção e sua relação com o alimento. Estes estudos procuram encontrar os 

fatores emocionais que influenciam a escolha e o consumo de alimentos, independentemente 

do gosto, desejo e adequações comportamentais, a partir de métodos de medição de emoção, a 

exemplo dos trabalhos realizados por Schouteten et al. (2017) que elaboraram perfil sensorial 

e emocional de biscoitos por crianças e adolescentes; Gallo et al. (2017) que avaliaram, 

através do grupo focal utilizando palavras e emojis, a aceitação e perfil emocional de imagens 

de alimentos por crianças norte-americanas de 8 a 11 anos de idade. Eles utilizaram uma 

compilação de palavras extraídas dos estudos de DePelsmaeker et al. (2013), de Desmet e 

Schifferstein (2008) e King e Meiselman (2010) e observaram que as crianças de 10 e 11 anos 

utilizaram mais emojis que as outras devido a maior familiaridade com a tecnologia. Outros 

exemplos são os trabalhos de Köster e Mojet (2015) que avaliaram sob a perspectiva 

psicológica como a emoção e o humor influenciam o consumo de alimentos e obesidade; de 

De Pelsmaeker et al.(2013) que avaliaram a influência da emoção associada a marcas no 

consumo de leite saborizado com crianças de 3 a 13 anos de idade, através da abordagem 
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combinada de termos de emoção obtidos em estudos prévios, no entanto, a lista dos termos foi 

obtida somente para as marcas específicas de leite saborizado e de Jervis et al.(2014) que 

avaliaram emoção associada a fotos de pão por crianças e adolescentes de 8 a 17 anos de 

idade. 

2.5. FATORES EXTRÍSECOS AO ALIMENTO – EMBALAGENS E RÓTULOS 

A maior preocupação com escolha por alimentos mais saudáveis, visando reduzir 

doenças relacionadas à obesidade, tem levado órgãos governamentais de saúde pública e as 

indústrias a ampliar as discussões tanto para regulamentação de normas, quanto para 

pesquisas para avaliar o comportamento do consumidor em relação ao processo de escolha 

dos alimentos através da embalagem e propaganda. Tudo isso, associados ao pouco tempo 

destinado às compras, tem levado a uma mudança nos rótulos com intuito de informar de 

forma mais rápida e eficiente. No rótulo, os apelos visual e verbal, isto é, presença de 

elementos gráficos, figuras e textos, auxiliam e desempenham papel crítico na atenção dos 

consumidores no processo de escolha (KLEEF e DAGEVOS, 2013) principalmente entre 

adolescentes (Vila-López et al., 2017). Os rótulos que combinam apelos curtos, elementos 

gráficos e cor são mais eficazes na transmissão dessas informações, no entanto, ainda não foi 

extensivamente estudado como o consumidor interpreta essas informações (ABRAMS et al., 

2015).  

Fatores extrínsecos, tais como embalagem, marca e informações no rótulo, podem 

alterar significativamente a experiência com alimentos ou bebidas através de um processo 

chamado de sensação transferida, na qual os atributos extrínsecos são transferidos à percepção 

sensorial do produto (PIQUERAS-FIZMAN e SPENCE, 2015; SKACZKOWSKI et al., 

2016). Por isso a importância em se compreender a interação entre os atributos sensoriais e os 

extrínsecos sobre a aceitação do consumidor, visando ampliar a probabilidade do sucesso do 

produto no mercado (ASIOLI et al., 2017). 

Noronha (2003) avaliou: a segmentação dos consumidores ingleses em função da 

percepção do gosto amargo, riqueza de sabor e aceitação do café solúvel; e a influência da 

embalagem e dos estímulos sensoriais sobre a expectativa do consumidor e sua percepção. Os 

resultados mostraram que a defasagem entre a expectativa do consumidor (ou a sensação 

esperada) com relação a um novo produto e o que realmente é percebido ao experimentar 

pode levar ao fracasso do produto no mercado. Dessa forma, torna-se importante que os 
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consumidores avaliem os aspectos visuais e informativos veiculados pela embalagem e 

campanhas publicitárias, durante o desenvolvimento do produto para assim obter a 

expectativa e as consequências no comportamento de consumo. 

Deliza e MacFie (1996) inseriram um conceito de expectativa em um contexto geral 

de seleção e consumo de alimentos, segundo um fluxograma no qual, em uma primeira etapa 

se observa a influência das informações e as experiências anteriores com relação à expectativa 

prévia, seguido das informações do produto (rótulo, embalagem, propaganda e preço) que 

então geram a expectativa dividida em duas classes: baixa que gera a rejeição e alta que gera a 

escolha do produto. Em uma segunda parte, observa-se o consumo ou uso do produto 

concluindo em duas possibilidades: a confirmação da expectativa que gera satisfação, que 

pode levar a repetição do uso ou ao aumento da expectativa; ou a não confirmação da 

expectativa, que pode ser positiva e consequentemente satisfatória ou negativa que leva a 

diminuição da expectativa ou rejeição do produto. 

Grunert e VanTrijp (2014) apresentam uma estrutura de organização mais 

simplificada para avaliar como o consumidor decide sobre um novo produto e que está 

relacionada a três principais fatores que se inter-relacionam: primeiro o que é desejado; 

segundo as inferências dadas pelas informações do julgamento e terceiro a repetição. Sendo 

que o primeiro é influenciado por fatores intrínsecos a cada consumidor: personalidade, 

valores, metas, situações, desejo e benefícios vislumbrados com o produto, enquanto o 

segundo é influenciado por informações extrínsecas vinculadas pelo marketing, questões 

tecnológicas e do produto e os atributos percebidos, e a última é o julgamento propriamente 

dito realizado pelo consumidor ao adquirir o produto e comprovar ou não os benefícios 

esperados, com a consequente repetição da compra subsequente. 

Pelo exposto, uma estratégia competitiva baseada na diferenciação de produto 

depende de fatores extrínsecos, principalmente embalagem, marca e preço; das características 

do produto; da “propaganda ou apelo” que pode induzir percepções subjetivas de diferença; e 

do preço, além da preferência dos diferentes perfis de consumidores (GIANEZINI et al., 

2012). Por isso, é importante buscar as respostas aos estímulos visuais e informações de 

embalagem e rótulo, que associado à avaliação às cegas, tradicionalmente utilizada em 

estudos de análise sensorial, poderá predizer com maior segurança o comportamento do 

consumidor diante novos produtos (JAEGER, 2006).  

Para atender melhor as expectativas do consumidor é necessário esforço conjunto e 

sincronizado entre marketing, pesquisa e desenvolvimento desde as etapas iniciais, com a 
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participação ativa do consumidor através de pesquisas qualitativas e quantitativas 

(NORONHA, 2003).  

Pesquisas envolvendo avaliação de embalagens de alimentos têm indicado a 

tendência por embalagens individualizadas, que permitam o fechamento e sejam fáceis para 

transportar (SARANTOPOLUS et al., 2009), assim desenvolver produtos em embalagens que 

atendam a esses requisitos permite melhor aceitação dos consumidores. 

Mielby et al. (2012) avaliaram a preferência visual e a complexidade de figuras de 

misturas de frutas e vegetais com adultos e adolescentes, encontrando uma relação invertida 

entre complexidade e preferência visual, também influenciada pela frequência de consumo de 

frutas e vegetais e pelo gênero. 

Carneiro et al. (2013) avaliaram, dentre outras característica, a rotulagem de  

diferentes marcas comerciais de néctar de uva em Fortaleza – Ceará, observando, segundo os 

preceitos da legislação Brasileira, que apenas 43% continham o conteúdo líquido e o lote de 

fabricação descritos no rótulo. 

Torres-Moreno et al. (2012) estudaram a influência do rótulo sobre expectativa, a 

aceitação e a intenção de compra de seis amostras de chocolate, utilizando como variáveis a 

marca e o tipo e 109 consumidores avaliaram as amostras sob três condições: às cegas (apenas 

provando), esperado (observando informações do rótulo do produto) e informado (provando 

os produtos juntamente com as informações do rótulo). Concluiu-se que na condição 

esperada, o gosto do consumidor foi afetado pela marca. Na condição cega, as diferenças de 

gosto foram devidas ao tipo de produto; as amostras com alta porcentagem de cacau 

apresentaram menor aceitação. Sob a condição informada, o gosto de chocolates escuros 

variou de acordo com a marca e tipo de produto e os chocolates de marca premium geraram 

altas expectativas de aceitação pelo consumidor.  

Pesquisa sobre escolha de embalagem, utilizando análise conjunta, mostrou que as 

percepções de crianças em idade pré-escolar estão baseadas na presença de personagens, 

cores, imagens de comida e aspectos divertidos (CARRUTH et al., 2000). 

Asioli et al. (2016) compararam dois métodos de abordagem da análise conjunta por 

escala e escolha, para caloria, café, origem e preço, para avaliação de cafés gelados por 101 

noruegueses concluíram que as duas abordagens foram igualmente amigáveis e obtiveram 

conclusões semelhantes. No entanto, o uso da escala permitiu maior número de diferenças 

significativas entre as variáveis avaliadas.  
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Asioli et al. (2017) discutiram em seu artigo as vantagens e desvantagens entre as 

abordagens com métodos hedônicos clássicos e alternativos (mapa projetivo e CATA) 

ressaltando a importância da compreensão das interações entre os fatores intrínsecos e 

extrínsecos ao alimento, como já exposto.  
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OBJETIVO 
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Investigar o efeito de diferentes ordens de apresentação das questões CATA 

avaliados por crianças e adolescentes tendo como estudo de caso o desenvolvimento 

de smoothie de frutas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Selecionar a combinação de frutas e formular o smoothie;  

 Avaliar as características físico-químicas, nutricionais e microbiológicas do 

smoothie;   

 Avaliar a aceitação do smoothie usando escala hedônica facial estruturada de 

nove pontos;  

 Avaliar o efeito da ordem de apresentação dos termos das questões CATA na 

diferenciação das amostras;  

 Avaliar os atributos sensoriais e das emoções associadas ao smoothie; 

 Avaliar a influência do rótulo na aceitação dos smoothies nas condições 

esperada e informada. 
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CAPÍTULO 1 – DESENVOLVIMENTO DO SMOOTHIE ORIENTADO PELO 

CONSUMIDOR: UMA ABORDAGEM USANDO PAIS E FILHOS  
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Resumo 

Estimular maior consumo de frutas para o público infantojuvenil requer tanto pesquisas que 

indiquem os motivos que determinam suas escolhas e preferência alimentar, quanto o 

desenvolvimento de produtos à base de frutas. O smoothie, uma bebida elaborada 

exclusivamente de frutas, pode ampliar a oferta de produtos saudáveis. Para identificar as 

frutas que melhor combinam com essa bebida e obter as impressões sobre o consumo de 

frutas foram realizados grupos focais com pais, crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, em 

bairros da cidade do Rio de Janeiro com distintos Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 

Os resultados identificaram combinações de frutas com maior possibilidade de aceitação e 

também aquelas misturas em que os participantes puderam melhor expressar as características 

sensoriais. Os pais indicaram a necessidade de: praticidade, embalagem leve, com tampa 

rosqueável e com imagem das frutas, e utilizar mistura de frutas normalmente consumidas 

pela criança e adolescente. A doçura, a praticidade e o sabor sobressaltaram como motivo 

para as escolhas por parte das crianças e adolescentes, enquanto que a desconfiança quanto a 

higiene de processamento surgiu como desmotivação. Também foi possível obter impressões 

sobre as embalagens desses produtos disponíveis no Brasil e no exterior. A participação do 

público alvo desde o início do desenvolvimento do smoothie avaliando as misturas propostas 

pelos pais agregou originalidade ao estudo. As informações levantadas podem criar um 

produto com maior aceitação tanto por parte dos pais quanto das crianças e adolescentes que 

são o principal público alvo para o consumo dessa categoria de alimento. 

 

Palavras chave: grupo focal, crianças, adolescentes, smoothie, desenvolvimento de produto. 
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1. Introdução  

A desnutrição e a obesidade são indicadas como fatores de risco de mortalidade e 

morbidade (WHO, 2015) levando os consumidores, preocupados com o impacto sobre a 

saúde e melhor qualidade de vida para si e seus filhos, a seguir hábitos de consumo saudáveis, 

desde a infância e adolescência, como forma de obter benefícios e prevenir doenças na vida 

adulta (BUIL-COSIALES et al., 2017; ISHAK et al., 2013; GODINHO & ALVES, 2017; 

LALOR, et al., 2011). As frutas e os vegetais são componentes saudáveis da dieta (Bouwman 

et al., 2009), sendo importante estimular o seu consumo na alimentação de crianças e jovens 

(LEONE et al., 2011; ØVREBØ, 2011; MINAKER & HAMMOND, 2016). Para tal, é 

preciso entender como o público infantojuvenil faz sua escolha alimentar, os fatores que o 

influenciam, o que ele gosta e as consequentes implicações que percebem para sua saúde 

(LYERLY e REEVE, 2015). Diversos estudos apresentados na revisão de Laureati et al. 

(2015) foram realizados como o objetivo de melhor compreender as preferências alimentares 

de crianças e adolescentes como estratégia para reduzir a obesidade e má-nutrição. Além 

disso, outros estudos enfocando a visão das crianças sobre diversas categorias de alimentos 

(ISHAK et al., 2013), a importância do controle e redução da obesidade infantil (LALOR et 

al., 2011), os fatores que influenciam a alimentação em família (FULKERSON et al., 2011) e 

a relação entre conhecimento nutricional, a aceitação e a escolha do produto 

(TARABASHKINA et al., 2016) tem sido reportados. Considerando estudos realizados no 

Brasil, Mazzonetto e Fiates (2014) e Dallazen e Fiates (2014) investigaram o comportamento, 

hábitos e escolha das crianças enquanto consumidores ou interferentes na compra dos lares. 

Moreira et al. (2015) e Kuntz et al. (2012) exploraram se a percepção do que é ou não 

saudável tem algum impacto nas escolhas alimentares. Outros estudos abordam de 

importantes ações do Governo Brasileiro relacionadas à alimentação (JAIME et al., 2011). 

O smoothie é uma bebida elaborada com frutas frescas ou congeladas e ou vegetais, 

usualmente consumido imediatamente após o preparo sem a necessidade de coar ou filtrar, 

com a textura similar a do milk-shake (CASTILLEJO et al., 2016). Torna-se uma opção 

adequada pois promove o bem-estar e a alimentação saudável, sendo uma maneira de ampliar 

a oferta de produto à base de fruta (ARJMANDI et al., 2016). Além de ter aumentado sua 

popularidade entre as crianças (KUNTZ et al., 2015). Entretanto, o desenvolvimento de 
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produtos que agradem o público infantojuvenil requer a participação deste público nas etapas 

iniciais do processo a fim de alcançar o sucesso do produto (GEERTSEN et al., 2016). A 

pesquisa qualitativa possibilita obter uma visão das múltiplas realidades de cada indivíduo, 

bem como explorar os fatores socioculturais que contribuem e/ou interferem em 

comportamentos relativos às escolhas e interpretação do mundo. O Grupo Focal é um dos 

método de pesquisa considerado adequado para obter estes dados preliminares (FREZ-

MUNOZ et al., 2016). Ele promove novas informações e ideas, que não seriam possíveis com 

questionários, principalmente porque o grupo focal é um bom caminho para coletar ideas e 

estratégias para intervenções futuras (DE CRAMER et al., 2013).  

Este estudo objetivou investigar a aceitação do público infantojuvenil quanto às 

frutas, bem como dos pais em relação ao consumo de frutas para os filhos e identificar a 

combinação de frutas com maior potencial de sucesso para o desenvolvimento de smoothie 

considerando a percepção das crianças e seus pais, assim como compreender o momento de 

consumo preferido para este produto e aspectos desejados nas embalagens na visão dos dois 

grupos pesquisados.  

2. Material e Métodos 

As sessões de Grupo Focal foram realizadas segundo o descrito por Stewart e 

Shamdasani (2015) com pais e, em seguida com crianças e adolescentes. As entrevistas foram 

realizadas em centro comunitário, escolas e instituições em bairros da cidade do Rio de 

Janeiro com distintos IDH, a saber IDH médio (0,794) com renda familiar de um a três 

salários mínimos e IDH alto (0,959) (IBGE 2010), com renda acima de cinco salários 

mínimos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 

de Feira de Santana – BA (nº CAAE 32907914.9.0000.0053) e os termos de consentimento 

(Apêndice 1) de todos os participantes bem como os termos de assentimento livre esclarecido 

(Apêndice 2) foram apresentados a todos os participantes.  

As discussões dos Grupos Focais foram conduzidas por pesquisadora e uma auxiliar, 

e guiadas por perguntas do roteiro semiestruturado (Apêndice 3 e 4) construído a partir da 

revisão da literatura, pré-pesquisa e sugestões obtidas no grupo de pesquisa. Buscou-se 

encorajar a conversa de forma espontânea e natural entre os participantes, mantendo o foco no 

tópico de interesse. As sessões foram gravadas em áudio e vídeo. 
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Os grupos focais duraram em média 45 minutos, com total de oito horas de gravação 

em áudio e vídeo.  A transcrição gerou 76 páginas, incluindo anotações, observações e os 

relatos do moderador e observador.  

 

2.1 Estudo com os pais 

Participaram do estudo 39 pais (idade entre 25 a 60 anos) dentre nos quais 14 

homens e 25 mulheres e a média foi de oito pais/sessão. Foram realizadas cinco sessões de 

grupos focais, três em bairro de IDH médio (22 participantes, sendo 11 homens) e dois em 

IDH alto (18 participantes sendo 3 homens). Os pais foram convidados pessoalmente e após 

breve explicação sobre a pesquisa, isento de detalhes, eles assinaram o termo de 

consentimento livre esclarecido e o grupo focal iniciado. 

O roteiro de entrevista do Grupo Focal (Apêndice 1) foi elaborado seguindo as 

orientações descritas Stewart e Shamdasani (2015), Barbour (2009) e Fulkerson et al. (2011). 

Foi realizado um teste piloto com o público alvo visando validar o roteiro, a fim de verificar a 

necessidade de possíveis mudanças nas perguntas. Para tal, foram convidados nove pais entre 

funcionários e estagiários da Embrapa Agroindústria de Alimentos.  

As sessões foram iniciadas com perguntas mais amplas e abertas visando deixar os 

participantes à vontade, tendo sido explicado que não havia respostas certas ou erradas e que 

o objetivo era conhecer a opinião deles em relação ao consumo de frutas das crianças. Em 

seguida foram exploradas as frutas que seriam mais interessantes, de acordo com a 

perspectiva dos pais, para formular um smoothie.  

A partir das misturas identificadas nas sessões de Grupos Focais realizados com os 

pais foi consultada a Tabela TACO (2011) para selecionar aquelas que apresentassem maior 

percentual de Vitamina C e fibra, sendo selecionadas quatro misturas, que foram apresentadas 

na discussão com as crianças e adolescentes. 

2.2 Estudo com crianças e adolescentes 

Após o estudo com os pais, foram realizados quatro grupos focais com crianças e 

adolescentes (idades de 9 a 14 anos, 17 meninas e 13 meninos, média de sete participantes por 

sessão). Duas sessões foram realizadas em bairro de IDH médio e duas em IDH alto. 
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As perguntas do roteiro  das entrevistas (Apêndice 2) foi elaborado seguindo as 

orientações descritas Stewart e Shamdasani (2015), Barbour (2009) e Fulkerson et al.(2011), 

tendo sido  realizada uma sessão piloto na qual participaram 10 crianças e adolescentes do 

bairro de IDH médio, as quais não participaram das sessões posteriores. 

 

2.3 Análise dos dados 

Os áudios, vídeos, as anotações de cada grupo focal e as impressões do moderador e 

assistente foram transcritos em um único documento que foi revisado por outros três 

pesquisadores. Tanto as transcrições quanto os temas considerados importantes nos diferentes 

grupos focais foram analisados individualmente e em seguida discutidos entre a equipe de 

pesquisadores possibilitando ampliar e detalhar as impressões sobre os resultados conforme 

descrito por Stewart e Shamdasani (2015), Doody et al. (2013), Kuntz et al. (2012), Fulkerson 

et al. (2011) e Gallo et al. (2017). 

Para manter o contexto com as respostas dos grupos focais a analise seguiu a ordem 

das questões do roteiro e em seguida foram construídos os temas finais emergentes dessas 

respostas. 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Estudo com os pais 

As respostas dos pais que participaram das sessões de Grupo Focal abrangeram 

aspectos emocionais, hedônicos e relacionados à saúde. Os resultados das discussões e 

interações oriundas das sessões de Grupo Focal é descrito a seguir. 

Com relação à primeira pergunta do roteiro “O que lhes vem à cabeça quando o 

assunto é consumo de fruta pelo seu filho?”: os relatos nos diferentes grupos focais 

destacaram a preocupação, eventualmente até certa frustração, em relação ao baixo consumo 

de frutas. Os participantes falaram da ocorrência de maior consumo de frutas pelas crianças 

menores de oito anos. Resultados semelhantes foram reportados por Byrd-Brdbenner et al. 

(2017) e Herrick et al (2015) ambos em pesquisa com jovens norte-americanos e Minaker e 

Hammond (2016) em estudo com jovens canadenses. 
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Além disso, alguns relatos falam da importância da praticidade ou da falta dela como 

barreira para o consumo no “dia a dia”. Resultados semelhantes foram reportados por 

Fulkerson et al. (2011) em que os pais lamentaram a falta de tempo para alimentação em 

família e a frustração com relação ao baixo consumo de frutas e vegetais por seus filhos.  

 

“Lá em casa só eu como fruta... mas na forma de suco (fruta batida fica tudo mais 

fácil) e o único suco que meu filho toma é o de manga.” (R., IDH alto) 

“Meu filho aceitava muito bem frutas quando era menor.  Até 4 ou 5 anos comia 

bem; hoje em dia não quer saber de fruta alguma.” (E., IDH médio) 

 

Assim como encontrado por Moreira et al. (2015), os pais acreditam, 

independentemente de características demográficas diversas, que o consumo de frutas tanto 

deles quanto de seus filhos é insuficiente. Também relataram comprar os itens que o filho 

gosta de comer, caso contrário é “dinheiro jogado fora” e que os apelos de compras dos filhos 

estão relacionados aos doces, raramente às frutas. Resultados semelhantes, com relação aos 

pedidos dos filhos por alimentos de maior densidade energética e pobres em nutrientes foram 

reportados por Dallazen e Fiates (2014) em estudo com crianças brasileiras. Ventura e 

Worobey (2013) avaliaram os fatores que determinam a preferência com relação aos aspectos 

biológicos, físicos e comportamentais e ressaltaram a preferência inata, com consequente 

respostas positivas aos alimentos doces e umani, a qual chamaram de impulso biológico, por 

ser esse alimento mais rico em energia. 

Van Beek et al (2017), em estudo com adultos holandeses, encontraram uma 

conexão entre o consumo de frutas e as consequências para a saúde no futuro. O estudo 

identificou um aumento na preferência por produtos alimentícios. Essa preocupação com as 

consequências futuras foi observada na preocupação da avó com o futuro do seu neto relatada 

na discussão em grupo quando ela citou: “Você tem que comer porque é bom.” No sentido de 

bom para saudável (F., alto IDH). 

A comida faz parte de uma rotina familiar íntima associada ao cuidado parental que 

inclui o que a família come e como compartilham as refeições da família (Casotti, 2004). A 

pesquisa de Epp e Velagaleti (2014) sobre a terceirização da parentalidade aponta para a 

necessidade de mais recursos familiares para o cuidado, que podem incluir a alimentação. 

Essa terceirização do cuidado pode ser observada na fala de um pai do IDH alto: “... nossos 

filhos ficam mais tempo com a secretária, que não vai picar a fruta. Então, se tiver uma 
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sobremesa processada, tipo flan ou iogurte, ela não vai trabalhar contra si mesma. 

Alimentação é um reflexo do dia a dia, é coisa prática.” (H., IDH alto) 

Pensando no mercado, a comida precisa permanecer em um limite positivo e ético 

por causa de sua íntima associação com o cuidado dos pais (Casotti, 2004) e porque há muitas 

visões críticas e hostis sobre a ética nos negócios de alimentos. 

Movimentos de mudança nos hábitos alimentares da família em consequência de 

traumas vividos em suas famílias de origem como, por exemplo, o câncer de estômago do pai 

e problemas de obesidade que foram relatados como motivações para um maior rigor e 

disciplina na alimentação, com opções mais saudáveis incluindo o consumo regular de frutas. 

A mudança para hábitos mais saudáveis com origem em problemas de saúde foi também 

relatada por McGee et al. (2011) no estudo sobre comportamento de compra realizado com 

pais de baixa renda em uma região do baixo Mississipi- EUA.   

Algumas dificuldades foram apresentadas pelos responsáveis de ambos os IDHs 

quando perguntados sobre a facilidade/dificuldade encontrada para o consumo de frutas por 

seus filhos. Os participantes relataram as ações para convencer as crianças ou adolescentes a 

consumir frutas e verduras e ainda que o consumo acontece após estratégias de estímulos tais 

como alterar o sabor com a adição de açúcar ou de conscientização sobre benefícios à saúde. 

Tarabashkina et al. (2016) concluíram que informar sobre o valor nutricional apresentou 

resultado positivo para crianças menores de 11 anos, a que chamaram de competência 

nutricional, enquanto que, para crianças de 11 a 13 anos, encontraram o apelo sensorial e a 

interferência social como fatores que influenciaram a aceitação e escolha por alimento 

saudável. Struempler et al. (2014) e Webber et al. (2010) sugeriram a educação nutricional 

como estratégia motivar a família e a criança sobre o consumo de alimento saudável. Marquis 

et al. (2011) sugeriram uma abordagem diferente como estratégia de saúde pública que é 

associar o consumo de frutas e vegetais ao prazer de diversão para promover o consumo entre 

os jovens. 

Os relatos do nosso estudo mostram ações que estão envoltas em dramas, tentativas 

de compensações e estratégias de estímulos para aceitação e consumo de frutas como tornar 

as refeições mais bonitas e incluir a criança no preparo das refeições. Fulkerson et al. (2011), 

no entanto, relatam que algumas estratégias em que as crianças se envolvem mais no consumo 

podem ter bagunça ou sujeira como consequência.  

Outra estratégia relatada pelos pais neste estudo foi esconder a fruta com açúcar e ir 

retirando aos poucos, semelhante à estratégia explorada por Pescud e Pettigrew (2014) e 
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utilizada por pais australianos em relação aos vegetais na preparação da refeição oferecida aos 

filhos para promover o consumo. A insistência por meio do oferecimento sucessivo da fruta 

foi considerada estratégica para aumentar o consumo, tendo sido relatada principalmente 

pelos avós.  

 

“Insisto com ele (o filho) para comer frutas ...tem que comer, senão mamãe vai 

morrer... no início funcionava, hoje não mais.” (R., IDH médio) 

 “Ofereço fruta nas saladas verdes (rúcula, alface etc.), misturando manga, abacaxi, 

morango, para que coma também com os olhos.” (M., IDH alto) 

“Eu deixo ele comer um salgadinho ou sorvete em troca de antes comer algo 

saudável como uma fruta” (E., IDH médio) 

“Eu mostro a fruta, e o fato de deixar a criança ver, tocar e também observar a mãe 

cortar melhora a aceitação da criança.” (T., IDH alto). 

 

Em todas as discussões, os pais elegeram o suco puro, com água, ou com leite e o 

suco em caixinha (“Eu amo suco de caixinha” H., IDH alto) como forma mais prática de 

consumo de fruta. A comodidade de levar no lanche para a escola é destacada nos relatos de 

famílias com IDH alto, uma vez que nas famílias de IDH médio predominam escolas públicas 

que fornecem o lanche. Uma das mães assumiu comprar suco pronto devido à preguiça em 

prepará-lo em casa (“Na verdade tenho preguiça de fazer o suco embora prefira o suco natural 

feito em casa.” A. IDH alto). Webber et al. (2010), em estudo realizado com donas de casa de 

baixa renda nos Estados Unidos da América sobre compras de frutas e vegetais, também 

relataram a confissão de culpa de participantes pelo baixo consumo de frutas e vegetais 

devido à preguiça. 

Outra questão importante refere-se à interferência dos colegas e amigos das crianças 

e adolescentes sobre o que é consumido por eles, realçando a necessidade de aceitação no 

grupo, o que também foi observado por Fulkerson et al. (2011) em estudo realizado com pais 

sobre barreiras da alimentação familiar. Alguns relatos dos pais sugerem que eles 

compreendem a influência do grupo como, por exemplo, quando utilizando o linguajar da 

criança e do adolescente, referiram-se a “é mico levar fruta para escola”. Franko et al. (2013) 

também observou em estudo a presença dos amigos como uma barreira ao consumo de frutas 

e vegetais por jovens norte-americanos. 
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Outro depoimento sobre a mudança no comportamento ou padrão de escolha da 

criança diante dos amigos traz a palavra “policiada”, no sentido de vigiada, para se referir à 

diferença da escolha do filho (12 anos) quando está na companhia dos pais e quando não está 

sob supervisão destes, como por exemplo na escola:  

 

“Outro dia vi que meu filho tinha levado por acaso um suco de laranja, mas estavam 

todos os amigos com outra bebida e ai??!... Daí a criança vai fazer o que? ... A não ser que a 

criança seja bem policiada mesmo...tem que tomar o suco!” (Ms., IDH médio) 

 

O estudo de Dallazen e Fiates (2014) realizado no Brasil destaca que os pais de renda 

e nível educacional baixos perceberam menos a influência dos amigos no lanche escolar, uma 

vez que a escola pública não possui cantinas. Os autores sugeriram utilizar estratégia 

semelhante em escola particular como forma a restringir o acesso do alimento não saudável. 

Para a pergunta que se referiu à compra: “Quando compra frutas o que 

define/determina sua compra?” as respostas destacaram o preço e a distância do mercado. 

Esses itens também foram apresentados como importantes no momento da decisão da compra 

por Webber et al. (2010) e Haynes-Maslow et al. (2015) para consumidores norte-americanos 

de baixa renda. Nesta pesquisa o preço alto foi associado à fruta fora da estação que apresenta 

características de aparência, textura e sabor pouco atrativas, se comparadas as frutas da 

estação, que são “mais em conta e possuem aparência, aroma e sabor mais atraentes”.  

Portanto, fruta da época, com menor preço e qualidade sensorial – aparência mais 

bonita (textura, brilho e cor) e aroma parece ser a composição mais favorável para a decisão 

de compra nos grupos focais dos distintos bairros, desde que os pais e os filhos gostem da 

fruta.  

O presente estudo também revelou que as famílias evitam gastar com frutas novas, 

diferentes e/ou consideradas exóticas, tanto pelo preço quanto pela não aceitação da novidade, 

ou seja, o novo ou diferente pode gerar risco de desperdício se eles se negarem a experimentar 

ou caso experimentem e não gostem. Lalor et al. (2011) também relataram como uma das 

causas do não consumo os fatores de personalidade como a neofobia, aversão ao novo. Os 

depoimentos sugerem que o gosto dos filhos e dos pais restringem a variedade de frutas 

consumidas na família.  

O estudo feito por Krølner et al. (2011) com crianças e jovens de 6 a 18 anos de idade 

indicou como fatores determinantes da compra de frutas: o preço, a preferência sensorial e a 
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conveniência - alimentos facilmente disponíveis, que podem ser comidos imediatamente, que 

não exigem preparação e que podem ser transportados na mochila escolar sem serem 

esmagados. McGee et al. (2011) destacaram em seu estudo feito com adultos a preferência 

por preço baixo e pelas características sensoriais (compram o que gostam) na escolha das 

frutas.  Moreira et al. (2015) e Webber et al., (2010) também relataram como fatores que 

influenciam o consumo saudável, onde estão incluídas as frutas: 1) a preferência, 

principalmente dos filhos, relacionada aos atributos sensoriais de cor, textura e sabor; 2) a 

conveniência, relacionada à distância ao mercado; 3) determinantes sociais, que são os hábitos 

da família e 4) principalmente fatores econômicos.  

 

“A fruta da estação é mais saudável, mas hoje encontramos frutas o ano todo no 

mercado, mas não é a mesma coisa...  cada fruta tem sua época e característica de acordo 

com a estação e ter fruta o ano todo é uma coisa forçada... por isso quando passa da estação 

não é a mesma coisa... não tem o mesmo sabor.” (R., IDH alto) 

“O pior é que a gente compra o que a gente gosta e só oferece o que a gente gosta.  

Mas acontece (de comprar e oferecer frutas).  Também tento me policiar e só compro o que 

eles gostam e acabo não oferendo outras frutas.” (E., IDH médio) 

“Dou preferência à fruta da época desde que seja aquela que meu filho goste e que 

tenha boa aparência” (LC., IDH médio) 

“Compro pelo preço e o sabor (conforme o gosto do meu filho) ...porque não 

adianta comprar uma fruta porque está barata se ele (o filho) não gostar” ... (M., IDH alto). 

  

Quando perguntado “Qual(is) a(s) fruta(s) preferidas pelo(a) filho(a) e quais as mais 

compradas?”, as mais lembradas pelos participantes foram as frutas mais comuns, disponíveis 

a maior parte do ano, sendo também as mais práticas e economicamente mais acessíveis, tais 

como: banana (a mais citada em todas as discussões), seguida da maçã, uva, morango e 

laranja. Abacaxi, abacate, tangerina, melancia, pêssego, mamão, melão, pêra e manga também 

foram mencionadas. As consideradas pelos participantes como exóticas, mais caras, ou de 

consumo sazonal foram amora, cajá, cereja, azevinho, carambola, kiwi, atemóia, abil, ingá, 

jamelão, lichia, mirtilo e açaí. 

Quando falavam das preferências dos filhos, os pais, de forma espontânea passaram a 

relatar o seu próprio gostar e preferência, o que sugere a influência que exercem no consumo 

da família ou a influência existente intergerações. Eles trouxeram relatos de suas histórias de 
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vida e de infância quando recordaram a variedade das frutas e a facilidade de acesso a elas no 

quintal. O tom era saudoso quando atribuíram a falta do quintal como uma possível barreira 

ao acesso limitado às frutas por seus filhos.  

 

“Quando criança morava em uma casa e tinha todas as frutas da região no quintal:  

acerola, jamelão, sapoti, abil, abricó, carambola, jabuticaba, frutas que gosto.  Hoje em dia 

só tem, laranja, maçã, banana, morango, as quais classificou como frutas sem graça, embora 

eu goste.” (F., IDH alto). 

 

As respostas relacionadas à “Qual combinação de frutas você acredita ser 

interessante para elaborar um smoothie de frutas?”  as frutas mais mencionadas foram a 

banana, maçã, laranja, morango, que estavam entre as preferidas, e também falaram da manga 

e do mamão. Observa-se que essas são frutas mais disponíveis ao longo do ano e de fácil 

acesso para os participantes dos diferentes níveis sócio econômicos. Como pode ser visto na 

primeira coluna da Tabela 1.1. 

 

Tabela 1.1. Composição teórica por 100g de smoothies: umidade, proteína e vitamina C, 

calculadas a partir da TACO (2011), segundo as combinações sugeridos pelos 

pais/responsáveis  

Smoothie§ 
Umidade 

(%) 

Proteína 

(g/100g) 

Fibra 

(g/100g) 

Vitamina C 

(mg/100g) 

Banana, maçã e mamão 81,87 2,5 5,0 88,0 

Banana, laranja e manga 82,70 2,9 4,3 63,9 

Manga, laranja e goiaba 86,63 2,3 8,3 66,0 

Manga, laranja e melão 88,62 2,0 2,3 66,0 

Banana, morango e abacaxi 85,45 0,98 1,43 25,1 

Banana, maçã e morango 83,67 1,00 1,87 25,5 

Maracujá, morango e 

laranja 
90,3 0,80 0,87 44,9 

Melão, laranja e morango 91,37 0,77 0,67 45,6 

Banana, morango e pêssego 84,78 1,08 0,87 25,8 

§ considerando proporção igual de cada fruta 
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Quando convidados a pensar quais seriam as características do smoothie que seriam  

prioritárias ou mais importantes, os pais  enfatizaram o sabor, ser fruta conhecida e de 

consumo usual da criança, ter uma embalagem atraente, a cor do produto estar “de acordo 

com as características das frutas”  e as informações nutricionais (este último item foi 

ressaltado por um dos pais presente na discussão no IDH médio e que é nutricionista). 

3.2 Estudo com crianças e adolescentes 

Quando perguntados sobre a experiência de consumir frutas, crianças e adolescentes 

fizeram associações das frutas com a saúde: “como porque é saudável”, “é hábito saudável”, 

“é bom pra saúde”, “como sem açúcar porque açúcar não é saudável”. O relato abaixo 

sugere que a fruta saudável é a obrigação (“temos que comer”) parece estar distante do prazer 

que é a “besteirinha”. Outros depoimentos também sugeriram  haver um certo distanciamento 

entre o comportamento desejado, considerado ideal, isto é, o consumo de alimento saudável, 

revelado como a preocupação em responder o que é socialmente esperado  sobre o consumo 

de  alimentos saudáveis como as frutas ou com menos açúcar e o comportamento real da 

criança e adolescente com relação ao seu desejo e o que “deve” comer. Os estudos de Casotti 

(2004) e Bisogni et al. (2012) relatam resultados semelhantes em relação aos alimentos 

considerados saudáveis. 

 

“Eu acho saudável, porque a gente não pode comer qualquer alimento, né? ... (fez 

movimentos com as mãos) .... Temos que comer frutas, mas de vez enquando (novamente 

girou as mãos no ar) a gente come besteirinha e tal...  Não podemos comer qualquer 

alimento. Mas tem muita gente que come só besteira, não quer saber de frutas” (Al.,10anos, 

IDH médio) 

 

As respostas também fizeram referência à preferência e aos atributos sensoriais dos 

alimentos: observou-se a preferência da criança e adolescente por produtos mais doces. Esse 

achado foi reportado por Cullen et al. (2009) em estudo piloto onde propôs mudança no 

serviço de alimentação de escolas dos Estados Unidos da América.  Struempler et al. (2014) 

entre estudantes norte-americanos e Jørgensen et al. (2017) com estudantes dinamarqueses, 

examinaram o efeito da intervenção à partir de informações sobre os benefícios do consumo 
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de frutas e vegetais, eles perceberam que essa intervenção foi efetiva, uma vez que o maior 

conhecimento causou mudança na ingestão de frutas e vegetais. 

O aroma e textura foram relatados por Ishak et al. (2013) como características que 

contribuem para a maior aceitação entre crianças malasianas de 7 a 9 anos de idade. 

A pergunta “Como você mais gosta de comer fruta e o que mais gosta na fruta?” 

trouxe depoimentos de crianças e adolescentes que relacionaram as frutas principalmente à 

conveniência e praticidade, mas quando consumida preferencialmente sob a forma de suco.  

 

“Eu sou assim, o morango mesmo a fruta eu não gosto, mas o suco de morango eu 

gosto; eu não gosto de caju, mas o suco eu gosto. Deixa eu ver outra ...ah! Laranja eu não 

gosto, mas o suco eu amo”. (Lc., 11anos, IDH alto) 

 

Para esse grupo de participantes, as frutas favoritas lembradas foram: banana, 

laranja, maçã, manga, kiwi, morango, maracujá e melão. O jamelão, embora não seja uma 

fruta popular, foi lembrado pelas crianças em um bairro de IDH médio, por ser comum nas 

redondezas onde foi realizado o grupo de discussão. Dentre as características das frutas 

citadas, os participantes ressaltaram a doçura do sabor e a praticidade para levar na mochila 

da escola. As frutas mais detestadas por eles foram aquelas descritas por atributos sensoriais 

como acidez e amargor (citados o biri-biri, o abacaxi, a laranja, o limão, e o jamelão); textura 

(da pera dura e da manga); e o aroma e sabor (do mamão). 

As respostas sobre “O que você mais gosta e o que menos gosta na fruta favorita?” 

foram predominantemente relacionadas às características sensoriais e de prazer, as quais 

também foram relatadas por Krølner et al. (2011). As crianças mencionaram “é delicioso, é 

docinho”; “não gosto quando está muito maduro e fica mole” ou “não gosto quando está 

verde e dura”; “não gosto do gosto” ou “não gosto do cheiro”. Observou-se a relação 

positiva entre o consumo da fruta, a afetividade e o prazer como recordações do local, assim 

como o quintal lembrado pelos pais, e momento em família, exemplificado pelo depoimento 

abaixo:  

 

“...e vou para casa dos meus avós... eles têm uma fazenda... daí eu como lá e é muito 

bom ...daí eu gosto muito delas (as frutas mencionadas anteriormente) porque faz me lembrar 

da casa dos meus avós” (T.,11anos, IDH alto). 
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Quanto a “Vocês já ouviram falar de smoothie de frutas?” e “O que é para você o 

smoothie?”, esses grupos de crianças e adolescentes, independentemente do IDH, revelaram 

que  tinham conhecimento do produto principalmente por intermédio da propaganda em 

televisão, panfletos e por uma rede de fast-food ter incluído o produto em seu cardápio. 

Mesmo tendo expressado preferência por consumo de produtos mais doce, inclusive 

frutas, as crianças e adolescentes relataram preferência por produtos de frutas com menor 

quantidade de açúcar, relacionando a escolha ao conhecimento sobre os males do açúcar à 

saúde, sugerindo conflito entre doçura desejada e os males já sabidos do consumo de açúcar. 

Tal dicotomia também foi encontrada por Bech-Larsen et al. (2010) com adolescentes 

dinamarqueses abordando a percepção sobre as escolhas de lanches e contexto social e 

apresentado como uma dissonância entre indulgência e a consciência daquilo que é saudável. 

 

“Eu já tomei o industrializado só que eu não gostei porque parece raspadinha, mas 

é com muito... muito açúcar daí dá enjoo, o da hora é bom, porque é com bastante fruta... 

saudável, muito mais saudável” (Lc.,11anos, IDH alto). 

 

Quando questionados sobre ter um produto como o smoothie para vender, algumas 

crianças e adolescentes buscaram aplacar o conflito entre prazer e saúde e ressaltaram a 

importância em disponibilizar um produto saudável, com características sensoriais adequadas 

e que dê prazer. Outras características influenciadoras do consumo foram lembradas pelos 

participantes e que já haviam sido encontradas por Mazzonetto e Fiates (2014) em pesquisa 

com crianças brasileiras de 8 a 10 anos de idade sobre consumo de produtos alimentícios em 

geral: estratégias de vendas, o local de venda e a aparência tanto do alimento quanto do local. 

A importância da aparência de frutas e vegetais também foi reportada em um estudo 

exploratórios realizado por Marquis et al. (2011) com crianças em escolas no Reino Unido. 

No presente estudo também foi relatada a necessidade de observar a limpeza do 

estabelecimento que vende frutas, verduras e hortaliças em uma das discussões em IDH alto, 

conforme relatado abaixo:  

 

“Tipo no “hortifrúti”, porque você não sabe como as frutas foram lavadas porque você pode 

matar 99 % das bactérias, mas não todas porque no mercado comum podem passar uma 

carne estragada perto e causar uma infecção.” (Is,12anos, IDH alto). 
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Sobre quais frutas fariam uma boa combinação, as mais citadas pelos participantes 

desses grupos foram: banana, acompanhada de mais uma ou duas outras frutas, tais como 

morango, manga, kiwi e uva. Também foram citadas as combinações de açaí com morango e 

banana e a combinação de frutas vermelhas em bairro de IDH médio. No bairro de IDH alto 

além da combinação de açaí com morango e banana, as combinações: maçã, morango e 

banana; maçã, mamão e banana; amora, blue berry e jabuticaba; cereja, framboesa e morango; 

frutas verdes (uva verde, banana verde e maçã verde); banana com laranja; mamão, laranja e 

banana. 

Os participantes foram convidados a opinar sobre as misturas de frutas que haviam 

sido sugeridas pelos pais e trouxeram características sensoriais e hedônicas esperadas para as 

quatro misturas apresentadas pelos pais/responsáveis e que estão apresentadas na Tabela 1.2. 

Todos os comentários sobre as misturas de frutas foram analisados 

independentemente por três pesquisadores e os termos foram classificados como positivo, 

negativo ou neutro em relação a expectativa de cada mistura, apresentada na Tabela 1.3. Após 

discussão e comparações, a mistura contendo banana, laranja e manga foi escolhida em 

função de ter apresentado termos positivos de expectativa de consumo e, também por conter 

as frutas mais baratas e relatadas como usualmente consumidas por este público.  

 

Tabela 1.2. Características sensoriais e hedônicas esperadas pelas crianças e adolescentes das 

misturas sugeridas pelos pais/responsáveis.  

Misturas Como acha que vai ser? 

1. Banana com maçã 

e mamão  

Cremoso; doce; muito doce; áspero; diferente; adoro; gosto do 

mamão é forte, não gosto! Blá!; azeda, doce e não se encaixa 

2. Banana com manga 

e laranja 

Azedo; amargo; doce; um pouquinho azedo; diferente; gosto 

estranho; com fiapinhos; são frutas fortes! Docinho; muito 

horrível!; Boa; bom; ácido; azeda; dá uma refrescada 

3. Manga com laranja 

e goiaba 

Ai me mata! Me deu água na boca! Diferente bom; gostoso; 

bem diferente; gostosura; É Detoxi!?, manga é forte!; não 

combina, não gosto, não aprovo, doce, molenga, ruim  

4. Manga com laranja 

e melão 

Sem gosto, doce, ácida, doce aguado, não é a 

zedo, estranho; azedo, ácido, mistura ácido azedo, muito 

diferente; não combina, eca! adoro, doce azedo, ácido 
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Quanto à ocasião de uso do smoothie, os participantes sugeriram: como reforço do 

café da manhã; em substituição ao jantar ou antes de dormir; após atividade física, à tarde ou 

no lanche da tarde; depois de uma prova; ou na praia. 

As sugestões para o nome, quando perguntados se gostariam de sugerir outro nome 

para esse produto, foram variadas e criativas nos grupos de diferentes IDHs. Para as 

crianças/adolescentes de IDH médio foram: Fruta gelada; Mix de fruta, Fruta batida.  Os 

participantes de bairro de IDH alto sugeriram Mix de frutas; Shake frutal; Fruta junta; Pura 

fruta; Mistureba; Mistofruta; Mix saudável; Saudável fruta; Frutavel, Frutashake; Batifruta; 

Frutajunta; Frutibelo; Fruticup. 

 

Tabela 1.3. Expectativa das características senoriais e hedônicas das misturas de frutas 

sugeridas pelos pais de acordo com as crianças e adolescentes 

Misturas Termos positivos Termos negativos 
Termos ambíguos 

ou neutros 

1. Banana com 

maçã e mamão  

Cremoso; doce; 

Eu vou amar 

Muito doce, eca!; 

áspero; o mamão tem 

gosto muito forte; Eu não 

gosto disso; Blah!; azedo 

e doce isto não combina  

Diferente 

2. Banana com 

manga e laranja 

Doce; com polpa; 

refrescante; bom 

Azedo; amargo; um 

pouco azedo; elas são 

frutas fortes! horrível!; 

ácida;azeda 

Diferente; gosto 

ruim 

3. Manga com 

laranja e goiaba 

OH, Isso me 

mata! Isso me 

dixa com água na 

boca!; saboroso 

 Manga é forte!; isto não 

combina, eu não gosto ; 

Eu não aprovo, doce, 

suave, ruim 

 Pouco diferente; 

muito diferente; 

Isto é um detox!? 

4. Manga com 

laranja e melão 

 Eu amei isto! 

Azedo, doce, 

ácido 

Azedo, ácido; mistura de 

azedo e ácido, muito 

diferente; não combina, 

eca!  

Sem gosto, doce, 

ácido, doce 

aguado, não 

azedo, estranho 

 

Quando foram apresentadas embalagens de smoothie comercializados no Brasil e no 

exterior em embalagem de vidro e flexível as crianças e adolescentes dos Bairro e IDH médio 

demonstraram surpresa pelo fato do produto já existir no mercado. A cor e os desenhos 

impressos na embalagem chamaram a atenção. Os participantes se identificaram com as 

embalagens de vidro e associaram as flexíveis (tipo pouch) como produto infantil, “parece 

mamadeira”, devido ao formato e à presença de desenhos e do termo “Júnior”. Entretanto, em 

todos os grupos focais foi ressaltado a vantagem desta embalagem em relação à segurança 

quanto ao transporte. Tal fato também foi observado por Krølner et al. (2011), onde as 



60 

 

 

crianças e adolescentes neozelandeses preferiram lanches que podiam ser carregados nas 

mochilas escolares sem serem esmagados. 

 

“Eu já tomei bastante batida (e pegando a embalagem pouch pequena) ... e isso dá bastante 

marketing. (Pegando a embalagem de vidro): Esse aqui pode até ser útil, mas ele tem que ser 

feito com vasilha de plástico...essa aqui não! (Ao pegar o produto em embalagem de vidro na 

qual o rótulo cobria toda a embalagem). Porque não dá para ver o produto e as pessoas 

gostam de visualizar o produto antes de comprar... gostam de ver o produto.  ... as tampas 

deveriam ser menores e mais fácil de abrir” (M.,11 anos, IDH alto) 

 

Um dos grupos de IDH alto, mencionou a possibilidade de processar o produto em 

casa, buscando as receitas na internet. 

 

“Eu ia comprar e provar, mas ia tentar fazer a receita em casa. Eu compraria em 

loja especializada tipo mercado de frutas porque na internet tem muitas receitas para fazer 

em casa.” (Am.,12anos, IDH alto). 

 

4. Considerações Finais  

A sessões de grupo focal foram bastante interessantes e colaborativas, com boa 

compreensão sobre o assunto. Este estudo reuniu informações importantes para o 

desenvolvimento e lançamento de smoothie, pois considerou a percepção de dois grupos de 

consumidores envolvidos com o produto, ou seja, pais / responsáveis e crianças / 

adolescentes. Essa estratégia agregou originalidade ao estudo e forneceu algumas evidências 

iniciais. O smoothie pode atender a necessidade de proporcionar mais fruta nas rotinas de 

alimentação das famílias, devido às suas características positivas, como sabor, conveniência e, 

em particular, sua associação de saúde. Por outro lado, os depoimentos dos pais revelaram 

tensões  que indicam a preocupação quanto ao não consumo adequado de frutas, que é 

necessário para uma boa saúde. Essas considerações finais visam investigar e contemplar os 

diferentes autores envolvidos neste estudo, promovendo minimizações das tensões 

previamente mencionadas. Ao mesmo tempo, nosso objetivo é destacar os aspectos positivos 
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do smoothie e também dar uma nova visão das possibilidades existentes para essa categoria de 

produto. 

Apesar do fato das discussões do grupo focal com pais e filhos terem sido realizados 

separadamente, podemos buscar uma aproximação, procurando abordar a família como uma 

unidade de reflexão sobre nossos achados. Neste sentido o smoothie pode conectar família e 

indústria ao agregar valor ao consumo de frutas? O smoothie é uma mistura saudável e 

conveniente de frutas, trazendo também a transparência que os consumidores estão 

procurando (veja o relatório Euromonitor 2017). O smoothie não apresentou barreiras para seu 

consumo e há muitas possibilidades a serem exploradas pela iniciativa privada e por políticas 

públicas, como a inserção na merenda escolar. 

As descobertas trazem características interessantes relacionadas ao produto, como o 

uso de frutas não exóticas, mas familiares para a criança, garrafa transparente, peso leve para 

permitir carregá-la na mochila, com uma tampa larga. O cálculo do teor de fibras e vitamina C 

das combinações de frutas, sugerido pelos pais, é um exemplo de como diferentes 

informações podem ser obtidas de um estudo exploratório. Muitos insights podem ser usados 

para planejar estratégias de marketing para o desenvolvimento e lançamento de smoothie 

como um produto divertido e agradável, sem qualquer adição de açúcar. 

A colaboração entre a academia e a indústria será importante para o desenvolvimento 

de pesquisas futuras no mercado de mix local de frutas nesta categoria de alimentos. A análise 

qualitativa é importante para entender como as empresas se engajam nessa alternativa de 

produtos naturais para a saúde e para melhorar a aceitação pelo consumidor desse bom dia-a-

dia do consumo de frutas, a fim de estimular o crescimento do mercado a longo prazo. Os 

setores de marketing das indústrias devem se concentrar em estudar o desejo e as expectativas 

do consumidor em relação a esse tipo de inovação de produto e comunicação eficaz. Esta é 

uma importante categoria de alimentos para países em desenvolvimento, como o Brasil, mas 

também para países desenvolvidos, onde enfrentam problemas relevantes de nutrição e 

obesidade. Mais pesquisas interculturais podem ser interessantes para entender as percepções 

dos consumidores em relação ao smoothie uma vez que as características culturais podem 

trazer diferentes dimensões ou conteúdos e interpretações distintos. Nesses grupos brasileiros, 

por exemplo, a mistura de banana, manga e laranja foi identificada como a mistura de frutas 

mais interessante e positiva, mas a manga pode ser considerada uma fruta exótica em outro 

contexto.  
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Voltando ao tópico da conclusão, lembramos que este estudo foi além do produto e 

revelou os pais se perguntando sobre a necessidade de consumir mais frutas e a necessidade 

de alternativas mais saudáveis, bem como as dificuldades encontradas para suprir essa 

necessidade. Esta mistura deverá ser testada pelo público alvo em um estudo subsequente com 

o produto real. 
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CAPITULO 2 – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE SMOOTHIE DE 

FRUTAS 
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1. Introdução  

O consumo excessivo de alimentos não saudáveis ( junk foods) e o 

sedentarismo têm contribuído para o aumento do estresse e o surgimento de doenças 

não transmissíveis, como diabetes, entre crianças e adolescentes. Visando oferecer 

um hábito alimentar mais saudável a Organização Mundial de Saúde tem 

recomendado o consumo diário de cinco porções de frutas e hortaliças por serem 

fontes naturais de vitaminas, fibras e minerais essenciais. No entanto, as frutas in 

natura têm vida útil curta sofrendo com o desperdício, pelas condições de transporte 

e armazenamento, se não forem consumidas rapidamente. 

Para atender à mudança no estilo de vida e adoção de hábitos saudáveis, entre eles o 

consumo de produtos à base de frutas, entre crianças e adolescentes, faz-se necessário que 

esses produtos ofereçam conveniência, saúde e bem-estar, além de serem apreciados pelo 

público alvo. Esse é um desafio para indústria de alimentos que deve investir no 

desenvolvimento de novos produtos (DNP), envolvendo estratégias gerenciais, tecnológicas, 

de legislação e normas, para as quais, obter informações sobre as expectativas do consumidor 

é essencial para o sucesso do produto junto ao referido público-alvo. 

A forma de inovação que implica em menor custo de investimento no DNP é 

a inovação na formulação, pois não envolve despesas com equipamentos ou 

modificações nas edificações ou estrutura da empresa. Assim, novas formulações são 

avaliadas todos os anos, atendendo às demandas sazonais ou lançadas como edições 

limitadas. O smoothie, uma bebida exclusivamente de frutas, surge como estratégia 

para aumentar a vida útil da fruta e as opções de produto à base de frutas, oferecendo 

diferenciais com impacto positivo na saúde, praticidade, diversidade de sabor, 

sensorialidade, prazer e satisfação ao mercado de bebidas. Experimentos com 

misturas são amplamente utilizados para promover diversidade de sabor , o pacote 

mixexp (LAWSON e WILLDEN, 2016) permite formular misturas utilizando os 

extremos dos vértices restringindo regiões. Assim, torna possível determinar 

formulações para teste, restringindo ingredientes em função, a exemplo , das 

características sensoriais que se deseja minimizar ou maximizar na mistura.  

Vale lembrar que o sucesso do DNP depende também do envolvimento do 

público alvo desde o início do processo. O uso da metodologia Check-all-that-apply 

– CATA associada à avaliação da aceitação é alternativa adequada nesse processo 
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devido à facilidade de uso e por permitir obter um perfil descritivo sensorial e 

emocional do produto do ponto de vista do consumidor de forma mais rápida e 

prática que o método tradicional de análise descritiva (ARES et al. 2010). A 

metodologia consta da apresentação de uma lista com termos para que o consumidor 

assinale todos aqueles que se aplicam para descrever o produto. Os termos podem 

representar as características sensoriais, emocionais ou relacionados ao uso do 

produto e/ou da categoria de produto e são previamente determinados através da 

literatura ou outros métodos, geralmente envolvendo o público alvo, a exemplo do 

grupo focal e lista livre, ou ainda com a equipe treinada (ARES e JAEGER, 2013; 

ARES e JAEGER, 2015 in DELARUE; MEYNERS et al. 2013; VARELA e ARES, 

2012). O CATA e as distintas formas de apresentação dos termos já foram exploradas 

em estudos com consumidores adultos (ARES et al. 2014; ARES e JAEGER, 2015; 

JAERGER et al., 2015). No entanto, avaliações pelo público infantojuvenil ainda são 

escassas. Portanto, avaliar a influência do esforço cognitivo na elaboração do perfil 

de produto através a alteração da ordem de apresentação das questões CATA torna-se 

importante aspecto metodológico de pesquisa. 

Neste estudo Smoothie com a combinação das frutas sugeridas pelas crianças 

e adolescentes no estudo qualitativo anterior (Capítulo 1) foi desenvolvido visando 

avaliar as características físico-químicas, a aceitação e a influência da ordem de 

apresentação dos termos CATA (ordem alfabética (fixa) e balanceada entre 

consumidores) na caracterização sensorial por crianças e adolescentes de bairros com 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio e alto.  

2. Material e Métodos 

O objetivo da pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -

TCLE (Apêndice 1) foram apresentados aos pais e responsáveis e, após o 

consentimento destes foi exposto às crianças e adolescentes. Aqueles que assentiram 

através do Termo de Assentimento Livre Esclarecido - TALE (Apêndice 2) 

participaram da coleta de dados.  

Para minimizar diferenças sensoriais, devido à variação natural que ocorre 

com relação à maturação das frutas quando utilizadas in natura, polpas congeladas de 

banana (De Marchi, Campinas-SP) e de manga (Frutaê Doce Vida, Goiânia-GO) de 
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um mesmo lote foram adquiridas no mercado e, apenas a laranja foi utilizada na 

forma de suco obtido diretamente da fruta, sendo estas adquiridas de um mesmo 

fornecedor – CUTRALE (Araraquara-SP). 

2.1 Planejamento Experimental da Formulação do Smoothie 

O smoothie foi elaborado com as polpas congeladas das frutas identificadas 

nas sessões de grupo focal (banana e manga) e suco de laranja, as quais foram 

adquiridas no mercado. As porcentagens na formulação são representadas por X1, X2 

e X3 e seguiram o delineamento de misturas com regiões de restrição gerado a partir 

do software R, com o pacote Mixexp, conforme detalhado na Tabela 2.1 e descrito 

por Lawson e Willden (2016) e detalhado em Cornell (2011) . As proporções de frutas 

utilizadas como limitador superior e inferior nas misturas foram 0,25 e 0,05 para 

polpa de banana; 0,55 e 0,35 para suco de laranja e 0,60 e 0,20 para polpa de manga. 

Tais proporções foram obtidas por testes preliminares utilizando discussão aberta 

com equipe de avaliadores. Os atributos que nortearam essas proporções limites 

foram escurecimento do produto, amargor e consistência, os quais aumentaram de 

intensidade com o incremento das proporções de polpa de banana e de suco de 

laranja. 

 

Tabela 2.1. Delineamento experimental - proporção das polpas e suco das frutas que 

compuseram as amostras. 

 Amostra X1 X2 X3  

F1 0,05 0,35 0,60 

F2 0,25 0,35 0,40 

F3 0,05 0,55 0,40 

F4 0,25 0,55 0,20 

F5 0,05 0,45 0,50 

F6 0,25 0,45 0,30 

F7 0,15 0,35 0,50 

F8 0,15 0,55 0,30 

F9 0,15 0,45 0,40 
Onde: X1= proporção de polpa de banana; X2= proporção de suco de laranja e X3= proporção de 

polpa de manga 

 

As polpas de frutas para os smoothies foram pesadas, misturadas e 

pasteurizadas (90±2ºC por 1 min) em Thermomix TM 31 (Vorwerk, México DF, 
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México), conforme sugerido por Sousa et al. (2014). Os smoothies foram envazados 

à quente em garrafas de vidro previamente limpas e higienizadas, invertid os por três 

minutos e colocados em banho de água fria (10±2ºC), identificadas e armazenadas 

sob refrigeração (4±2ºC). 

2.2 Análises físico-químicas e microbiológicas 

Foram realizadas as seguintes análises físico-químicas nas nove amostras (F1 

– F9) descritas na Tabela 2.1:  

 sólidos solúveis por refratometria (BRASIL, 1986);  

 sólidos totais segundo método 934.06 AOAC (2010);  

 pH, segundo método 981.12, AOAC (2010);  

 acidez total (em ácido cítrico) segundo Adolfo Lutz Nº 6.1.2.1. (1985);  

 fibras alimentares, segundo método 985.29 AOAC (2010) e 

 ácido ascórbico por método titulométrico segundo descrito por Silva (1999).  

 

A análise microbiológica de estabilidade térmica requerida pela RDC nº12, de 

janeiro de 2001 da ANVISA foi realizada apenas na formulação 5 (F5), uma vez que 

o mesmo procedimento de processamento foi utilizado para todas as amostras. A 

referência completa do método utilizado é encontrada no Compedium of Methods for 

the Microbiological Examination of Foods  (2001). 

 

2.3 Avaliação sensorial dos produtos pelas crianças e adolescentes 

2.3.1. Participantes do estudo 

Os testes foram realizados com 192 crianças e adolescentes de 9 a 14 anos de 

distintas classes sociais a partir da coleta de dados em instituições de bairros com 

diferentes IDHs (médio e alto) em espaço disponibilizado pela Fundação Xuxa 

Meneghel (IDH médio) e pelos Centro de Educação e Cultura da Barra - CEC e 

Centro Educacional da Lagoa – CEL (IDH alto) nos horários livres das atividades 

escolares. Além da autorização através da devolução do TCLE (Apêndice 1) 
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assinado, os pais e/ou responsáveis também receberam um questionário para coleta 

de dados socioeconômicos (Apêndice 5).  

2.3.2 Procedimento experimental 

As nove amostras foram avaliadas em relação à aceitação utilizando escala 

hedônica facial estruturada de nove pontos, variando de 1 (super ruim) a 9 (super 

bom), segundo descrito por Kildegaard et al (2011a), Suolema et al. (2012) e 

sugerido por De Jesus (2010) que trabalhou com crianças brasileiras.  Em seguida, as 

amostras foram avaliadas quanto às características sensoriais por meio das questões 

CATA (ARES e JAEGER,2013). 

Os termos das questões CATA foram previamente identificados em duas 

sessões de discussão aberta nas quais participaram o público alvo. As nove 

formulações foram apresentadas às crianças e adolescentes e a discussão foi mediada 

pela pesquisadora. Foram gerados 18 termos de características sensoriais (amargo; 

banana; cremoso; doce; gosto diferente bom; gosto diferente ruim; gosto familiar; 

grosso; laranja; mais sabor de banana; mais sabor de laranja; mais sabor de manga; 

manga; muito amargo; pouco amargo; pouco doce; pouco grosso; refrescante) e dois 

termos hedônicos (adorei e odiei). Vale ressaltar que as crianças e adolescentes que 

participaram destas discussões, não participaram das etapas seguintes, isto é, das 

avaliações propriamente ditas. 

Para avaliar a influência da ordem de apresentação dos termos CATA na 

elaboração do perfil sensorial, estes foram apresentados tanto em ordem alfabética – 

sessão 1 (Apêndice 6) quanto em ordem balanceada – sessão 2 (Apêndice 7) para as 

192 crianças e adolescentes, de 9 a 14 anos, residentes em Bairros de IDH médio e 

alto, conforme reportado por Ares e Jaeger (2013). As mesmas crianças e 

adolescentes avaliaram as amostras com intervalo de 15 dias entre as sessões. 

Cerca de 20mL das nove amostras de smoothies, elaboradas segundo o 

delineamento experimental apresentado na Tabela 2.1, foram servidas em copos 

térmicos inodoros codificados com números de três dígitos, seguindo ordem de 

apresentação balanceada, à temperatura de 8±2ºC. Os participantes foram instruídos a 

lavar a boca com água mineral à temperatura ambiente entre uma amostra e outra. 

Foi colocado à disposição um recipiente para descarte.  
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Os dados da aceitação foram analisados por ANOVA e teste de média Tukey 

(p≤0,05) considerando como causa de variação fixa a amostra fixa. O teste T de Student, 

para variáveis independentes foi utilizado na comparação das respostas da aceitação entre as 

sessões e entre os IDHs.  O Mapa Interno da Preferência foi empregado na matriz de dados da 

aceitação, segundo o descrito por MacFie (2007). 

O perfil sensorial das amostras foi elaborado a partir do total de citações dos 

termos CATA, tanto em ordem alfabética quanto balanceado, para os IDHs utilizando 

o teste Q de Cochran com nível de significância de 5%, obtendo-se a significância 

dos termos em cada amostra (PARENTE et al., 2011; VARELA e ARES, 2012) e 

também pela Análise de Correspondência (CA), segundo Meyners et al. (2013) 

usando a distância de Hellinger para minimizar a influência de termos menos 

frequentes selecionados (MEYNERS; CASTURA e CARR, 2013). A comparação 

entre as questões CATA apresentadas em ordem alfabética e balanceada, para os 

IDHs médio e alto, foi realizada através do método Qui-quadrado por célula com 

nível de significância de 5%, segundo Symoneaux et al. (2012), e a comparação entre 

das formas de apresentação (ordem alfabética vs. balanceada) na avaliação dos 

smoothies foi investigada a partir de coeficiente RV. 

Após avaliarem as amostras, os onze nomes sugeridos para a bebida pelas 

crianças e adolescentes nas sessões de grupo focal (Capítulo 1) foram avaliados pelos 

participantes do presente estudo visando identificar o mais apropriado para o 

produto, de acordo com o público alvo. Para tal, foi utilizada a escala de 

concordância de sete pontos variando de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo 

totalmente). Cujos dados foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis e 

comparação pareada múltipla bicaudal por Dunn. O consumo de fruta ou suco de 

fruta foi avaliada através da escala de frequência de consumo de sete pontos, 1 

(quase nunca) a 7 (várias vezes) ao dia (Apêndice 8). Os dados foram analisados pela 

porcentagem de repostas para cada termo da escala.  

Os dados foram analisados por ANOVA e teste de média Tukey (p≤ 5) tendo 

como fonte fixa de variação as amostras, consumidor, sessão, as interações amostra 

vs consumidor, consumidor vs sessão e amostra vs sessão. As médias das amostras 

em cada IDH foi comparado por Teste T de Student como variáveis independentes. 

Os dados da escolha do nome foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis e a 

comparação múltiplas entre pares usando o teste Dun bicaudal.  Enquanto que, a 
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frequência de consumo avaliada em porcentagem com relação a cada termo da escala 

e as frequências comparadas por qui-quadrado segundo Symoneaux et al. (2012). 

As análises estatísticas foram realizadas nos softwares R e XLSTAT.  

3. Resultados e Discussão 

3.1 Análises físico-químicas e microbiológicas 

 A Tabela 2.2 apresenta as médias dos resultados das análises de sólidos 

solúveis (ºBrix), sólidos totais, pH, acidez total em ácido cítrico, fibra alimentar e 

vitamina C das nove amostras de smoothie de frutas. 

Não houve diferença significativa entre as médias dos resultados das análises físico-

químicas segundo teste de qui-quadrado, a 5% de significância, realizado segundo 

Symoneaux et al. (2012). 

 

Tabela 2.2. Resultados§ das análises físico-químicas das nove formulações de smoothies. 

Amostra 

Sólidos 

solúveis 

(ºBrix)1 

Sólidos Totais 

(g/100g)2 
pH 3 

Acidez Total 

em Ácido 

Cítrico 
(g/100g)4 

Fibra 

Alimentar 
(g/100g)5 

Vitamina 

C 
(mg/100g)6 

F1 14,1 13,34 3,99 0,43 NQ 46,74 

F2 14,2 14,82 4,07 0,43 1,34 27,04 

F3 12,1 11,88 4,01 0,43 NQ 35,75 

F4 12,1 13,39 3,97 0,50 0,08 17,28 

F5 13,0 12,69 3,92 0,48 NQ 27,94 

F6 12,9 13,95 4,05 0,46 NQ 19,58 

F7 12,9 14,06 3,95 0,48 0,24 19,06 

F8 11,9 12,19 4,08 0,42 NQ 21,9 

F9 13,0 13,27 3,89 0,53 0,59 20,5 
§ Média de 3 repetições. NQ – Quantidade abaixo do limite de quantificação do método. 

F1: 5% polpa de banana, 35% de suco de laranja e 60% de polpa manga; F2: 25% de polpa de banana, 35% de 

suco de laranja e 40% de polpa de manga; F3: 5% de polpa de banana, 55% de suco de laranja e 40% de polpa de 

manga; F4: 25% de polpa de banana, 55% de suco de laranja e 20% de polpa de manga; F5: 5% de polpa de 

banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga; F6: 25% de polpa de banana, 45% de suco de laranja 

e 30% de polpa de manga; F7: 15% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 50% de polpa de manga; F8: 

15% de polpa de banana, 55% de suco de laranja e 30% de polpa de manga; F9: 15% de polpa de banana, 45% 

de suco de laranja e 40% de polpa de manga 

 

O teor de fibras das amostras F1, F3, F5, F6 e F8 ficou abaixo do limite de 

quantificação do método. Vale ressaltar que o valor de fibra alimentar nas informações 

nutricionais nas embalagens das polpas apresenta o valor de 2g/100g para polpa de banana e 

de 1,2 g/100g para polpa de manga. Considerando que nenhuma bebida foi formulada 
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utilizando 100% de uma única fruta e a quantidade de fibra no suco de laranja não é 

significativo, realmente se esperava que as formulações com maior porcentagem de suco de 

laranja e menor de banana apresentassem menor quantidade de fibras, isto é, as amostras F1, 

F3, F5 e F8. 

As análises de fibra ficaram abaixo do valor teórico esperado, segundo a 

quantidade de fibras indicada nos rótulos das polpas e o valor teórico disponível na 

Tabela TACO para o suco de laranja. Essa diferença pode ser parci almente explicada 

porque os valores teóricos apresentados na Tabela TACO se referem a valores 

médios das fibras, conteúdo que pode ser alterado pela fase de maturação da fruta. 

Outra possibilidade é que a homogeneização das polpas após descongelamento pode  

ter sido insuficiente e, ao pesar o ingrediente, não se obteve a quantidade de fibra 

proporcional, ou seja, o processamento do smoothie pode ter apresentado falha nesta 

etapa.  

A estratégia de utilizar a polpa das frutas banana e manga congelada e apenas 

o suco de laranja fresco, embora tenha minimizado diferença entre as apresentações 

(ordem alfabética e balanceada), não garantiu a uniformidade das amostras uma vez o 

suco de laranja extraído previamente em cada processamento pode ter apresentado 

alguma diferença sensorial, apesar do cuidado em utilizar mesma variedade e mesmo 

padrão de cor para as laranjas.  

Os resultados do teste de esterilidade comercial apresentados na Tabela 2.3 

mostraram que os valores de pH não se alteraram e, conforme a Resolução RDC n°12 de 

2 de janeiro de 2001 da ANVISA, o produto pode ser considerado estável, isto é, sem 

alteração em termos microbiológicos, uma vez que as diferenças no pH após incubação à 

35±2ºC por 10 dias e 55±2ºC por 5 dias foram menores que 0,2. Tais resultados indicam que o 

produto processado mantido sob refrigeração pode ser consumido dentro do prazo de 10 dias. 

 

Tabela 2.3. Resultado do teste de estabilidade térmica. 
                                                                                Valores após incubação 

pH inicial pH final (55±2ºC) /5 dias pH final (35±2ºC) /10 dias 

4,08 3,95 4,01 

3.2 Análise sensorial 

Um total de 192 crianças e adolescentes realizaram as duas avaliações das 

amostras, ou seja, participaram das duas sessões: a primeira (sessão 1) com termos 
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das questões CATA em ordem alfabética (fixa) e a segunda (sessão 2) em ordem 

balanceada com um intervalo de 15 dias entre elas. Entretanto, os dados de 158 

participantes (81 em IDH médio e 77 em IDH alto) foram considerados nas análises 

estatísticas. A diferença apresentada entre o número de participantes inicial e final 

foi devida à desistência e exclusão daqueles que marcaram simultaneamente 

informações contraditórias, tais como avaliação da aceitação com o termo “super 

bom”, equivalente ao ponto 9 da escala hedônica e odiei nas questões CATA para a 

mesma amostra. Os dados sociodemográficos dos pais e/ou responsáveis pelos 

participantes são mostrados na Tabela 2.4. No IDH médio, aproximadamente 60% 

dos participantes foram meninas, enquanto no IDH alto a proporção entre os dois 

gêneros foi mais equilibrada. Vale ressaltar que muitos dos responsáveis, embora 

tenham autorizado a participação dos filhos, se recusaram a responder o questionário 

socioeconômico (Apêndice 7) ou responderam apenas parcialmente omitindo a 

informação quando à renda familiar. Dessa forma, os dados apresentados na Tabela 

2.4 não representam a totalidade dos participantes, mas a informação de 65 

indivíduos do IDH médio e 55 do IDH alto.  

 

Tabela 2.4. Dados sócio demográficos dos pais e/ou responsáveis pelos participantes que 

responderam o questionário. 

 Características IDH 

 
 

Médio Alto 

Total de 

respondentes  
65 55 

Gênero 

(%) 

Feminino  87,7 74,5 

Masculino  12,3 25,5 

Faixa etária 

(%) 

26-35 anos 44,6 14,5 

36-45 anos 38,5 49,1 

45-55 anos 10,8 29,1 

 Maior 55 anos  6,2 7,3 

Instrução (%) 

Fundamental a médio 98,5 3,6 

Superior a pós-graduação 1,5 96,4 

Renda familiar 

(salário 

mínimo 

R$880,00) (%) 

<1 a 3  100,0 0 

>3-5 0 7,3 

>5-10 0 32,7 

>10 a 20  0 41,8 

>20-30 0 9,1 

>30 0 9,1 
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3.2.1 Resultados da Aceitação dos Smoothies 

Os resultados da ANOVA nos dados da aceitação global dos smoothies e de cada 

sessão para os IDHs investigados são mostrados na Tabela 2.5. Os resultados da aceitação 

global indicaram que as amostras F1 e F5 foram mais aceitas (p≤0,05) que as amostras F7, F4 

e F2. Appleton (2013) em estudo que avaliou alteração da aceitação de frutas e vegetais por 

idosos encontrou diferença significativamente maior na segunda avaliação e que indicou 

como estratégia para aumento do consumo de fruta a reapresentação e repetição. Neste estudo 

não foi possível observar diferenção na aceitação entre as sessões para o mesmo IDH. 

 

Tabela 2.5. Médias e desvio padrão da aceitação§ dos smoothies de fruta avaliados pelas 

crianças de distintos IDHs nas diferentes sessões. 
 IDH médio e alto IDH médio  IDH alto 

Amostra Aceitação Global 

(n=158) 

Sessão 1§§ 

(n= 81) 

Sessão 2§§§ 

(n= 81) 

Sessão1§§ 

(n=77) 

Sessão 2§§§ 

(n=77) 

F1 6,5a±2,5 6,0ab± 2,5 6,1a± 2,4 7,0a± 2,6 7,0a± 2,2 

F2 5,9b± 2,6 5,5ab± 2,8 5,7a± 2,4 5,8b± 2,7 6,4a± 2,6 

F3 6,0ab± 2,5 5,6ab± 2,6 5,5a± 2,3 6,6ab± 2,4 6,3a± 2,6 

F4 5,9b± 2,6 5,2b± 2,6 5,6a± 2,4 6,4ab± 2,6 6,4a±2,4 

F5 6,5a± 2,4 6,2a± 2,6 5,9a± 2,2 6,9a± 2,5 7,1a± 2,3 

F6 6,1ab± 2,6 6,0ab± 2,4 5,9a± 2,5 6,0ab± 2,8 6,4a± 2,6 

F7 5,9b± 2,6 5,3b± 2,8 5,6a± 2,7 6,2ab± 2,7 6,6a± 2,2 

F8 6,2ab± 2,5 5,5ab± 2,6 6,3a± 2,1 6,8a± 2,6 6,3a± 2,7 

F9 6,1ab± 2,5 5,2b± 2,4 5,8a± 2,4 6,6ab± 2,5 6,8a± 2,4 

Valor - p <0,0001 0,001 0,077 0,001 0,339 

§: avaliada em escala hedônica estruturada variando de 1: super ruim a 9: super bom; médias com letras 

minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p >0,05)  
§§: sessão 1; §§§: sessão 2: realizada 15 dias após a sessão 1. 

F1: 5% polpa de banana, 35% de laranja e 60% de manga; F2:25% polpa de banana, 35% de laranja e 40% polpa 

de manga; F3: 5% de polpa de banana, 55% de laranja e 40% de manga; F4: 25% de polpa de banana, 55% de 

laranja e 20% de manga; F5: 5% de polpa de banana, 45% de laranja e 50% de manga; F6: 25% de polpa de 

banana, 45% de laranja e 30% de manga; F7: 15% de polpa de banana, 35% de laranja e 50% de manga; F8: 

15% de polpa de banana, 55% de laranja e 30% de manga; F9: 15% de polpa de banana, 45% de laranja e 40% 

de manga 

 

Nos resultados da ANOVA foi observado efeito significativo das amostras (p≤0,001), 

consumidor (p≤0,001), sessão (p≤0,05) e para a interação consumidor vs. sessão (p>0,05) 

para os participantes de IDH médio, indicando que houve diferença na aceitação entre pelo 
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menos uma das amostras, que os consumidores não apresentam o mesmo comportamento de 

aceitação e que houve diferença na aceitação entre as sessões. O teste de Tukey indicou que a 

amostra significativamente (p≤0,05) mais aceita foi F5 (vide Tabela 2.5 na terceira coluna). 

Os resultados para o IDH alto revelaram efeito significativo da amostra (p≤0,0001), 

consumidor (p≤0,001), a interação amostra vs. consumidor (p≤0,01) e a interação consumidor 

vs sessão (p≤0,001); porém, não houve diferença na aceitação entre as sessões ou na interação 

amostra vs sessão (p>0,05). Apenas na primeira sessão houve diferença na aceitação entre as 

amostras (p≤0,05). A amostra F1 (5% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 60 % de 

polpa de manga) e F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50 % de polpa de 

manga) foram as mais aceitas enquanto F2 alcançou a menor média a qual não diferiu de F3, 

F4, F6, F7 e F9. 

Os resultados do Teste t de Stundent, com as médias de aceitação da primeira sessão 

de cada IDH como variáveis independentes são mostrados na Tabela 2.6. Houve diferença na 

aceitação entre os IDHs, sendo que o IDH alto apresentou valores maiores de médias das 

amostras diferindo (p≤0,05) em relação às médias das amostras no IDH médio, exceto para a 

amostra F6.  

Tabela 2.6. Médias e desvio padrão da aceitação§ dos smoothies de fruta avaliados pelas 

crianças de distintos IDHs nas diferentes sessões. 
 IDH médio IDH alto 

Amostra Média (n=81) Média (n= 77) 

F1 6,1a,B± 2,5 7,0 a,A±2,4 

F2 5,6ab,B± 2,6 6,1b,A± 2,7 

F3 5,6ab,B± 2,4 6,5ab,A± 2,5 

F4 5,4b,B± 2,5 6,4ab,A± 2,5 

F5 6,0a,B± 2,4 7,0a,A± 2,5 

F6 6,0ab,A± 2,4 6,2 b,A± 2,7 

F7 5,4b,B± 2,7 6,4ab,A± 2,5 

F8 5,9ab,B ± 2,4 6,6ab,A± 2,6 

F9 5,5ab,B± 2,5 6,7 a,A± 2,6 

Valor-p <0,0001 <0,0001 

§: avaliada em escala hedônica estruturada variando de 1: super ruim a 9: super bom; médias com letras 

minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p >0,05) e as médias com letras 

maiúsculas iguais na mesma linha não diferem entre si pelo teste de T de Student (p>0,05). 

F1: 5% polpa de banana, 35% de laranja e 60% de manga; F2:25% polpa de banana, 35% de laranja e 40% polpa 

de manga; F3: 5% de polpa de banana, 55% de laranja e 40% de manga; F4: 25% de polpa de banana, 55% de 

laranja e 20% de manga; F5: 5% de polpa de banana, 45% de laranja e 50% de manga; F6: 25% de polpa de 

banana, 45% de laranja e 30% de manga; F7: 15% de polpa de banana, 35% de laranja e 50% de manga; F8: 

15% de polpa de banana, 55% de laranja e 30% de manga; F9: 15% de polpa de banana, 45% de laranja e 40% 

de manga 
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A média de aceitação das crianças de IDH médio variou de 5,4 a 6,1. A amostra F1 

(5% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 60% de manga) e F5 (5% de polpa de 

banana, 45%b de suco de laranja e 50 % de polpa de manga) foram as mais aceitas, embora 

diferiram apenas das amostras F4 (25% de polpa de banana, 55% de suco de laranja e 20% de 

polpa de manga) e F7 (15% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 50% de polpa de 

manga). Os resultados sugerem que o teor mais elevado de manga e, menor de banana 

contribui para a aceitação. As amostras F7 (15% polpa de banana, 35% de suco de laranja e 

50%de polpa de manga) e F4 (25% de polpa de banana, 55% de suco de laranja e 20% de 

polpa de manga), foram as menos aceitas (p≤0,05). Não houve diferença significativa 

(p>0,05) entre as amostras F6, F8, F2, F3 e F9. 

A média de aceitação das crianças de IDH alto considerando as duas sessões de 

avaliação variou de 6,1 a 7,0. As amostras F1 (5% de polpa de banana, 35% de suco de 

laranja e 60 % de polpa de manga) e F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50 

% de polpa de manga) foram as mais aceitas. Similarmente ao observado no IDH médio, os 

resultados sugerem que teor mais elevado de manga e, menor de banana contribuiu para a 

aceitação. As amostras F6 (25% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 30 % de polpa 

de manga) e F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 50 % de polpa de manga) 

foram as menos aceitas (p≤0,05). Não houve diferença significativa (p>0,05) entre as 

amostras F9, F8, F3, F7 e F4, bem como entre estas e as amostras mais e as menos aceitas.  

A Figura 2.1 apresenta o Mapa Interno da Preferência para os consumidores de IDH 

médio, da aceitação da primeira sessão, no qual as duas primeiras dimensões explicam 

aproximadamente 39,45% da variância dos dados. Observa-se que a primeira dimensão 

separou as amostras de acordo com a aceitação de um lado as amostras F4, F7, F3, F8 e F9, 

de outro as amostras F1, F5, F6 e F2. É possível observar, através da Figura 2.1 b, a 

seguimentação entre os grupos que preferiam a amostra F2, certa quantidade próxima as 

amostras F4 e F7, enquanto um grupo maior de participantes são dispostos próximos às 

amostras F1, F5 e F6 e outro grupo próximo as amostras F3, F8 e F9. Portanto, podemos 

observar a formação de quatro grupos distintos em função da preferência. 
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 (a)                                       (b) 

Figura 2.1. Mapa Interno da Preferência nos dados do IDH médio: (a) posição das amostras; 

(b) posição dos consumidores. 

 

A Figura 2.2 apresenta o Mapa Interno da Preferência para os consumidores para 

IDH alto, da aceitação da primeira sessão. no qual as duas primeiras dimensões explicam 

35,4% da variância dos dados. Observa-se a formação de quatro grupos, sendo os dois 

maiores a esquerda da primeira dimensão (Fig. 2.2 a). Isto é, em cada quadrante temos um 

grupo de participantes que preferem as amostras de smoothie (Fig.2.2b), F1 e F5; F8, F7 e F3; 

F9 e F6 e F4 e F2. Conforme observado no estudo de Oliveira et al. (2018) também neste 

estudo o mapa Interno da Preferência possibilitou observar a preferência dos diferentes 

grupos, embora com uma baixa porcentagem de explicação. 

(a)              

 
(b) 

Figura 2.2 – Mapa Interno da Preferência nos dados do IDH alto: (a) posição das amostras; 

(b) posição dos consumidores  

 

3.2.2 Resultados da caracterização sensorial dos smoothies pelas crianças 
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Os totais de marcação dos termos CATA, apresentados tanto em ordem alfabética 

quanto balanceada, pelos participantes de IDH médio e alto, são mostrados na Tabela 2.7. Os 

totais de termos marcados foram avaliados por qui-quadrado segundo Symoneaux et al. 

(2012). Não houve diferença significativa entre as amostras ao avaliar os dados do IDH médio 

(p=0,993) e IDH alto (p=0,468) separadamente.  

Observando os resultados da Tabela 2.7, a análise da marcação dos termos nos IDH 

médio e alto, houve diferença significativa (p≤0,05) entre as amostras. As crianças do grupo 

perceberam diferença em 16 dos 20 termos analisados. Foram eles: adorei, amargo, doce, 

gosto diferente bom, gosto diferente ruim, gosto familiar, grosso, laranja, mais sabor de 

laranja, mais sabor de banana, muito amargo, odiei, pouco amargo, pouco doce, pouco 

grosso e refrescante. 

Estes resultados indicam que as crianças nos dois IDHs foram capazes de perceber as 

diferenças sensoriais das amostras em função das diferentes proporções de frutas. Foi possível 

elaborar o perfil sensorial dos smoothies similarmente aos estudos elaborados por Schouteten 

et al. (2017) e Cardinal et al. (2015) que também elaboraram perfis sensoriais de produtos 

(biscoito e suco de fruta em pó, respectivamente) avaliados por crianças, utilizando as 

questões CATA. 

Os smoothies mais marcados pelo termo doce também foram aqueles mais marcados 

pelo o termo adorei sendo F6 para IDH médio e F5 para o IDH alto, ambos com maiores 

médias de aceitação. Esses resultados são similares ao reportado por Divert et al (2017) em 

estudo realizado com crianças francesas de 7 a 12 anos, no qual foi encontrada relação entre a 

aceitação, avaliada em escala hedônica, e a concentração de açúcar em três produtos: água 

açucarada, xarope de morango e cereal em leite com cinco níveis de doçura, sendo mais 

aceitos aqueles produtos com maior concentração de açúcar. Cordelle, Lange e Schlich (2004) 

reportaram que consumidores franceses de 10 a 80 anos de idade também preferiram suco de 

laranja com características sensoriais de gosto básico e doce. 

A amostra F5 (25% de polpa de banana, 55% de suco de laranja e 20 % de polpa de 

manga) foi caracterizada como pouco doce pelo IDH médio; porém, não foi assim percebida 

pelas crianças de IDH alto, sugerindo diferenças em relação aos hábitos alimentares 

relacionados ao uso do açúcar na alimentação. No IDH alto F5 foi descrita como doce, adorei,  



78 

 

 

Tabela 2.7. Total de termos das questões CATA marcados para descrever as formulações de smoothies de fruta pelas crianças de 

IDH médio e alto. 

 

  IDH médio IDH alto 

Termos F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Adorei § 58b 38 b 44 b 42 b 45 b 53 b 41 b 42 b 36 b 65 b 54 b 55 b 61 b 72 a 49 b 58 b 62 b 65 b 

Amargo§  32 ab 39 ab 38 ab 42 a 34 ab 39 ab 44 a 39 ab 39 ab 16 b 38 ab 27 ab 34 ab 18b   34 ab 31 ab 29 ab 29 ab 

Banana 21 a 31 a 17 a 28 a 20 a 30 a 21 a 18 a 19 a 25 a 39 a 24 a 35 a 24 a 36 a 30 a 27 a 36 a 

Cremoso 55 a 48 a 43 a 40 a 39 a 49 a 40 a 44 a 47 a 75 a 73 a 62 a 65 a 75 a 70 a 71 a 64 a 66 a 

Doce§  38 ab 41 ab 33 b  34 ab 41 ab 43 ab 33 b  26 b  40 ab 67 ab 63 ab 46 ab 71 a  72 a 55 ab 68 ab 70 a 68 ab 

Gosto dif bom § 52 a 43 a 50 a 44 a 48 a 42 a 51 a 46 a 48 a 59 a 48 a 59 a 65 a 58 a 39 b 56 a 61 a 52 a 

Gosto dif ruim§ 16 ab 29 a 24 ab 25 ab 21 ab 17 ab 20 ab 17 ab 17 ab 9 b 23 ab 22 ab 22 ab 17 ab 28 ab 18 ab 15 ab 18 ab 

Gosto familar§  27 ab 20b 34 ab 24 b  27 ab 28 ab 22 b  24 ab 33 ab 52 ab 51 ab 49 ab 54 ab 51 ab 50 ab 52 ab 51 ab 58 a  

Grosso§ 45 a 51a 34 ab 34 ab 39 ab 31 ab 40 ab 34 ab 44 ab 35 ab 41 ab 25 b  30 ab 32 ab 31 ab 34 ab 28 ab 34 ab 

Laranja§ 26 ab 29 ab 42 a 30 ab 36 ab 29 ab 33 ab 40 a 32 ab 35 ab 24 b 46 ab 30 ab 35 ab 34 ab 28 ab 38 ab 38 ab 

Mais sab 

banana § 10b 22b 10b 17b 14b 21b 15b 14b 18b 18b 25b 16b 29a 17b 24b 24b 18b 22b 

Mais sab 

laranja § 18 ab 21 ab 25 ab 24 ab 27 ab 19 ab 20 ab 23 ab 22 ab 25 ab 19 ab 36 a  21 ab 26 ab 22 ab 16 b 32 ab 27 ab 

Mais sab 

manga 47 a 36 a 39 a 38 a 31 a 41 a 47 a 38 a 45 a 58 a 40 a 48 a 44 a 43 a 40 a 52 a 41 a 46 a 

Manga 60 a 48 a 57 a 49 a 52 a 56 a 55 a 51 a 59 a 70 a 57 a 52 a 52 a 69 a 56 a 68 a 56 a 65 a 

Muito amargo§  17 ab 25 ab 19 ab 26 ab 19 ab 22 ab 30 a 24 ab 27 ab 9 b 23 ab 20 ab 19 ab 12 b 18 ab 22 ab 15 ab 19 ab 

Odiei § 13 a 24 a 23 a 23 a 15 a 15 a 20 a 18 a 23 a 10 b 20 a 15 a 17 a 13 a 22 a 18 a 20 a 12 a 

Pouco amargo § 38 a 35 a 38 a 35 a 35 a 35 a 34 a 35 a 27 a 29 a 32 a 34 a 24 a 23 b  33 a 30 a 35 a 29 a 

Pouco doce§  35 ab 37 ab 30 ab 37 ab 52 a 34 ab 34 ab 42 ab 38 ab 39 ab 34 ab 46 ab 28 ab 31 ab 45 ab 27 b  31 ab 36 ab 

Pouco grosso§ 25 b 33 b 31 b 38 a 27 b 36 b 30 b 33 b 36 b 28 b 33 b 23 b 23 b 24 b 27 b 29 b 24 b 32 b 

Refrescante§  52 ab 41b  44 ab 41 ab 45 ab 45 ab 50 ab 44 ab 41 b 76 ab 63 ab 70 ab 72 ab 78 a  75 ab 66 ab 75 ab 74 ab 

§Indica que pelo teste de Qui-quadrado houve diferença significativa (p≤0,05) entre as amostras para os termos avaliados pelas crianças ao comparar  IDHmédio e alto; 

valores totais de marcação com letras iguais na mesma linha indica que não houve diferença significativa (p>0,05) no teste de Qui-Quadrado; Onde:F1: 5% polpa de banana, 

35% de laranja e 60% de manga; F2:25% polpa de banana, 35% de laranja e 40% polpa de manga; F3: 5% de polpa de banana, 55% de laranja e 40% de manga; F4: 25% de 

polpa de banana, 55% de laranja e 20% de manga; F5: 5% de polpa de banana, 45% de laranja e 50% de manga; F6: 25% de polpa de banana, 45% de laranja e 30% de 

manga; F7: 15% de polpa de banana, 35% de laranja e 50% de manga; F8: 15% de polpa de banana, 55% de laranja e 30% de manga; F9: 15% de polpa de banana, 45% de 

laranja e 40% de manga 
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refrescante e recebeu baixa citação para amargo corroborando com o resultado da aceitação 

apresentado por essa formulação na Tabela 2.5.  

Esses resultados indicam que o amargor e a doçura podem direcionar o 

desenvolvimento de produto, isto é, a direção da preferência é para produto menos amargo e 

mais doce. Kildegaard et al. (2011b), em estudo com crianças de 9 a 14 anos, avaliando a 

aceitação de bebidas. Aparentemente, estes autores verificaram uma relação entre as variáveis 

acidez e a preferência, concluindo que quanto maior a acidez menor a aceitação das crianças e 

adolescentes. 

A Figura 2.3 apresenta os resultados da Análise de Correspondência aplicada nos 

dados dos smoothie, na qual as dimensões 1 e 2 explicaram 53 % da variância para o IDH 

médio (a) e 63,5% para o IDH alto (b). Observa-se que as amostras, embora localizadas em 

pontos diferentes do gráfico em cada IDH, ficaram próximas aos termos que as caracterizaram 

de uma forma geral. As amostras foram caracterizadas pelos termos, a saber: F1 (5% de polpa 

de banana, 35% de suco de laranja e 60 % de polpa de manga) por manga e mais sabor de 

manga, sendo entre as formulações, a que continha maior proporção de polpa de manga, F2 

(25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga) por banana e 

mais sabor de banana, F3 (5% de polpa de banana, 55% de suco de laranja e 40% de de 

manga), laranja e mais sabor de laranja, F4 (25% de polpa de banana, 55% de suco de 

laranja e 20% de polpa de manga), por muito amargo  e gosto diferente ruim no IDH médio e 

como mais sabor de banana e pouco grosso no IDH alto, F5 (5% de polpa de banana, 45% de 

suco de laranja e 50% de polpa de manga), por  laranja, gosto familiar, gosto diferente bom e 

pouco amargo no IDH médio e por gosto diferente bom, mais sabor de manga e adorei no 

IDH alto, F6 (25% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 30% de polpa de manga), 

por doce, mais sabor de banana, banana e grosso no IDH médio e por gosto diferente ruim, 

pouco grosso, muito amargo, pouco amargo e amargo no IDH alto, F7 (15% de polpa de 

banana, 35% de suco de laranja e 50% de polpa de manga), por cremoso, grosso, mais sabor 

de manga e refrescante, no IDH médio e por grosso mais sabor de banana e banana  no IDH 

alto, F8 (15% de polpa de banana, 55% de suco de laranja e 30% de polpa de manga), por 

adorei, mais sabor de laranja e laranja no IDH médio e por mais sabor de laranja, laranja e 

refrescante no IDH alto e F9 (15% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 40% de 

polpa de manga), próxima aos termos doce, grosso, banana no IDH médio e por gosto 

familiar, doce e cremoso no IDH alto. 
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(a) 

 
(b)  
 

Figura 2.3 Representação das amostras de smoothie de fruta e dos termos usados nas primeira 

e segunda dimensões da Análise de Correspondência nos dados das questões CATA das 

crianças de IDH médio (a) e IDH alto (b)  
F1: 5% polpa de banana, 35% de laranja e 60% de manga; F2:25% polpa de banana, 35% de laranja e 40% polpa 

de manga; F3: 5% de polpa de banana, 55% de laranja e 40% de manga; F4: 25% de polpa de banana, 55% de 

laranja e 20% de manga; F5: 5% de polpa de banana, 45% de laranja e 50% de manga; F6: 25% de polpa de 

banana, 45% de laranja e 30% de manga; F7: 15% de polpa de banana, 35% de laranja e 50% de manga; F8: 

15% de polpa de banana, 55% de laranja e 30% de manga; F9: 15% de polpa de banana, 45% de laranja e 40% 

de manga. 

 

Observa-se que as características sensoriais relacionadas às amostras com maior 

aceitação tanto no IDH médio quanto no alto e que podem contribuir na formulação de novos 

smoothies são aquelas cujos vetores se encontram próximos às amostras mais aceitas e ao 

termo adorei, a saber: pouco amargo, gosto familiar, gosto diferente bom, cremoso, manga, 

laranja e refrescante.  
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3.2.3 Efeito da Ordem de Apresentação das Questões CATA na Caracterização 

Sensorial de Smoothie de Frutas por Crianças e Adolescentes 

As nove formulações de smoothies com diferentes proporções de frutas foram 

avaliadas por um total de 159 crianças e adolescentes com idades entre os 9 e 14 

anos, residentes em áreas de IDH médio (n=81) e IDH alto (n=77). Os termos foram 

apresentados na ordem alfabética e com um intervalo de 15 dias, apresentada aos 

mesmos consumidores em ordem balanceada. Conforme apresentado no item 3.2.2 

foram identificadas diferenças significativas (p ≤0,05) entre as amostras com relação 

à frequência de marcação das questões CATA pelos consumidores, de acordo com o 

Q de Cochran.  

A Tabela 2.8 contém os totais de citação dos termos avaliados pelos 

participantes em ordem alfabética (fixa) e balanceada. 

Observa-se para ambos os IDHs que, apesar do número total de termos 

marcados ter sido maior quando a ordem de apresentação foi balanceada (IDH médio: 

3309 balanceado vs. 2780 para alfabética e IDH alto: 3607 balanceado vs. 3558 

alfabética). No entanto, não houve diferença significativa (p>0,05) entre as amostras 

segundo teste qui-quadrado para o total de termos marcados. Dentre os participantes 

de IDH médio, para ordem alfabética, as amostras apresentaram diferença 

significativa (p≤0,05) para os termos adorei, banana e grosso, enquanto que para 

ordem balanceada, as amostras apresentaram diferença significativa para o termo 

laranja. As comparações pareadas entre as amostras seguiu a abordagem McNemar-

Bonferroni. 

Considerando as crianças residentes em área de IDH alto, as amostras não 

apresentaram diferença significativa (p>0,05) na apresentação em ordem 

alfabética(fixa) enquanto que na ordem balanceada houve diferença significativa 

(p≤0,05) entre as amostras para os termos  doce, gosto diferente bom e pouco doce.  

Exceto para os resultados apresentados no IDH alto, esses resultados são 

similares ao encontrado por Ares e Jaeger (2013) em estudo sobre o efeito da ordem 

das questões CATA com público adulto, no qual o número total de termos marcados, 

nos quais as amostras apresentaram diferença significativa (p≤0,05), foi menor 

quando a ordem foi balanceada. Esse resultado foi esperado, uma vez que com a  



82 

 

 

apresentação em ordem balanceada aumenta-se o esforço cognitivo, isto é, necessita 

maior atenção, e desencoraja a estratégia de marcar apenas os primeiros termos que 

se apliquem ao produto sem considerar os demais. 

 

Tabela 2.8. Total de citação dos termos em cada IDH e ordem de apresentação das questões 

CATA. 

 
IDH médio IDH alto 

 Ordem de apresentação 

Termo Alfabética Balanceada Alfabética Balanceada 

Adorei 197* 202 287 254 

Amargo 186 160 147 109 

Banana 75* 130 116 160 

Cremoso 182 223 290 331 

Doce 142 187 267 313* 

Gosto diferente bom 196 228 249 248* 

Gosto diferente ruim 105 81 89 83 

Gosto familiar 98 133 233 235 

Grosso 163* 189 150 140 

Laranja 100 197* 127 181 

Mais sabor de banana 58 83 107 86 

Mais sabor de laranja 93 106 126 98 

Mais sabor de manga 178 184 232 180 

Manga 199 288 230 315 

Muito amargo 99 110 91 66 

Odiei 97 77 83 64 

Pouco amargo 153 159 140 129 

Pouco doce 147 192 162 155* 

Pouco grosso 124 165 112 131 

Refrescante 188 215 320 329 

TOTAL 2780 3309 3558 3607 

*Termos nos quais houve diferença significativa entre pelo menos duas amostras segundo valor p 

(p<0,05) 

 

Sudman e Bradbum (1992), citados tanto por Ares e Jaeger (2013), quanto 

por Varela e Ares (2012), indicaram que os participantes podem não selecionar um 

termo do CATA por três razões principais: considerar que o termo não se aplica; 

estar indeciso ou neutro sobre o termo ou ainda por falta de atenção. Quando as 

questões CATA são comparadas às questões de resposta forçada o CATA encoraja o 

participante a evitar dispender tempo e esforço simplesmente escolhendo a primeira 

opção razoável. Este padrão de resposta rápida leva ao erro psicológico de posição 
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no qual as opções colocadas no topo da lista têm mais chances de serem 

selecionadas. Ares e Jaeger (2013) também encontraram que as diferenças na 

frequência do termo sensorial foram maiores para os termos mais próximos ao topo 

da lista. No entanto, tal resultado não foi observado neste estudo.  

Ares et al. (2014c) observaram redução do número de termos selecionados 

para descrever a amostra quando a ordem fixa foi utilizada, em comparação com a 

apresentação balanceada. Os autores sugeriram que ocorreu a redução do processo de 

profundidade de avaliação, o que implica na falha de leitura e seleção dos termos 

mais relevantes utilizados para descrever a amostra anterior ao avaliar a amostra 

subsequente. Eles sugeriram a ordem de apresentação dos termos balanceada 

variando por amostra para cada participante. Contrariamente a essa sugestão de 

forma de apresentação, Are et al. (2015) argumentaram que isso poderia aumentar a 

dificuldade das questões CATA bem como o tédio dos participantes, retirando  a 

atenção das características sensoriais; no entanto, reportaram que os participantes 

não perceberam aumento de dificuldade ou ficaram entediados. 

Ares e Jaeger (2013) avaliaram o efeito das questões apresentadas em ordem 

fixa e aleatória em testes realizados com adultos e indicaram que o tamanho dos 

termos nas questões CATA podem ter influenciado a captura da atenção dos 

participantes e causado maior frequência de citação. No entanto, não encontramos 

essa relação uma vez que os termos de maior tamanho foram menos marcados pelas 

crianças e adolescentes.  

Ares et al. (2014c) e Meyners e Castura (2016) recomendam a ordem 

aleatorizada dos termos entre os participantes para aumentar a reprodutibilidade.    

Outra questão que deve ser levada em consideração refere-se ao número de 

amostras avaliadas. Jaeger e Ares (2014) quando avaliaram em testes com adultos o 

total de sete bebidas concluíram que, embora as questões CATA sejam de fácil 

compreensão e utilização, uma quantidade maior de amostras pode ter gerado tédio 

entre os participantes adultos. Os autores também sugeriram que isso pode ter 

influenciado a frequência das respostas e gerado resultado não significativo. No 

presente estudo, com as crianças e adolescentes brasileiros, foi observado que 

algumas delas reclamaram da quantidade de amostra refletida nos comentários quanto 

ao número de folhas apresentadas, uma vez que, para evitar erros, foram entregues 

todas as fichas simultaneamente respeitando a ordem de apresentação em questão, o 
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que gerou certa ansiedade e desinteresse de algumas crianças, principalmente entre 

as mais novas (9 a 10 anos de idade) e as mais agitadas do IDH médio. Por outro 

lado, as crianças e adolescentes, do IDH alto foram mais receptivas às amostras não 

se importando quanto à quantidade. Apesar da observação e orientação para que a 

criança e adolescente não retornasse à ficha anterior, já avaliada, para evitar 

comparação das respostas, o procedimento de entregar todas as fichas 

simultaneamente pode ter gerado um viés ao estudo e é indicado com uma limitação.  

Os resultados do coeficiente RV foram utilizados para investigar a 

similaridade entre as matrizes de dados das ordens de apresentação considerando as 

crianças de cada IDH. Somente as configurações de amostras obtidas pelo IDH alto 

mostraram similaridade (RV = 0,64, p = 0,006), que apresentaram os totais de termos 

marcados de 3558 para as questões em ordem alfabética e de 3607 para a ordem 

balanceada entre os participantes. Esta similaridade indica que não houve 

similaridade da forma de apresentação dos termos sob as respostas das crianças e 

adolescente do IDH alto.  

Para os participantes de IDH médio o teste de coeficiente RV (RV= 0,16, p= 0,687) 

foi não significativo indicando que não houve similaridade entre as matrizes.  

Este resultado está de acordo com os estudos que avaliam o efeito da renda 

familiar sobre a habilidade cognitiva de leitura e verbal das crianças de baixa renda 

os quais indicaram que essas crianças e adolescentes apresentam certa dificuldade ou 

defasagem com relação às habilidades de desenvolvimento quando certo esforço cognitivo é 

exigido (a exemplo da leitura, matemática e linguagem verbal) em comparação com as 

habilidades demonstradas por crianças e adolescentes de renda mais elevada (WELSH et 

al.,2010; SILVA e BELTRAME, 2011). Vale lembrar que o orçamento familiar dos 

participantes do IDH médio é de 1 a 3 salários mínimos, como apresentado na Tabela 

2.4. 

3.3 Escolha do nome da bebida 

Os dados das respostas para identificar o nome mais adequado ao produto de 

acordo com as crianças e adolescentes é apresentado na Tabela 2.9.  

Houve diferença significativa entre os nomes teste Kruskal-Wallis (p≤0,05) a 

comparação pareada múltipla bicaudal por Dunn, indicou diferença significativa 
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(p≤0,05) com relação à concordância para os nomes Mix Saudável e Mix de Frutas e 

os nomes Fruta Junta e Mistureba. 

 

Tabela 2.9. Médias e desvio-padrão da concordância§  em relação aos nomes para a bebida.         

Nome Média de concordância* 

Mix saudável 5,0a ± 2,01 

Mix de Fruta 4,9ab ± 2,00 

Pura Fruta 4,5abc ± 2,04 

Frutável 4,4abc ± 2,11 

Batifruta 4,4abc ± 2,11 

Fruta Batida 4,3abc ± 2,31 

Fruticup 4,2abc ± 2,00 

Frutibelo 4,2bc ± 2,07 

Shake Frutal 4,2bc ± 2,18 

Fruta Junta 4,0cd ± 2,20 

Mistureba 3,2d ± 2,17 
§ avaliada em escala de concordância variando de 1:discordo totalmente a 7: concordo totalmente. 

*Médias com letras diferentes diferem entre si (p≤0,05) segundo teste Kruskal-Wallis, bicaudal 

 

A avaliação da concordância ou discordância com relação aos nomes 

sugeridos indicou que a maioria das crianças e adolescentes marcou o termo neutro 

da escala “Não concordo nem discordo”. Apenas Mix saudável e Mix de fruta ficaram 

acima desse ponto. 

3.4 Frequência de consumo de frutas ou suco de frutas 

A Tabela 2.10 apresenta as porcentagens da frequência de consumo de frutas 

e suco de frutas entre crianças e adolescentes dos IDH médio e alto que participaram 

do estudo. Observa-se que as maiores porcentagens de frequência de consumo 

aparecem nas três primeiras linhas da Tabela 2.10, isto é, nos termos várias vezes ao 

dia, todos os dias e algumas vezes por semana. Para o IDH médio foi de 83,6% para 

meninas e 74,3% para meninos, enquanto no IDH alto essa porcentagem foi de 92% 

para meninas e 80,1% para meninos. No entanto, segundo o teste de comparação 

múltipla Kruskal-Wallis, não houve diferença significativa nas frequências de 

consumo entre os IDHs.  
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Tabela 2.10. Frequência de consumo (%) de frutas considerando o gênero e o IDH dos 

participantes. 
  

IDH médio 

 

IDH alto 

Frequência de consumo de 

frutas 

Meninos  

(%) 

Meninas 

(%)  

Meninos  

(%) 

Meninas 

(%)  

Várias vezes ao dia§ 6,5 a  14,5a 15,6a 28,9 a 

Todos os dias§ 32,3 a 38,2 a 17,8 a  28,9 a 

Algumas vezes na semana§ 35,5  a 30,9 b 46,7 a 34,2 a  

Uma vez por semana 9,7a 5,5 a 4,4 a 5,3 a 

Duas vezes no mês§ 3,2 a 1,8 a 6,7 a 0,0 a   

Uma vez por mês 3,2 a 3,6 a 4,4 a 0,0 a 

Quase Nunca§ 9,6 a  5,5 a 4,4  a 2,7 a  

§Indica que pelo teste de Qui-quadrado houve diferença significativa (p≤0,05) entre as amostras para os termos 

avaliados pelas crianças ao comparar IDHmédio e alto; frequências com letras iguais na mesma linha indicam 

que não há diferença significativa (p>0,05) com relação ao termo da escala  
 

Vale ressaltar que os consumidores do IDH médio que participaram desse 

estudo são crianças e adolescentes atendidos pela Fundação Xuxa e apresentam 

situação diferenciada, pois são orientados e incentivados a consumir as frutas e sucos 

oferecidos no lanche pela Instituição. Tal consumo de fruta é parte das atividades da 

Instituição. Dessa forma, a frequência de consumo não reflete  a realidade das 

crianças e adolescentes da mesma região e nem das famílias que detêm poder 

aquisitivo semelhante. 

Para o IDH alto, observamos que as meninas apresentaram zero de frequência 

para as opções uma vez por mês e duas vezes no mês . O termo “várias vezes ao dia” 

apresentou a porcentagem de meninas (28,9%) e meninos (15,6%), “todos os dias” 

com 28,9% para meninas e 17,8% para meninos e “algumas vezes na semana”, 

meninas (34%) e meninos (47%). Isto é, a proporção de meninas que registraram as 

frequências de consumo de frutas é maior para os termos que indicam maior 

frequência de consumo, enquanto que uma proporção maior de respostas para os 

meninos indicou a frequência de “algumas vezes na semana”. O teste qui-quadrado 

realizado nos dados da frequência indicou diferença significativa (p≤0,05) entre as 

frequências de consumo de frutas ou suco de frutas em função do gênero e do IDH.  

Para frequência de consumo “várias vezes ao dia” a maior proporção de 

respostas foi para meninas do IDH alto (28,9%) que diferiu significativamente 
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(p≤0,05) da proporção marcadas pelos meninos no IDH médio (6,5%) e que foi a 

menor registrada para este termo. Para o termo da escala referente a frequência de 

consumo “Todos os dias”, a proporção apresentada para meninas no IDH médio 

(38,2%) foi significativamente (p≤0,05) maior que a proporção apresentada pelos 

meninos no IDH alto (17,8%). Dados similares foram observados no estudo realizado 

por Silva et al (2016) com adultos brasileiros e demonstrou que os homens 

apresentam menor frequência de consumo de frutas e vegetais que mulheres. Estudo 

realizado com adolescentes, por Muniz et al (2013) sobre frequência de consumo de 

frutas, indicou um consumo diário de 32,9%, sendo que os moradores de área urbana 

tiveram maior frequência de consumo 63%, similarmente ao que encontramos as 

meninas apresentaram maior frequência de consumo de frutas. Gorham et al. (2015) e 

Vercammen et al. (2018) também reportaram baixa frequência no consumo de frutas 

entre a população de menor renda, ambos em estudos realizados nos Estados Unidos 

da América. 

A Figura 2.4 apresenta uma comparação entre a média obtida na primeira 

sessão e a frequência de consumo dos IDHs médio e alto. Não é possível observar 

nenhum aumento significativo da aceitação em relação a frequência de consumo nos 

IDHs.  

 

Figura 2.4. Gráfico da média de aceitação das amostras vs frequência de consumo 

para o IDH médio e alto. 
(Termos da escala de frequência de consumo: 1: Quase nunca; 2: Uma vez por mês; 3: Duas vezes 

por mês; 4: Uma vez por semana; 5: Algumas vezes na semana; 6: Todos os dias e 7: Várias vezes 

ao dia). 
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4. Conclusões e recomendações 

Foi possível elaborar um Smoothie exclusivamente de frutas utilizando a 

combinação que apresentou melhor expectativa de aceitação pelas crianças e 

adolescentes, a partir das quatro combinações sugeridas pelos pais .  

A análise microbiológica para avaliação de esterilidade comercial  revelou 

que a bebida pasteurizada se manteve sem alteração mesmo após 10 dias de 

incubação a 35ºC e, portanto, apta ao consumo até dez dias após o processamento.  

Os resultados da avaliação hedônica das nove formulações sugerem 

concordância entre os participantes dos diferentes IDHs quanto às duas amostras 

mais aceitas, F1 (5% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 60% de polpa de manga) 

e F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga). No 

entanto, as amostras como menor valor de aceitação diferiram entre os IDHs.  

Os resultados do presente estudo permitiram as indicações das formulações 

F5 e F2 para o estudo subsequente que enfocou o efeito de variáveis extrínsecas dos 

produtos na avaliação às cegas, esperada e informada. A escolha dessas duas 

amostras foi em função da diferença quanto à aceitação e à quantidade de fibra 

alimentar. A F2 alcançou menor aceitação (5,9) dentre os participantes do estudo 

diferiu (p≤0,05) da formulação 5 (6,5) principalmente pela maior proporção de polpa 

de banana, e fibra alimentar. 

Os valores médios de aceitação foram maiores no IDH alto para todas as 

amostras (p≤0,05) exceto para F6. Sugere-se que tal resultado tenha sido devido ao 

comportamento participativo e ao interesse pelo estudo demonstrado por essas 

crianças e adolescentes. Vale ressaltar que os valores médios de aceitação mais 

elevados para o IDH alto podem ser explicados também pela maior frequência de 

consumo de frutas ou suco de frutas das crianças e adolescentes deste IDH.  

As crianças e adolescentes do IDH alto marcaram um maior número de 

termos sensoriais no geral para caracterizar as formulações e utilizaram de forma 

semelhante a ordem de apresentação das questões CATA. Por outro lado, no IDH 

médio houve diferença no uso das questões CATA e o número maior de marcação de 

termos ocorreu quando a ordem alfabética foi utilizada. Mais estudos devem ser 

realizados com outras categorias de produtos para que se possa inferir se as questões 

CATA em ordem alfabética tenha verdadeiramente facilitado para que os 
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participantes do IDH médio encontrassem mais facilmente os termos, uma vez que 

exige menor esforço de leitura.  

Ao contrastar a composição das diferentes formulações e o perfil sensorial 

obtido pelas questões CATA pelos diferentes IDHs, pode-se afirmar que a 

caracterização das amostras através desta metodologia foi satisfatória, pois 

demonstrou que as crianças foram capazes de identificar diferenças entre as 

amostras. 

O nome escolhido para compor o rótulo da embalagem a ser utilizada no 

estudo subsequente foi Mix de fruta, que não diferiu significativamente do nome Mix 

Saudável, considerando que o apelo “saudável” será uma das variáveis.  

Uma vez que o preparo dos smoothies com o suco de laranja fresco não 

garantiu a uniformidade das amostras pois o suco de laranja extraído previamente em 

cada processamento pode ter tido diferença sensorial, apesar de todo o cuidado em 

utilizar mesma variedade e mesmo padrão de cor para as laranjas, recomenda -se para 

o estudo seguinte que toda quantidade necessária aos testes sejam processadas de 

uma só vez, pasteurizadas e congeladas. 
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CAPITULO 3 –EFEITO DA INFORMAÇÂO NA AVALIAÇÃO DE SMOOTHIE 

DE FRUTAS POR CRIANÇAS DE DIFERENTES CLASSES SÓCIO 

ECONÔMICAS 
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1. Introdução 

 

Os pais, preocupados com seus filhos, buscam por alternativas alimentares mais 

nutritivas, fáceis de transportar, armazenar e preparar. No entanto, a alimentação destes ainda 

é inadequada devido à preferência por produtos excessivamente açucarados, com alto teor de 

sódio e gorduras, pobres em fibras e micronutrientes que, entretanto, atendem à sensorialidade 

e ao prazer.  

No desenvolvimento de novos produtos (DNP) que atendam às necessidades do 

público infantojuvenil e de seus pais é importante considerar tal consumidor para identificar 

sua preferência e, dessa forma, favorecer o sucesso do produto. Além disso, caracterizar 

sensorialmente o produto pelo grupo alvo específico agiliza o processo de desenvolvimento, 

reduz custos e tempo em comparação com a equipe treinada, além de proporcionar maior 

assertividade no lançamento de novos produtos. Com o intuito de alcançar vantagem 

diferencial no DNP, além da avaliação do perfil sensorial, incluiu-se a avaliação das emoções 

associadas ao produto, uma vez que tais emoções podem ter importante efeito na compra e 

consumo (JIANG et al., 2014; KING e MEILSELMAN, 2010), complementando a avaliação 

hedônica tradicional (KÖSTER e MOJET, 2015).  

No entanto, antes mesmo de experimentar o produto, a embalagem com os 

elementos gráficos e cor, imagens e informações diversas auxiliam e desempenham 

papel crítico na comunicação do produto com seu consumidor e geram expectativas 

que contribuem positiva ou negativamente na avaliação e escolha (ABRAMS e 

DANIELS, 2017; VAN KLEEF e DAGEVOS, 2013; TALATI et al., 2016). Assim, avaliar 

os fatores da embalagem que influenciam na expectativa hedônica e na intenção de 

compra pode auxiliar na melhoria da comunicação entre produtor e consumidor.  

Portanto, para otimizar a formulação e o DNP ser bem-sucedido é imprescindível avaliar o 

efeito dos fatores extrínsecos do produto como marca, preço e rótulo na decisão de compra e 

consumo (ENNEKING et al., 2007). 

A influência dos atributos extrínsecos na avaliação de alimentos tem sido estudada 

por Enneking et al. (2007) que incluíram tais atributos e os intrínsecos no estudo de bebida 

carbonatada sabor laranja, permitindo examinar as interações entre sabor e marca em 

segmentos específicos de consumidores. Por meio da análise destes segmentos, conseguiram 

descrever não somente os efeitos principais, mas também as interações entre sabor e o mix de 
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elementos (edulcorantes, redução de calorias, preço e marca) determinando a direção da 

preferência do consumidor.   

Varela et al. (2010) avaliaram a aceitação e a influência da marca na expectativa de 

bebida sabor laranja utilizando avaliação hedônica e as questões CATA, além da avaliação às 

cegas e em teste informado. Os autores observaram que a aceitação da avaliação informada 

foi mais próxima da esperada que a avaliação às cegas, ou seja, a marca teve maior 

importância que a reação hedônica. Finco et al. (2010) estudaram a influência dos atributos 

extrínsecos de embalagens de suco de abacaxi (informação sobre a tecnologia de 

processamento, a marca, a definição do produto, informações sobre o produto e preço na 

avaliação da intenção e compra) e reportaram a marca e o preço como fatores de maior 

importância relativa; ao passo que a definição do produto não contribuiu para a intenção de 

compra. Por outro lado, a informação sobre a tecnologia utilizada no processamento (alta 

pressão hidrostática) foi considerada um benefício, favorecendo a intenção de compra.  

Talati et al. (2016) que avaliaram, através de pesquisa qualitativa com adultos e 

crianças, o efeito das informações nutricionais e apelos de saúde apresentados na frente das 

embalagens, relataram que as informações nutricionais foram mais úteis para o público que os 

apelos à saúde, por considerarem este último como estratégia de marketing ou pouco 

regulamentadas. Schouteten et al (2017) investigaram a aceitação e o perfil sensorial e das 

emoções associadas ao biscoito através das questões CATA por crianças e adolescentes 

belgas de 10 a 14 anos de idade, com avaliação nas condições às cegas, esperada e informada. 

Os autores encontraram diferença significativa na aceitação do produto considerando as três 

condições, influenciadas pela informação. Ng et al. (2013a) avaliaram as respostas hedônicas 

e emocionais associadas à groselha obtidas pelo método EsSence® com termos previamente 

determinados e questões CATA, em que a lista de termos de emoção foi gerada por 29 

consumidores e estes termos foram classificados em positivos e negativos. Foram realizadas 

avaliações às cegas, esperada e informada. Ambos os métodos produziram respostas 

emocionais similares. O estudo destacou a natureza bidimensional da resposta emocional 

sendo a primeira dimensão relacionada à agradabilidade e a segunda, relacionada aos aspectos 

funcionais do produto. Similarmente ao encontrado por King e Meilseman (2010), Ng et 

al.(2013b) concluíram que a resposta emocional discriminou melhor produtos semelhantes 

comparada aos testes de aceitação. 

Embora diversos estudos empregando a metodologia CATA estejam disponíveis na 

literatura, alguns aspectos metodológicos ainda necessitam ser investigados como, por 
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exemplo, o efeito da ordem de apresentação dos termos CATA na avaliação das amostras. 

Tais estudos têm sido desenvolvidos majoritariamente com consumidores adultos, conforme 

reportado por Ares e Jaeger (2013), por Ares et al., (2014a) e por Meyners e Castura (2016). 

A partir dos resultados alcançados os autores recomendaram que a ordem de apresentação dos 

termos seja balanceada para cada amostra avaliada para aumentar a reprodutibilidade. 

Entretanto, Jaeger e Ares (2014), Ares et al. (2015) e Meyners e Castura (2016) avaliaram a 

ordem de apresentação balanceada entre consumidores e balanceada simultaneamente entre 

consumidores e amostras, isto é, a ordem de apresentação dos termos foi alterada a cada 

amostra avaliada pelo mesmo consumidor e não encontraram diferenças nos perfis sensoriais 

obtidos. A apresentação das amostras no estudo foi realizada com intervalo de 15 dias. Os 

autores recomendaram a ordem de apresentação balanceada entre os consumidores, ou seja, 

utilizam a mesma ordem de apresentação dos termos quando avaliam diferentes amostras.  

O efeito da ordem de apresentação dos termos das questões CATA na avaliação do 

produto tem sido pouco investigada quando crianças e adolescentes são os sujeitos da 

pesquisa. Entretanto, sabe-se que cada vez mais esse público alvo tem importante papel na 

escolha de produtos na residência (DALLAZEN e FIATES, 2014) e, portanto, merece ser 

investigado. O objetivo desse estudo foi avaliar o uso das questões CATA com crianças e 

adolescentes tanto em ordem balanceada entre consumidores quanto balanceada 

simultaneamente entre consumidores e amostras para a caracterização sensorial e das emoções 

associadas ao smoothie de fruta considerando as três condições de avaliação: às cegas, 

esperada e informada.  

 

2.Material e Métodos 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE (Apêndice 1) foi apresentado 

aos pais e responsáveis e, após o consentimento destes, a pesquisa foi apresentada às crianças 

e adolescentes e realizada com aqueles que assentiram através do Termo de Assentimento 

Livre Esclarecido - TALE (Apêndice 2). 

 

2.1. Participantes 

Participaram dessa pesquisa 200 crianças e adolescentes residentes em bairros da 

cidade do Rio de Janeiro de índice de desenvolvimento humano (IDH) médio e alto. Os 

participantes do IDH médio (n= 100) foram provenientes da Fundação Xuxa Meneghel e do 
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IDH alto (n= 100) das escolas particulares Centro Educacional da Lagoa – CEL e Centro de 

Educação e Cultura (CEC Barra) cujos perfis socioeconômicos (Apêndice 5) foram 

apresentados no Capítulo 2.  

2.2. Amostras 

2.2.1 Preparo dos smoothies 

As formulações de smoothies F5 (5% de polpa de banana, 45% de laranja e 50% 

de manga) e F2 (25% de polpa de banana, 35% de laranja e 40 % de manga) foram 

selecionadas em função das características nutricionais (teor de fibra, Tabela 2.2) e sensoriais 

(diferença em relação à aceitação global, Tabela 2.5).  

Foram preparados 20 litros de cada formulação de smoothie (F5 e F2) em 

processador industrial com capacidade de 25 litros (Liquidificador Industrial Basculante da 

marca Siemsen, Copo inox LB-25, Brusque SC) na planta piloto da Embrapa Agroindústria 

de Alimentos. Em seguida as formulações foram pasteurizadas em Thermomix TM31 

(Vorwerk, Wuppertal, Germany) a 90±2ºC/60s, conforme sugerido por Souza et al. 

(2014), fracionadas em porções de 2 litros, acondicionadas em recipientes previamente 

higienizados e armazenadas em câmara de congelamento.  

2.2.2 Delineamento experimental  

O delineamento experimental deste estudo abrangeu cinco produtos, os quais foram 

criados a partir da manipulação de quatro fatores (formulação do smoothie, imagem, apelo e 

posição da informação sobre a proporção das frutas do smoothie) com dois níveis para cada 

fator segundo delineamento fatorial fracionado. Os fatores e respectivos níveis são mostrados 

na Tabela 3.1. O delineamento foi gerado no software XLSTAT (versão premium:17-058, 

Easy Stat Soluções Estatísticas Ltda, Campinas, SP, Brasil). A combinação dos níveis de 

todos os fatores manipulados geraria um delineamento experimental com 16 (2x2x2x2=16) 

estímulos diferentes. Porém, como o estudo envolveu ingerir as bebidas foi necessário utilizar 

o delineamento fatorial fracionado e o uso de cinco amostras visou evitar a fadiga das crianças 

e adolescentes.  

Os cinco rótulos de smoothies foram elaborados segundo o Informe técnico no. 70 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA (BRASIL, 2016). A Figura 3.1 mostra 

dois dos rótulos utilizados no estudo: (a) formulação F2, com imagem (desenho da carinha 
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similar ao emoticon para delicioso), apelo hedônico, com a informação sobre a proporção das 

frutas apresentada no verso da embalagem; (b) formulação F5, sem imagem de saudável, 

apelo saudável e com a proporção apresentada no painel principal.  

Tabela 3.1. Fatores avaliados e respectivos níveis. 

Fator Nível/descrição 

Formulação do smoothie 1- F2 (25% de polpa de banana, 35% de laranja e 

40 % de manga) 

2- F5 (5% de polpa de banana, 45% de laranja e 

50% de manga)  

Imagem 1 – Com imagem. Desenho de um rostinho 

sorrindo similar ao emoticon para associar a 

delicioso ou de um corpo dentro de um 

círculo para associar à saudável: 

 

2 – Sem imagem 

 

Apelo  1- Hedônico: Delicioso 

2- Saúde: Saudável 

Posição da informação 

sobre a proporção das frutas do smoothie  

1- No verso 

2- Na frente 

 

O nome Mix de Frutas foi identificado em estudo anterior (Capítulo 2) e utilizada a 

marca fictícia BlendFruit em todas as amostras. A parte central do rótulo compõe o painel 

frontal da embalagem, enquanto que as informações da lateral vão aparecer após a colagem do 

rótulo na parte de trás da garrafa plástica. 

A Tabela 3.2 apresenta a descrição dos cinco produtos avaliados pelas crianças e 

adolescentes. Os rótulos foram criados por designer gráfico da Embrapa Agroindústria de 

Alimentos, impressos em papel vinil com adesivo e acabamento brilhante, colados em 

embalagem de Polietileno tereftalato com capacidade de 300mL com tampa rosqueável. A 

Figura 3.2 contém os cinco estímulos avaliados pelos participantes. 
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(a) 

 

(b)  

 

Figura 3.1. Exemplos de rótulos utilizados no estudo.  

As setas pretas sinalizam a posição da informação sobre a proporção das frutas e foram inseridas na redação do 

capítulo para facilitar a compreensão do leitor. 

2.3. Avaliação hedônica, sensorial e das emoções associadas às amostras 

A aceitação dos smoothies foi avaliada utilizando escala hedônica facial 

estruturada de nove pontos, variando de 1: super ruim a 9: super bom, segundo 

descrito por Kildergaard (2011), Suolema et al. (2012) e sugerido por De Jesus 

(2010) que trabalhou com crianças brasileiras. Em seguida foram apresentadas as 

questões CATA para caracterização sensorial e das emoções associadas às amostras.   

Os 18 termos sensoriais das questões CATA foram os mesmos empregados no estudo 

anterior (Capítulo 2), a saber: amargo, banana, cremoso, doce, gosto diferente bom, 

gosto diferente ruim, gosto familiar, grosso, laranja, mais sabor de banana, mais 

sabor de laranja, mais sabor de manga, manga, muito amargo, pouco amargo, pouco 
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Tabela 3.2. Descrição dos estímulos avaliados no estudo. 

                                                                     Fatores   

Estímulo Formulação Imagem Apelo Posição da 

informação 

Rótulo 

1 F5 (5% polpa 

de banana, 45% 

de suco de 

laranja e 50% 

de polpa de 

manga) 

Sem 

imagem 

Saudável verso 

 

2 F5 (5% de 

polpa de 

banana, 45% de 

suco de laranja 

e 50% de polpa 

de manga) 

Com 

imagem  

Delicioso frente 

 

3 F2 (25% de 

polpa de 

banana, 35% de 

suco de laranja 

e 40% de polpa 

de manga) 

 

Com 

imagem 

Delicioso verso 

 

4 F2 (25% de 

polpa de 

banana, 35% de 

suco de laranja 

e 40% de polpa 

de manga) 

 

Com 

imagem 

Saudável frente 

 

5 F2 (25% de 

polpa de 

banana, 35% de 

suco de laranja 

e 40% de polpa 

de manga) 

 

Sem 

imagem 

Delicioso frente 
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doce, pouco grosso e refrescante. Os dois termos hedônicos (adorei e odiei) foram 

excluídos dessa avaliação por três motivos: não ser atributo sensorial, para reduzir o total de 

termos e porque a escala hedônica foi previamente apresentada para avaliar a aceitação.  

Os 12 termos de emoção (alegre, chateado, com nojo, confuso, desapontado, 

entusiasmado, estranho, feliz, interessado, satisfeito, surpreso, triste) foram identificados na 

literatura (Roazzi et al., 2011; Jervis et al., 2014). A partir de discussão entre pesquisadores 

da equipe os termos foram classificados como positivos (alegre, entusiasmado, feliz, 

interessado; satisfeito), negativos (chateado; com nojo; desapontado, estranho, triste) e 

ambíguos (confuso; surpreso), estes últimos quando a emoção pode representar tanto emoção 

positiva quanto negativa. 

 

 

Figura 3.2. Embalagens de smoothie com os respectivos rótulos.  

 

2.4. Procedimento experimental 

As crianças de cada IDH foram divididas em dois grupos de 50 participantes, os 

quais avaliaram as amostras nas três condições experimentais (às cegas, esperada e 

informada), conforme esquematizado na Figura 3.3. Os integrantes do Grupo 1 avaliaram as 

amostras com os termos das questões CATA apresentados na ordem balanceada entre os 

consumidores e as crianças/adolescentes do Grupo 2 em ordem balanceada simultaneamente 

entre consumidor e amostra, conforme descrito por Ares et al. (2014a) e Schouteten et al. 

(2017).  
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Figura 3.3. Esquema de apresentação das questões CATA para a caracterização sensorial e 

das emoções associadas ao produto para participantes de IDH médio e alto. 

 

Os participantes de cada grupo receberam os smoothies monadicamente, em copos 

codificados com números de três dígitos e tampados e avaliaram a aceitação seguida das 

características sensoriais e das emoções associadas ao produto. As amostras foram entregues 

segundo delineamento experimental quadrado latino para evitar efeito de primeira ordem. 

Finalizada a avaliação das duas amostras às cegas, foi realizada uma pausa para explicar o 

procedimento, tendo sido dito que receberiam embalagens de smoothie para avaliar e 

deveriam se portar como se estivessem no supermercado, ou seja, sem abrir a embalagem 

teriam que avaliar o quanto achava que iriam gostar e imaginar o que sentiriam se tomassem o 

smoothie tanto com relação aos atributos sensoriais quanto em relação as emoções. Na última 

etapa do estudo as embalagens foram apresentadas juntamente com os smoothies e foi 

solicitado que as crianças avaliassem o quanto gostaram do produto, as características 

sensoriais e as emoções associadas a ele observando a respectiva embalagem. Em seguida, a 

frequência de consumo de fruta ou suco de fruta foi avaliada através da escala de sete 

pontos, com termos de 1 (quase nunca) a 7 (várias vezes ao dia) (Apêndice 8). 

Para evitar possíveis trocas de amostras pelas crianças, levando em conta o elevado 

número de bebidas a serem avaliadas, todas as 13 fichas, a saber: duas para avaliação às 

cegas, cinco para avaliação esperada e cinco para a informada seguida da avaliação de 

frequência de consumo de fruta ou suco de fruta foram entregues simultaneamente a cada 

participante, de acordo com a ordem dos termos CATA previamente especificada, o 

preenchimento das fichas foi acompanhado pelos pesquisadores de tal forma que as crianças e 

Avaliação esperada: apenas observando as embalagens

Avaliação informada: observando as embalagens e avaliando o smoothie

Avaliação das amostras às cegas

Grupos de avaliadores
Grupo 1 (n=50): ordem das questões 

balanceada entre consumidores 
Grupo 2 (n=50): ordem das questões balanceada 
simultaneamente entre consumidores e amostras
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adolescentes somente passaram para ficha seguite após o preenchimento completo da 

primeira, não permitindo o retorno a ficha após passar para ficha seguinte. 

 

2.5. Análise estatística de dados 

Os dados da avaliação da aceitação às cegas foram avaliados por meio do teste t de 

Student para amostras independentes, bicaudal, com nível de significância de 5%. A Análise 

de variância (ANOVA) fontes de variação (estímulo e consumidor) foi empregada nos dados 

da expectativa de aceitação dos smoothies apresentados nas distintas embalagens e na 

avaliação informada, seguida de teste de Tukey para comparação das médias considerando 

p≤0,05. Os resultados das questões CATA referente aos termos sensoriais e das emoções 

foram avaliados segundo a frequência de citação dos 18 e 12 termos respectivamente para 

cada amostra e perfil apresentado, pelo teste Q de Cochran seguido de teste de Hellinger, 

utilizado para evitar a omissão de atributos devido à baixa frequência de menção, conforme 

sugerido por Meyners et al. (2013). A Análise de Correspondência foi aplicada para visualizar 

a posição das amostras em relação aos atributos, isto é obter um mapeamento perceptual das 

amostras em relação aos termos avaliados (HAIR et al., 2009), elaborada a partir do total das 

frequências dos atributos sensoriais e das emoções para cada produto.  

As comparações entre o total de termos sensoriais e de emoção marcados nas 

avaliações às cegas, expectativa e informada realizadas nos IDH médio e alto foram 

realizadas por Qui-quadrado e Qui-quadrado por célula, segundo descrito por Symoneaux et 

al. (2012). 

A comparação entre as formas de apresentação das questões CATA foi avaliada 

através do coeficiente RV das frequências de menção dos termos sensoriais e das emoções 

entre cada uma das formas de apresentação utilizadas (ordem balanceada entre consumidores 

vs. balanceada entre consumidores e amostras simultaneamente). 

A frequência de consumo de fruta ou suco de fruta foi analisado por Kruskal-

Wallis e teste de comparação múltipla das médias (p≤ 5) tendo como fontes de 

variação o gênero e IDH. 

Para avaliar a influência das variáveis formulação, apelo, imagem e informação sobre 

a proporção das frutas na aceitação dos smoothies foi utilizado a análise conjunta para cada 

IDH. A análise foi realizada separadamente nos dados de expectativa e informado, utilizando 

o modelo individual, para o qual a análise conjunta fornece, para cada indivíduo, a utilidade 

parcial associada a cada variável estudada (CARNEIRO et al, 2002). A regra de composição 
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utilizada foi o modelo aditivo (part-worts) das utilidades médias. A análise conjunta foi 

realizada no software XLSTAT. 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Perfil dos participantes 

 

Participaram desse estudo um total de 200 crianças e adolescentes, sendo 100 

de cada IDH (médio e alto). As Figuras 3.4 e 3.5 mostram a porcentagem de 

participantes de cada gênero e faixas etárias nos dois IDHs quando a ordem de 

apresentação das questões CATA foi balanceada entre consumidores e balanceada 

entre consumidores e amostras, respectivamente.   

 

Figura 3.4. Perfil dos participantes do IDH alto e médio com apresentação das questões 

CATA em ordem balanceada entre consumidores. 

 

Observamos através das Figuras 3.4 e 3.5 que, exceto para as faixas etárias 

de 11 e 12 anos e 9-10 anos feminino, o equilíbrio entre os gêneros foi um pouco 

melhor no IDH alto. Observa-se também que a maior porcentagem de participação no 

IDH médio foram meninas de 9 a 10 anos de idade nas duas formas de apresentação 

dos termos CATA e que a menor porcentagem de participação foram adolescentes de 

13 a 14 anos de idade, principalmente na apresentação das questões CATA em ordem 

balanceada entre os meninos e amostras para IDH médio. 
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Figura 3.5: Perfil dos participantes do IDH alto e médio com apresentação das questões 

CATA em ordem balanceada entre consumidores e amostras 

 

O elevado número de amostras para ser analisado parece ter causado desmotivação 

por parte das crianças e adolescentes, observada nos comentários dos participantes do IDH 

médio “vou ter que provar tudo isso?” ou “tem que responder tudo isso?”. 

 

3.2. Resultados da avaliação da aceitação 

 

O teste t de Student aplicado aos dados de aceitação às cegas revelou que não houve 

diferença significativa entre as amostras F2 e F5 entre as crianças/adolescentes dos IDHs 

estudados (p>0,05). A amostra F2 (contendo 25, 35 e 40 % de polpa de banana, suco de 

laranja e polpa de manga, respectivamente) obteve média 5,4 e a amostra F5 (contendo 5, 45 e 

50% de polpa de banana, suco de laranja e polpa de manga, respectivamente) obteve média de 

aceitação 5,9 na avaliação em IDH médio; enquanto no IDH alto tiveram respectivamente 

médias 5,2 e 5,6, conforme apresentado na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3. Média da aceitação§ das amostras no teste às cegas no IDH médio e alto 

Amostra IDH médio IDH alto 

F2 5,5 ± 2,5 5,2 ± 2,5 

F5 5,9 ± 2,3 5,6 ± 2,5 

§ avaliada em escala hedônica de 9-pontos variando de 1: super ruim a 9: super bom. 

F2: 25% de polpa de banana,35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga; F5:5% de polpa de banana, 45% 

de suco de laranja e 50% de polpa de manga 
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A Tabela 3.4 apresenta as médias e o desvio padrão da aceitação dos estímulos 

avaliados pelos participantes dos dois IDHs nas condições esperada (E) e informada (I).  A 

ANOVA indicou que houve diferença significativa (p≤0,05) entre os consumidores na 

avaliação de expectativa para o IDH médio. Entretanto, não houve diferença significativa 

(p>0,05) entre os estímulos em nenhuma das duas avaliações (expectativa ou informado) para 

os participantes tanto do IDH médio quanto do IDH alto. 

 

3.3. Resultados da caracterização sensorial e das emoções associadas aos smoothies  

 

3.3.1. Perfis sensorial dos smoothies e das emoções associadas a eles  

Ares e Jaeger (2015) sugeriram o número de termos das questões CATA entre 10 a 

40 em pesquisas com consumidores, uma vez que podem influenciar os resultados. Ao utilizar 

listas curtas, com poucos termos, pode ocorrer baixa discriminação entre as amostras, uma 

vez que os consumires sentem-se encorajados a marcar quase todos os termos; enquanto que, 

as listas longas encorajam marcar apenas a primeira opção do topo da lista, identificada como 

estratégia de satisfação (ARES et al., 2013), Neste estudo as listas utilizadas continham 18 

termos de atributos sensoriais e 12 termos de emoção, portanto um total de 30 termos estando 

dentro da quantidade sugerida na literatura. 

 Avaliação às cegas - termos CATA apresentados na ordem balanceada entre 

consumidores e na ordem balanceada entre consumidores e amostras para os 

participantes do IDH médio e alto 

 

Vale ressaltar um viés observado neste estudo na avaliação às cegas: as crianças do 

IDH médio, demonstraram maior atenção e interesse no teste quando foi realizado em dia e 

horário que ocorriam atividades de aulas as quais não queriam participar, demorando mais 

tempo na execução do presente estudo, realizando com mais atenção. 

A Tabela 3.5 apresenta os resultados da avaliação às cegas das questões CATA 

apresentadas nas duas ordens investigadas: balanceada entre consumidores e balanceada entre 

consumidores e amostras para os dois IDH (médio e alto).  
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Tabela 3.4. Média e desvio padrão da aceitação
§
* dos estímulos avaliados pelos participantes dos dois IDHs nas condições esperada e informada. 

 IDH médio (n=100) IDH alto (n=99)  

Estímulo§§ Esperada Informada Esperada Informada Rótulos 

1 5,9aA ±2,01 6,1aA ±2,64 6,5aA ±1,90 6,2aA ±2,53 

 

2 6,4aA ±2,08 6,2aA ±2,45 6,5aA ±1,97 5,8 aA ±2,63 

 

3 6,03aA ±1,91 5,5aA ±2,93 6,2aA ±1,96 5,8 aA ±2,64 

 

4 5,7aA ±2,20 5,7aA ±2,65 6,4aA ±2,18 5,5 aA ±2,75 

 
5 5,8aA ± 2,00 5,8aA ±2,56 6,3aA ±2,03 5,6 aA ±2,52 

 

Valor p 1,00 1,00 0,313 0,559  
§ avaliada em escala hedônica de 9 pontos variando de 1 (super ruim) a 9 (super bom). 
§§ 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: 

formulação F5; com imagem; apelo delicioso e posição da informação na frente; 3: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40 % de polpa de 

manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2; com imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2; 

sem imagem; apelo delicioso e posição da informação na frente 

Médias com letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem entre si (p>0,05) ANOVA. Médias com letras maiúsculas iguais na mesma linha não diferem pelo teste t 

Student (p>0,05) na comparação entre expectativa e informado para cada IDH como variáveis independentes bicaudais 
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Tabela 3.5. Total de marcação dos termos sensoriais avaliados às cegas pelos participantes 

dos dois IDHs utilizando a ordem balanceada entre os consumidores e a ordem balanceada 

entre consumidores e amostras. 
Ordem de 

apresentação 

Balanceada entre os 

consumidores (BC) 

Balanceada entre consumidores 

e amostras (BCA) 

IDH  Médio 

(n=50) 

Alto  

(n=50) 

 Médio 

(n=50) 

 Alto 

(n=50) 

Estímulos§ F2 F5 F2 F5 F2 F5 F2 F5 

Amargo 12 a,A 6 a A 8 a A 14 a A 14 a,A  10 a A  6 a,B  5 a B 

Banana 8 a A 2 a A 11 a A 5 a A 8 a A  4 a A 9 a A  9 a A 

Cremoso 17 a A 11 a A 13 a A 10 a A 15 a A  13 a A  12 a A  9 a A 

Doce 10 a A 8 a A 14 a A 14 a A 9 a A 8 a A 15 a A 18 a A 

Gosto diferente bom 9 a A 11 a A 16 a A 15 a A 11 a A  10 a A  12 a A 15 a A 

Gosto diferente ruim 10 a A 7 a A 12 a A 12 aA 4 a A 3 a A 9 a A 6 a A 

Gosto familiar 8 a A 8 a A 7 a A 8 a A 6 a A 8 a A 11 a A  11 a A 

Grosso 21 a A 20 a A 16 a A 17 a A 16 a A  13 a A  15 a A 14 a A 

Laranja 6 a A 7 a A 12 a A 10 a A 8 a A 9 a A 12 a A 15 a A 

Mais sabor de banana 7 a A 3 a A 11 a A 5 a A 7 a A 4 a A 11 a A 4 a A 

Mais sabor de laranja 3 a A 2 a A 10 a A 9 a A 5 a A 7 a A 2 a A 5 a A 

Mais sabor de manga 17 a A 15 a A 17 a A 28 aA 12 a A  13 a A  17 a A  17 a A 

Manga 12a A 21b A 19 a A 20 a A 22 a A 18 a A 25 a A 24 a A 

Muito amargo 8 a A 5 a A 8 a A 6 a A 5 a A 9 a A 1 b A 9 a A 

Pouco amargo 10 a A 11 a A 5 a A 9 a A 8 a A 12 a A  7 a A 9 a A 

Pouco doce 9 a A 7 a A 12 a A 16 a A 9 a A 5 a A 17 a A  6 b A 

Pouco grosso 11 a A 12 a A 10 a A 14 a A 12 a A  14 a A  14 a A 10 a A  

Refrescante 4 a A 6 a A 13 a A 12 a A 12 a A 10 a A 11 a A 13 a A 

Total de marcação 182 162 214 224 183 170 206 199 

Total de marcação 344 438 353 405 
§ Estímulos: F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40 % de polpa de manga) e F5 (5% de polpa 

de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga);  

Letras minúsculas iguais indicam que não houve diferença significativa (p>0,05) segundo teste Qui-quadrado 

para um mesmo IDH e estímulo; letras maiúsculas iguais indicam que não houve diferença em relação às 

amostras na comparação entre os IDHs (p>0,05) na mesma ordem de apresentação. 

 

O total de termos das questões CATA mencionados pelos participantes de IDH 

médio quando apresentados na ordem balanceada entre os consumidores foi 344 e quando 

apresentados na ordem balanceada entre consumidores e amostras totalizou 353. De acordo 

com o teste do Qui-quadrado, comparando o total de marcação entre as amostras no IDH 

médio para ordem de apresentação balanceada entre consumidores, apenas o atributo manga 

diferiu significativamente (p≤0,05) entre as amostras F2 e F5. 

O total de termos marcados pelos participantes de IDH alto foi 438 (ordem 

balanceada entre consumidores) e 405 (ordem balanceada entre consumidores e amostras), 

com diferença significativa (p≤0,05) quanto à marcação para os termos muito amargo e pouco 

doce para ordem de apresentação balanceada entre consumidores e amostras. A amostra F2 

diferiu significativamente (p≤0,05) para o termo amargo na avaliação entre os IDHs na ordem 

balanceada entre consumidores e amostras. 
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A Tabela 3.6 apresenta os resultados das emoções associadas ao smoothie quando os 

termos foram apresentados na ordem balanceada entre consumidores e na ordem balanceada 

entre consumidores e amostras após a avaliação dos produtos às cegas pelos participantes dos 

dois IDHs.  

 

Tabela 3.6. Total de marcações das emoções associadas aos smoothies quando os termos 

foram apresentados na ordem balanceada entre consumidores e na ordem balanceada entre 

consumidores e amostras após a avaliação às cegas pelos participantes dos dois IDHs. 
Ordem de 

apresentação 

 

Balanceada entre os 

consumidores 

Balanceada entre 

consumidores e amostras 

IDH  Médio 

(n=50) 

Alto  

(n=50) 

 Médio 

(n=50) 

 Alto 

(n=50) 

Termos de 

emoção 

F2 F5 F2 F5 F2 F5 F2 F5 

Alegre 13a 11 a 9 a 10 a 13 a 12 a 7 a 12 a 

Chateado 3 a 5 a 5 a 4 a 3 a 0 a 5 a 1 a 

Com nojo 5 a 6 a 10 a 8 a 4 a 4 a 5 a 8 a 

Confuso 15 a 14 a 11 a 12 a 14 a 17 a 19 a 11 a 

Desapontado 2 a 5 a 6 a 5 a 1 a 3 a 6 a 0 b 

Entusiasmado 4 a 7 a 4 a 5 a 1 a 3 a 4 a 5 a 

Estranho 15 a 15 a 19 a 16 a 8 a 13 a 16 a 16 a 

Feliz 10 a 16 b 9 a 9 a 15 a 11 a 9 a 12 a 

Interessado 9 a 8 a 12 a 12 a 10 a 15 a 16 a 17 a 

Satisfeito 12 a 8 a 11 a 13 a 8 a 6 a 13 a 13 a 

Surpreso 13 a 10 a 11 a 9 a 14 a 12 a 15 a 17 a 

Triste 1 a 0 a 6 a 3 a 1 a 3 a 2 a 2 a 

Total de 

marcação 207 219 

 

191 

 

231 

F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40 % de polpa de manga) e F5 (5% polpa de banana, 45% 

de suco de laranja e 50% de polpa de manga);  

Letras iguais indicam que não houve diferença (p>0,05) entre as amostras segundo teste Qui-quadrado  

 

 

O total de termos das questões CATA mencionados pelos participantes do IDH 

médio quando apresentados em ordem balanceada entre consumidores foi 207 e quando 

apresentados na ordem balanceada entre consumidores e amostras totalizou 191. De acordo 

com o teste Qui-quadrado, apenas o atributo feliz diferiu significativamente (p≤0,05) entre as 

amostras F2 e F5 na comparação entre os IDHs na ordem de apresentação balanceada. O total 

de termos marcados pelos participantes do IDH alto foi 219 (ordem balanceada entre 

consumidores) e 231 (ordem balanceada entre consumidores e amostras) com diferença 

significativa (p≤0,05) quanto a marcação para o termo desapontado, no entanto, também não 

houve diferença significativa (p>0,05) com relação aos termos entre si ou nas comparações 

entre as amostras.  
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Exceto para os termos feliz para o IDH médio na ordem balanceada entre 

consumidores, e desapontado para o IDH alto, na ordem balanceada entre consumidores e 

amostras, não houve diferença significativa com relação à emoção associada entre as amostras 

F2 e F5 nos IDHs nas ordens de apresentação balanceada entre consumidores ou balanceada 

entre consumidores e amostras. 

 Avaliação esperada e informada - termos CATA apresentados na ordem 

balanceada entre consumidores do IDH médio e alto 

Foi possível observar uma certa dificuldade ou mesmo estranheza das crianças e 

adolescentes para compreender o teste na condição esperada. Comportamento similar foi 

observado por Ares et al, (2016). Após breve explicação (com alusão ao comportamento 

dentro de supermercado, quando não se pode abrir a embalagem para provar o produto antes 

de compra-lo) as crianças e adolescentes foram capazes de responder aos questionários 

hedônico e CATA apenas observando as embalagens dos smoothies.  

A Tabela 3.7 apresenta os resultados da avaliação dos estímulos nas condições 

esperada (rótulos das cinco embalagens) e informada (rótulos das cinco embalagens + 

smoothie) com as questões CATA referentes aos atributos sensoriais apresentadas na ordem 

balanceada entre os consumidores de IDH médio. 

Na avaliação dos atributos sensoriais apresentados na ordem balanceada, apenas 

observando o rótulo dos smoothies (condição esperada) foram marcados o total de 996 termos 

pelos participantes do IDH médio. Somente para o termo grosso houve diferença significativa 

(p≤0,05) entre as amostras.  

Na avaliação informada (bebendo os smoothies e observando a embalagem) os 

consumidores do IDH médio marcaram 1092 termos para descrever os estímulos quando os 

termos das questões CATA foram apresentados em ordem balanceada, não apresentando 

diferença significativa quanto ao total de termos marcados quando na condição esperada 

(996). Na avaliação informada houve um maior número de termos (atributos sensoriais) para 

os quais houve diferença significativa entre pelo menos duas adas amostras (p≤0,05) segundo 

teste Q de Cochran, que foram: amargo, banana, cremoso, doce, gosto diferente bom, gosto 

familiar, laranja, mais sabor de banana, mais sabor de laranja, pouco grosso e refrescante.  

O estímulo 1 inicialmente caracterizado como grosso, pouco doce e menos citado 

para banana, na avaliação esperada, após a avaliação informada foi caracterizado como doce, 

banana, pouco grosso, mais sabor de manga e refrescante. Enquanto que o estímulo 2, 
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inicialmente menos marcado para o atributo grosso e diferindo significativamente (p≤0,05) 

dos estímulos 3 e 4 para o termo grosso, após a avaliação informada, não diferiu 

significativamente (p>0,05) entre os estímulos para esse atributo. 

 

Tabela 3.7. Total de marcações dos termos sensoriais esperados e na avaliação informada 

pelos consumidores do IDH médio utilizando a ordem de apresentação balanceada entre os 

consumidores. 
Avaliação Esperada Informada 

IDH Médio (n=50) Médio (n=50) 

Atributos sensoriais 

\Estímulos§ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Amargo** 6 a 6 a 6 a 6 a 10 a 5a 7a 8ab 8ab 17b 

Banana** 8a 16 a  13a 14a 10a 19b 15ab 8a 7a 13ab 

Cremoso** 17 a 16 a 17 a 19 a 16 a 21b 20b 7a 23b 22b 

Doce** 13 a 12 a 14 a 12 a 12 a 23b 8a 11a 15ab 16ab 

Gosto diferente 

bom** 

8 a 15 a 16 a 13 a 12 a 13 a 27 b 14 a 14 a 13 a 

Gosto diferente ruim 4 a 5 a 3 a 4 a 4 a 9a 6a 8a 13a 12a 

Gosto familiar** 10 a 10 a 8 a 8 a 11 a 7 a 18 b 8 a 26 b 5 a 

Grosso* 16ab 9a 21b 19b 14ab 12a 13a 14a 23a 20a 

Laranja** 18 a 17 a 12 a 13 a 16 a 24 c 16 bc 4 a 14 bc 19 ab 

Mais sabor banana** 6 a 7 a 7 a 9 a 9 a 2 a 4 a 4 a 14 b 10 ab 

Mais sabor de 

laranja** 

6 a 10 a 5 a 5 a 7 a 20 c 6 ab 4 a 14 bc 8 a 

Mais sabor de manga 10 a 12 a 8 a 15 a 9 a 11 a  10a 10a 14a 19 a  

Manga 20 a 23 a 18 a 21 a 21 a 18a 23a 18a 23a 22 a  

Muito amargo 2 a 6 a 4 a 4 a 6 a 9 a  2a 6a 4 a 11 a  

Pouco amargo 9 a 7 a 6 a 8 a 6 a 4 a 9 a 11a 11 a 5 a 

Pouco doce 17 a  9a 11a 10a 9a 12 a 4 a 10 a 14 a 9 a 

Pouco grosso** 11 a 11 a 11 a 9 a 17 a 6 ab 13bc 7 ab 17 c 4 a 

Refrescante** 17 a 11 a 15 a 11 a 12 a 19b 11 ab 5 a 18 b 8a 

Total de termos 

marcados 996 1092 

Avaliação da expectativa: coluna dos atributos sensoriais:* há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre pelo menos 

duas amostras para os termos de acordo com teste Q de Cochran;  

Avaliação informada: ** há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre pelo menos duas das amostras para os termos 

de acordo com teste Q de Cochran; 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga), sem 

imagem, apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de 

suco de laranja e 50% de polpa de manga), com imagem, apelo delicioso e posição da informação na frente; 3: 

formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40 % polpa de de manga), com imagem, 

apelo delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de laranja e 

40 % de manga), com imagem, apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2 (25% de 

polpa de banana, 35% de laranja e 40 % de manga), sem imagem, apelo delicioso e posição da informação na 

frente. 

Avaliando os estímulos entre si, os valores com letras iguais não diferenciam entre si (p>0,05) segundo teste 

Qui-quadrado e distância Hellinger, na avaliação das amostras em cada atributo e dentro de cada condição 

(esperada ou informada). 
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Uma vez que os estímulos 3, 4 e 5 foram elaborados a partir da mesma formulação 

F2 (25% de polpa de banana, 35% de sudo de laranja e 40 % de polpa de manga), a diferença 

percebida entre esses estímulos foi devido aos efeitos da  informação da embalagem (rótulo) 

indicando a influência dessas informações na percepção das características sensoriais dos 

produtos. O mesmo é válido para os estímulos 1 e 2 que foram elaborados a partir da mesma 

formulação F5 (5% de polpa de banana, 45 % de suco de laranja e 50% de polpa de manga). 

A Tabela 3.8 apresenta os resultados da avaliação dos estímulos nas condições 

esperada (rótulos das cinco embalagens) e informada (rótulos das cinco embalagens + 

smoothie) com as questões CATA referentes aos atributos sensoriais apresentadas na ordem 

balanceada entre os consumidores de IDH alto. 

Na avaliação dos atributos sensoriais apresentados em ordem balanceada, na 

condição esperada, foram marcados o total de 1127 termos três dos 18 termos sensoriais, a 

saber: gosto familiar, laranja e pouco doce, houve diferença significativa (p≤0,05) entre pelo 

menos dois dos estímulos avaliados.  

Os resultados da avaliação dos atributos sensoriais na condição informada (bebendo 

o smoothie e observando a embalagem) na ordem de apresentação balanceada dos termos 

CATA pelos consumidores em IDH alto foram marcados o total de 1051 termos, dos quais, 

segundo teste Q de Cochran, foram significativamente marcados (p≤0,05) os atributos 

sensoriais: doce, grosso, mais sabor de manga e muito amargo.  

Para o termo gosto familiar, utilizado para descrever sabores conhecidos, houve 

diferença significativa (p≤0,05) entre os estímulos na condição esperada, enquanto na 

condição informada não houve diferença significativa este, uma vez que os participantes 

provaram as amostras e puderam assim distinguir entre os gostos das frutas. Os participantes 

desse IDH esperavam que as amostras fossem pouco doces e refrescantes, enquanto que, o 

gosto diferente ruim não era esperado. A avaliação sensorial informada permitiu maior 

marcação dos termos sensoriais para descrever os estímulos. 

O atributo laranja diferiu entre as amostras (p≤0,05), a saber, a amostra representada 

pelo estímulo 1 (formulação F5: 5% polpa de banana, 45% de suco de  laranja e 50% de polpa 

de manga; sem imagem; apelo saudável e posição da informação no verso) e o estímulo  4 

(formulação F2: 25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40 % de polpa de manga); 

com imagem; apelo saudável e posição da informação na frente). De fato, a formulação F5 

contém maior proporção de suco de laranja que a formulação F2, no entanto, na avaliação 

informada (bebendo os smoothies e observando a embalagem) esta diferença não foi 

significativamente percebida.  
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Tabela 3.8. Total de citação dos termos sensoriais esperados e na avaliação informada pelos 

consumidores do IDH alto utilizando a ordem de apresentação balanceada entre os 

consumidores. 
Avaliação Esperada Informada 

IDH Alto (n=50) Alto (n=50) 

Atributos sensoriais 

\Estímulos§ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Amargo 8 a 6 a 11 a 9 a 11 a 5 a 16 a 16 a 15 a 11 a 

Banana 20 a 18 a 22 a 20 a 22 a 20 a 10 a 18 a 20a 22 a 

Cremoso 14 a 16 a 17 a 12 a 18 a 9 a 7 a 13 a 18 a 16 a 

Doce** 20 a 20 a 17 a 15 a 15 a 23 b 5 a 11 ab 19 ab 11 ab 

Gosto diferente bom 13 a 12 a 7 a 10 a 11 a 7 a 8 a 10 a 6 a 15 a 

Gosto diferente ruim 6 a 4 a 7 a 9 a 7 a 4 a 13 a 7 a 13 a 13ab 

Gosto familiar* 10 ab 17 b 6 a 8 a 13 ab 9 a 4 a 11 a 6 a 7 a 

Grosso** 9 a 10 a 14 a 10 a 13 a 3 a 23 c 19 bc 12 bc 10 b 

Laranja* 30 b 28 b 20 a 17 a 25 ab 17 a 11 a 21 a 13 a 19 a 

Mais sabor de banana 6 a 5 a 5 a 6 a 3 a 6 a 7 a 6 a 10 a 4 a 

Mais sabor de laranja 8 a 8 a 8 a 5 a 6 a 11 a 9 a 7 a 11 a 12 a 

Mais sabor de manga** 13 a 19 a 16 a 21 a 24 a 24 b 15 ab 11 a 18 ab 23 b 

Manga 21 a 26 a 24 a 26 a 21 a 14 a 17 a 20 a 15 a 24 a 

Muito amargo** 4 a 5 a 4 a 2 a 2 a 2 a 12 b 4 ab 6 ab 6 ab 

Pouco amargo 4 a 4 a 8 a 4 a 5 a 8 a 11 a 4 a 10 a 6 a 

Pouco doce* 9 ab 16 b 7 a 7 a 11 ab 8 a 12 a 6 a 9 a 8 a 

Pouco grosso 5 a 7 a 4 a 10 a 6 a 5 a 14a 12 a 10 a 9 a 

Refrescante 25 a 22  16 a 23 a 19 a 18 a 11 a 13 a 11 a 6 a 

Total de termos 1127 1051 

Avaliação esperada: coluna dos atributos sensoriais:* há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre pelo menos duas 

das amostras para os termos de acordo com teste Q de Cochran;  

Avaliação informada: ** há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre pelo menos duas das amostras para os termos 

de acordo com teste Q de Cochran; 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga), sem 

imagem, apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5, com imagem, apelo delicioso e 

posição da informação na frente; 3: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40 % de 

polpa de manga), com imagem, apelo delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2, com 

imagem, apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2, sem imagem, apelo delicioso e 

posição da informação na frente; 

Avaliando os estímulos entre si, os valores com letras iguais não diferem entre si (p>0,05) segundo Q Cochran, 

distância Hellinger, na avaliação das amostras em cada atributo e dentro de cada condição (esperada ou 

informada). 

 

As Figura 3.6 e 3.7 apresentam os resultados da Análise de Correspondência aplicada 

aos dados da condição esperada (a) e informada (b) com relação às questões CATA 

apresentadas em ordem balanceada entre os consumidores em IDH médio e alto, 

respectivamente.  

O teste de Qui-quadrado indicou independência (p>0,05) entre colunas e linhas, o 

que indica uma não relação entre os estímulos e os termos sensorials marcados e que pode 

indicar que os dados foram maracados aleatoriamente. 
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O total de explicação para as duas primeiras dimensões da avaliação na condição 

esperada foi de 72% para o IDH médio e 71% para IDH alto. Em relação à condição 

informada foi de 73% para o IDH médio e 76% para o IDH alto. 

Os resultados da Análise de Correspondência (AC) nos dados da condição esperada 

(apenas observando as embalagens dos smoothies) para o IDH médio (Figura 3.6) revelaram 

que na primeira dimensão os estímulos (amostras) foram separados em três grupos: estímulos 

1 e 3, 4 e 5 e o 2. Enquanto que a segunda dimensão separou as amostras em dois grupos, um 

contendo as amostras 1, 2 e 5, caracterizadas pelos termos: pouco doce, refrescante, laranja, 

mais sabor de laranja, pouco grosso e gosto familiar e outro grupo com as amostras 3 e 4 

caracterizadas pelos termos: muito amargo, banana, gosto diferente bom e grosso. Os 

resultados na condição informada (provando os smoothies e observando as embalagens), 

Figura 3.5 (b), as amostras ficaram mais separadas, a primeira dimensão separou os estímulos 

em quatro grupos: três deles contendo apenas um estímulo (amostra) e um grupo os estímulos 

2 e 4. O estímulo 1 foi caracterizado pelos termos laranja, mais sabor de laranja e 

refrescante. Os estímulos 2 e 4 pelos termos gosto familiar e pouco grosso. O estímulo 3, por 

amargo, grosso, mais sabor de banana e pouco amargo. O estímulo 5 foi caracterizado pelos 

termos muito amargo, doce e mais sabor de manga. 

Para o IDH alto (Figura 3.7) os resultados da AC, na condição esperada (observando 

apenas as embalagens dos smoothies), revelaram que a primeira dimensão separou os 

estímulos (amostras) em quatro grupos, sendo três deles com apenas um estímulo e um grupo 

com os estímulos 4 e 5. A segunda dimensão separou os termos em dois grupos, o primeiro 

caracterizou os estímulos 2, 4 e 5 como pouco doce, gosto familiar, gosto diferente bom, 

refrescante, pouco grosso, mais sabor de manga e gosto diferente ruim e o segundo que 

caracterizou os estímulos 1 e 3 como: grosso, pouco amargo, cremoso, mais sabor de laranja, 

laranja e muito amargo.  

Observando a AC (Figura 3.7 (b)) para a avaliação informada para os termos em 

ordem balanceada entre consumidores do IDH alto, cujo total de explicação das duas 

primeiras dimensões foi 76%, temos que a primeira dimensão, similarmente ao apresentado 

na avaliação esperada, separou os estímulos em quatro grupos, três deles com um estímulo e 

um grupo com os estímulos 1 e 4, enquanto que a dimensão 2 separou os estímulos em dois 

grupos, o primeiro com os estímulos 1, 4 e 2, caracterizados pelos termos doce, refrescante, 

mais sabor de manga, mais sabor de banana e muito amargo e o segundo grupo, com os 

estímulos 3 e 5, caracterizados pelos termos amargo, grosso, pouco amargo, cremoso, mais 

sabor de laranja, laranja e muito amargo.   
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 (b) 

Figura 3.6. Análise de Correspondência aplicada à frequência de marcação dos termos CATA 

com apresentação balanceada entre os consumidores. Estímulos avaliados nas condições 

esperada (a) e informada (b) em IDH médio  
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5; com imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente; 3: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40 % de 

polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2 ; com 

imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2; sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente 
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 (b) 

Figura 3.7. Análise de Correspondência aplicada à frequência de uso dos termos CATA com 

apresentação balanceada entre os consumidores. Estímulos avaliados nas condições esperada 

(a) e informada (b) em IDH alto  
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5; com imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente; 3: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40 % de 

polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2; com 

imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2; sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente. 
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O resultado dos termos relacionados às emoções e apresentados na ordem balanceada 

para os consumidores de áreas de IDH médio, na condição de avaliação esperada e informada 

é apresentado na Tabela 3.9.  

 

Tabela 3.9. Total de marcação dos termos de emoção e diferenças entre as amostras nas 

avaliações da esperada e informada na apresentação das questões CATA balanceado entre os 

consumidores do IDH médio. 

Avaliação Esperada Informada 

IDH Médio (n=50) Médio (n=50) 

Atributos sensoriais 

\Estímulos§ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Alegre* e ** 10 a 11 ab 25 b 15 ab 14 ab 20 bc 15 b 11 ab 27 c 7 a  

Chateado** 4 a 2 a 2 a 2 a 3 a 12 b 4 ab 4 ab 5 ab 3 a 

Com nojo** 3 a 1 a 9 a 3 a 2 a 4 ab 1 a  9 bc  4 ab 14 c  

Confuso 11 a 19 a 23 a 18 a 16 a 14 a 17 a 14 a 8 a 9 a 

Desapontado 4 a 4 a 0 a 2 a 2 a 9 a 2 a 4 a 6 a 7 a 

Entusiasmado** 6 a 3 a 1 a 9 a 5 a 12 b 4 a 1 a 7 ab 7 ab 

Estranho** 12 a 7 a 13 a 12 a 10 a 16 b 6 a 17 b 9 ab 11 ab 

Feliz** 8 a 11 a 13 a 13 a 18 a 20 ab 15 ab 14 ab 23 b 10 a 

Interessado** 15 a 9 a 18 a 20 a 17 a 12 a 23 b 13 ab 9 a 9 a 

Satisfeito* 7ab 9ab 5a 11ab 19b 16 a 10 a 13 a 16 a 8 a 

Surpreso 14 a 15 a 25 a 19 a 11 a 14 a 17 a 12 a 22 a  9 a 

Triste** 5 a 1 a 0 a 4 a 5 a 14c 1 a 3 ab 8 bc 8 bc 

Total de termos 575 639 

Onde *: há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre as amostras para os termos de acordo com teste Q de Cochran, 

na avaliação esperada e **: há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre as amostras para os termos de acordo com 

teste Q de Cochran, na avaliação informada. 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de 

suco de laranja e 50% de polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação na frente; 3: 

formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de suco de manga); com imagem; apelo 

delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja 

e 40 % de polpa de manga); com imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação 

F2(25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente. 

 

Na avaliação esperada observa-se que foram marcados o total de 575 termos dos 

quais alegre e satisfeito foram termos para os quais houve diferença significativa (p≤0,05) 

entre pelo menos dois estímulos. Na comparação múltipla entre os estímulos (embalagens do 

smoothie), segundo teste Q de Cochran, utilizando distância Hellinger, apenas o estímulo 3 

diferiu significativamente (p≤0,05) do estímulo 1 para o termo alegre e do estímulo 5 para 

satisfeito. As diferenças da avaliação esperada representam as diferenças das embalagens 

entre si.  



115 

 

 

Para a avaliação informada das emoções associadas, os resultados da apresentação 

CATA em ordem balanceada entre consumidores do IDH médio obteve-se o total de 639 

termos, entre os quais houve diferença significativa entre os estímulos (p≤0,05) para alegre, 

chateado, com nojo, entusiasmado, estranho, feliz, interessado e triste. A comparação 

múltipla entre as amostras (embalagens e smoothies), segundo o teste de Q de Cochran, 

utilizando a distância Hellinger: o estímulo 4 associado a alegre diferiu significativamente 

(p≤0,05) do estímulo 5 associado à emoção com nojo, que por sua vez e diferiu 

significativamente (p≤0,05) também  do estímulo 2 associado às emoções alegre, feliz, 

interessado e surpreso, enquanto que o estímulo 1 associado ao termo triste,  contrastando 

com a emoção associada na avaliação esperada. 

A Tabela 3.10 apresenta os resultados da avaliação esperada (avaliação das 

embalagens de smoothies) e informada dos cinco estímulos com relação às emoções 

associadas, na apresentação da CATA em ordem balanceada dos participantes da área de IDH 

alto. 

As emoções associadas aos smoothies apresentadas na ordem balanceada e avaliadas 

na condição esperada (apenas observando as embalagens) somaram o total de 580 termos para 

os quais houve diferença significativa (p≤0,05) entre os estímulos para: com nojo, 

desapontado e interessado. A comparação múltipla entre as amostras, segundo o teste Q de 

Cochran, utilizando a distância Hellinger apresentou diferença significativa (p≤0,05) entre os 

estímulos. O estímulo 1 associado ao termo desapontado diferiu significativamente (p≤0,05) 

do estímulo 4, que não apresentou nenhuma citação para este termo. O estímulo 2 associado 

ao termo interessado diferiu significativamente (p≤0,05) dos estímulos 1, 4 e 5. Já na 

avaliação informada o total de termos mencionados foi 597. Os termos para os quais houve 

diferença significativa entre os estímulos, segundo teste Q de Cochran foram:  chateado, 

confuso, feliz e interessado. Os estímulos 1 (com apelo saudável) e 2 (com apelo delicioso), 

embora com a mesma formulação F5, foram associados a termos de emoção de forma 

significativamente (p≤0,05) diferente, tais como: feliz, entusiasmado e satisfeito para o 

estímulo 1 e chateado, confuso e triste para o estímulo 2. Por outro lado, entre os estímulos 

com a mesma formulação (F2) o estímulo 4 (apelo saudável) foi significativamente associado 

a termos positivos, tais como: feliz, interessado, satisfeito e surpreso. Esses resultados 

indicam a influência da informação da embalagem na emoção associada ao produto. Vale 

ressaltar que a diferença entre essas amostras era apenas quanto os apelos e posição da 

informação no rótulo, caracterizando a influência do rótulo na percepção sensorial (sensação 

transferida). As amostras apresentaram diferença significativa (p≤0,05) com relação aos 
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termos de emoção surpreso e confuso na avaliação informada sugerindo que o apelo saudável 

influenciou as respostas para o IDH alto. 

 

Tabela 3.10. Total de marcação dos termos de emoção e diferenças entre as amostras nas 

avaliações da esperada e informada na apresentação das questões CATA balanceado entre os 

consumidores do IDH alto. 

Avaliação Esperada Informada 

IDH Alto (n=50) Alto (n=50) 

Atributos sensoriais 

\Estímulos§ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Alegre 16 a 13 a 17 a 21 a 8 a 16 a 7 a 8 a 11 a 17 a 

Chateado** 6 a 2 a 3 a 7 a 5 a 1 a 12 b 4 ab 6 ab 5 ab 

Com nojo* 8 b 2 ab 5 ab 0 a 7 b 10 a 12 a 5 a 7 a 9 a 

Confuso** 17 a 9 a 12 a 13 a 7 a 8 a 19 b 8 a 17 ab 14 ab 

Desapontado* 10c 1ab 6bc 0a 5abc 2 a 9 a 2 a 7 a 10 a  

Entusiasmado 8 a 8 a 12 a 6 a 7 a 9 b 1 a 7 b 5 ab 7 b 

Estranho 13 a 9 a 9 a 10 a 7 a 13 a 13 a 6 a 12 a 10 a 

Feliz** 8 a 13 a 13 a 14 a 13 a 21c 5 a 8 ab 16 bc 11 abc 

Interessado*,** 12a 30b 14a 12a 7a 25 c 15 bc 5 a 10 ab 18 bc 

Satisfeito 16 a 9 a 10 a 20 a 13 a 17 a  5 a 10 a 11 a 14 a 

Surpreso 13 a 13 a 19 a 10 a 11 a 11 a 9 a 9 a 17 a 19 a  

Triste 6 a 2 a 4 a 7 a 2 a 1 a 12 a  4 a 11 a  4 a 

Total de termos 580 597 

Onde *: há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os termos de acordo com teste Q de Cochran, na avaliação 

esperada e **: há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os termos de acordo com teste Q de Cochran, na 

avaliação informada. 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de 

suco de laranja e 50% de polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação na frente; 3: 

formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo 

delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja 

e 40% de suco de manga); com imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2 

(25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40%  de polpa de manga); sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente. 

Na comparação múltipla dos estímulos entre si, segundo Q de Cochran e distância Hellinger, os valores com 

letras iguais não diferenciam entre si (p>0,05). 

 

 

As Figuras 3.8 e 3.9 apresentam os resultados da Análise de Correspondência (AC) 

aplicada aos dados da condição esperada (a) e informada (b) dos termos de emoção com 

relação às questões CATA apresentadas em ordem balanceada para os participantes do IDH 

médio e alto, respectivamente.  

O total de explicação para as duas primeiras dimensões (Figura 3.8) da avaliação na 

condição esperada (a) foi aproximadamente 85% e para informada (b) 80,7% para o IDH 

médio. 
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Os resultados da Análise de Correspondência (AC) dos dados na condição esperada 

(apenas observando as embalagens do smoothie)(a) para IDH médio, revelaram que, na 

primeira dimensão, os estímulos foram separados em três grupos: estímulo 3,  1 e 4 e 5 e 2 

enquanto que a segunda dimensão separou os termos em quatro grupos, um em cada 

quadrante: o primeiro com termos de emoção: surpreso, com nojo e estranho; o segundo: 

interessado, entusiasmado, triste e desapontado, termos associados ao estímulo 3; o terceiro: 

satisfeito e feliz, associados aos estímulos 1 e 4 e finalmente o quarto: confuso e alegre, 

associados aos estímulos 5 e 2.  Enquanto que, na condição informada as dimensões 

separaram os estímulos e os termos em quatro grupos: o primeiro formado pelos estímulos 2 e 

3, associados aos termos confuso e interessado; o segundo com o estímulo 5 , associado aos 

termos estranho e com nojo; terceiro grupo com o estímulo 1 associado a termos conflitantes 

entusiasmado e triste, e no quarto grupo o estímulo 4 associado aos termos positivos alegre e 

surpreso. 

A Figura 3.9 apresenta os resultados da AC para os termos de emoção nas condições 

esperada (a) e informada (b) para IDH alto. O total de explicação para as duas primeiras 

dimensões foi 85% na condição esperada e 88,4% na informada. 

Os resultados da AC para os dados da condição esperada para o IDH alto (Figura 3.9 

a) revelaram que ao longo da primeira dimensão os estímulos foram separados em dois 

grupos: estímulos 4 e 2, associados aos termos positivos de emoção:  interessado, feliz e 

alegre e o segundo grupo com os estímulos, 1, 5 e 3, associados aos termos de emoção 

negativos: desapontado e com nojo. Enquanto que, quando na condição informada as 

associações se inverteram, isto é, os estímulos 2 e 4 associados a termos negativos, tais como: 

desapontado, chateado e triste, já os estímulos 1, 3 e 5 associados a termos positivos, tais 

como: interessado, entusiasmado e surpreso. 

A marcação do termo de emoção desapontado, pode ser explicado pelo fato das 

crianças e adolescentes ficarem ansiosos por experimentar os smoothies e reflete exatamente o 

que sentiram por não poder experimentar, conforme comentários das crianças e adolescentes 

que externaram a frustração por não poder abrir as embalagens. 
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(a) 

 

(b) 

Figura3.8. Análise de Correspondência aplicada à frequência de uso dos termos CATA com 

apresentação balanceada entre os consumidores. Estímulos avaliados nas condições esperada 

(a) e informada (b) em IDH médio.  
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5; com imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente; 3: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de 

polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2; com 

imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2; sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 3.9. Análise de Correspondência aplicada à frequência de uso dos termos CATA com 

apresentação balanceada entre os consumidores. Estímulos avaliados nas condições esperada 

(a) e informada (b) em IDH alto. 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5; com imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente; 3: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de 

polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2; com 

imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2; sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente. 
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 Avaliação esperada e informada – termos CATA apresentados em ordem 

balanceada simultaneamente entre consumidores e amostras, no IDH médio e 

alto 

A Tabela 3.11 apresenta os resultados das avaliações dos termos sensoriais na 

apresentação da CATA em ordem balanceada simultaneamente entre consumidores e as 

amostras com relação às avaliações esperada e informada para o IDH médio. 

 

Tabela 3.11. Total de marcação dos termos sensoriais e diferenças entre as amostras na 

observação da esperada e informada das questões CATA balanceado entre os consumidores e 

amostras do IDH médio. 

Avaliação Esperada Informada 

IDH Médio Médio 

Atributos sensoriais \Estímulos§ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Amargo 10 a 10 a 6 a 15 a 12 a 19a 13 a 11 a 10 a 11 a 

Banana** 
18 a 17 a 15 a 16 a 19 a 8 a 13 ab 21 b 14 ab 18 ab 

Cremoso 17 a 12 a 14 a 14 a 14 a 14 a 14 a 18 a 17 a 19 a 

Doce 8 a 9 a 12 a 7 a 9 a 9 a 9 a 11 a 10 a 11 a 

Gosto diferente bom 7 a 14 a 6 a 8 a 12 a 16 a 12 a 6 a 13 a 4 a 

Gosto diferente ruim 5 a 3 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 4 a 6 a 

Gosto familiar 6 a 6 a 5 a 5 a 7 a 6 a 10 a 7 a 8 a 5 a 

Grosso 19 a 11 a 8 a 10 a 13 a 13 a 12 a 13 a 13 a 20 a 

Laranja 17 a 15 a 11 a 16 a 18 a 14 a 17 a 15 a 13 a 12 a 

Mais sabor banana 7 a 5 a 5 a 7 a 7 a 7 a 5 a 10 a 9 a 5 a 

Mais sabor de laranja 8 a 6 a 4 a 7 a 5 a 12 a 12 a 7 a 7 a 10 a 

Mais sabor de manga 12 a 16 a 12 a 13 a 9 a 10 a 10 a 12 a 8 a 9 a 

Manga 19 a 16 a 17 a 19 a 17 a 15 a 14 a 13 a 13 a 14 a 

Muito amargo 7 a 3 a 8 a 3 a 3 a 9 a 5 a 6 a 5 a 3 a 

Pouco amargo 5 a 4 a 11 a 10 a 11 a 6 a 8 a 8 a 7 a 9 a 

Pouco doce. 4 a 9 a 10 a 11 a 8 a 8 a 10 a 9 a 12 a 13 a 

Pouco grosso 8 a 9 a 14 a 10 a 10 a 15 a 9 a 11 a 15 a 12 a 

Refrescante** 8 a 12 a 18 a 11 a 12 a  6 ab 16 b 11 ab 6 a  14 ab 

Total de termos 915 962 

Onde *: há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os estímulos de acordo com teste Q de Cochran, na avaliação 

esperada e **: há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os termos de acordo com teste Q de Cochran, na 

avaliação informada. 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de 

suco de laranja e 50% de polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação na frente; 3: 

formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo 

delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja 

e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2 

(25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente. Na comparação múltipla dos estímulos entre si, segundo Q de Cochran e 

distância Hellinger, os valores com letras iguais não diferenciam entre si (p>0,05) para o termo específico e 

dentro de cada condição (esperada e informada). 
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Na avaliação dos termos sensoriais, apresentados na ordem balanceada entre 

consumidores e amostras, apenas observando a embalagem dos smoothies com rótulo 

(condição esperada) foram marcados o total de 915 termos pelos participantes do IDH médio 

e não houve diferença significativa entre os estímulos (p>0,05). Na condição informada o 

total de termos marcados foi 962, superior ao número de termos marcados na condição 

esperada, mas inferior ao total de termos marcados na avaliação informada com CATA 

balanceada entre os consumidores (total de 996 na Tabela 3.9). No entanto, não houve 

diferença significativa (p>0,05) entre os totais de termos. Os termos sensoriais para os quais 

houve diferença entre os estímulos foram banana e refrescante. 

O estímulo 3 foi caracterizada pelo atributo sensorial banana diferindo 

significativamente (p≤0,05) do estímulo 1. Além das diferenças do rótulo, as formulações 

contêm diferentes proporções de polpa de banana, sendo que o estímulo 3 contém 25% de 

polpa de banana enquanto o 1 contém 5% de polpa de banana. O estímulo 2 foi caracterizado 

pelo atributo sensorial refrescante diferindo significativamente (p≤0,05) do estímulo 4. 

A Tabela 3.12 apresenta os resultados das avaliações dos termos sensoriais na 

apresentação da CATA em ordem balanceada simultaneamente entre consumidores e as 

amostras com relação às avaliações esperada e informada para o IDH alto. 

Nos resultados da condição esperada para o IDH alto observa-se que foram 

marcados o total de 1136 atributos sensoriais, ligeiramente maior, mas sem diferença 

significativa (p>0,05), que o total mencionado com CATA balanceado entre consumidores 

(total de 1127). Desses termos, apresentaram diferença significativa entre os estímulos apenas 

para os termos manga e pouco amargo. No entanto, nas comparações aos pares, não foram 

encontradas diferenças significativas (p>0,05) segundo o teste Q de Cochran. Enquanto que, 

na avaliação informada (embalagem + smoothies) nas mesmas condições anteriormente 

descritas, foram marcados o total de 1132 termos, destes, segundo o teste Q de Cochran, dos 

quais apresentaram diferença significativa (p≤0,05) entre os estímulos os termos: mais sabor 

de banana e mais sabor de laranja. Na comparação múltipla entre os estímulos (amostras), 

segundo Q de Cochran, utilizando a distância Hellinger (amostras), houve diferença 

significativa (p≤0,05) com relação a mais sabor de banana sendo que todas as amostras com 

formulação F2 (25% de polpa de banana), a saber: estímulos 3, 4 e 5, diferiram (p≤0,05) do 

estímulo 1. 
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Tabela 3.12. Total de marcação dos termos sensoriais e diferenças entre as amostras na 

observação da esperada e informada das questões CATA balanceado entre os consumidores e 

amostras do IDH alto. 

Avaliação Esperada Informada 

IDH Alto Alto 

Atributos sensoriais \Estímulos§ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Amargo 5 a 5 a 10 a 2 a 8 a 7 a 7 a 13 a 6 a 6 a 

Banana 
27 a 21 a 22 a 26 a 23 a 20 a 21 a 15 a 17 a 20 a 

Cremoso 14 a 13 a 21 a 13 a 18 a 15 a 21 a 14 a 16 a 11 a 

Doce 18 a 12 a 16 a 15 a 9 a 17 a 18 a 19 a 12 a 19 a 

Gosto diferente bom 11 a 13 a 12 a 8 a 10 a 12 a 10 a 11 a 7 a 14 a 

Gosto diferente ruim 4 a 7 a 5 a 6 a 6 a 7 a 9 a 10 a 10 a 10 a 

Gosto familiar 7 a 8 a 9 a 8 a 12 a 9 a 15 a 12 a 15 a 8 a 

Grosso 8 a 8 a 14 a 13 a 9 a 8 a 10 a 13 a 12 a 14 a 

Laranja 28 a 26 a 21 a 26 a 24 a 24 a 22 a 18 a 15 a 20 a 

Mais sabor banana** 3 a 7 a 4 a 10 a 8 a 1 a 6 ab 11 b 16 b 12 b 

Mais sabor de laranja 11 a 10 a 11 a 9 a 12 a 17 a 10 a 7 a 8 a 6 a 

Mais sabor de manga 18 a 16 a 17 a 15 a 19 a 12 a 16 a 7 a 10 a 10 a 

Manga* 28 a 28 a 22 a 33 a 22 a 25 a 28 a 20 a 24 a 22 a 

Muito amargo 4 a 1 a 4 a 4 a 4 a 7 a 7 a 10 a 5 a 8 a 

Pouco amargo* 5 a 8 a 2 a 2 a 9 a 10 a 8 a 6 a 5 a 9 a 

Pouco doce. 9 a 8 a 7 a 9 a 9 a 12 a 10 a 10 a 14 a 8 a 

Pouco grosso 14 a 11 a 8 a 13 a 13 a 13 a 5 a 14 a 9 a 10 a 

Refrescante 22 a 18 a 19 a 14 a 15 a 16 a 17 a 12 a 14 a 16 a 

Total de termos 1136 1132 

Onde *: há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os termos de acordo com teste Q de Cochran, na avaliação 

esperada e **: há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os termos de acordo com teste Q de Cochran, na 

avaliação informada. 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de manga); sem imagem; 

apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de 

laranja e 50% de polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação na frente; 3: 

formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo 

delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja 

e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2 

(25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente. 

Na comparação múltipla dos estímulos entre si, segundo Q de Cochran e distância Hellinger, os valores com 

letras iguais não diferenciam entre si (p>0,05) para o termo específicoo e dentro de cada condição (esperada ou 

informada). 

 

As Figuras 3.10 e 3.11 apresentam os resultados da Análise de Correspondência, 

aplicada aos dados da condição esperada e informada, com relação às questões CATA 

apresentadas em ordem balanceada entre consumidores e amostras, para o IDH médio (Figura 

3.10) e alto (Figura 3,11).  O total de explicação para as duas primeiras dimensões da 

avaliação na condição esperada foi 78,9% e na condição informada foi 77,9% para o IDH 

médio, enquanto que para o IDH alto, na condição esperada foi de 70,2% e 79,4% na 

condição informada.  
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(a)  

 
(b) 

Figura 3.10. Análise de Correspondência aplicada à frequência de uso dos termos CATA com 

apresentação balanceada entre consumidores e amostras. Estímulos avaliados nas condições 

esperada (a) e informada (b) em IDH médio. 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de 

suco de laranja e 50% de polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação na frente; 3: 

formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa  de manga); com imagem; 

apelo delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de 

laranja e 40% de suco de manga); com imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação 

F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente.   

 

Os resultados da Análise de Correspondência nos dados da condição  esperada 

(apenas observando as embalagens de  smoothie) para o IDH médio revelaram que na 

primeira dimensão os estímulos foram separados em quatro grupos: estímulos 3, 1, 5 e 2 e o 4. 

O estímulo 3 foi caracterizado pelo termo doce e pouco grosso, na condição esperada e pelos 
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termos  banana, cremoso e grosso na condição informada. O estímulo 1 foi caracterizado pelo 

termo mais sabor de laranja nas duas condições (esperada e informada).  

 

 

(a) 

 
(b) 

Figura 3.11. Análise de Correspondência aplicada à frequência de uso dos termos CATA com 

apresentação balanceada entre consumidores e amostras. Estímulos avaliados nas condições 

esperada (a) e informada (b) em IDH alto. 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de 

suco de laranja e 50% de polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação na frente; 3: 

formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo 

delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja 

e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2 

(25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente.   
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Os resultados da Análise de Correspondência nos dados da condição esperada 

(observando apenas as embalagens dos smoothies) e informada (embalagens + smoothies) 

para o IDH alto (Figura 3.11 a e b), quando as questões CATA em ordem balanceada entre 

consumidores e amostras, revelaram que a primeira dimensão separou os estímulos em quatro 

grupos: estímulos 1 e 4, 3, 5 e 2 para condição esperada (a) e os grupos: estímulos 1, 3 e 5, 2 

e 4. O estímulo 1 foi caracterizado pelo termo doce nas duas condições, o estímulo 2 

caracterizado por banana, pouco grosso e gosto diferente ruim na condição esperada, já na 

condição informada foi caracterizado por  mais sabor de laranja, manga e cremoso. O 

estímulo 3 foi caracterizado por cremoso, amargo e refrescante na condição esperada, já na 

condição informada, foi caracterizado por grosso, muito amargo, pouco grosso e gosto 

diferente ruim. O estímulo 4 foi caracterizado por banana e doce, na condição esperada, já na 

condição informada pelos termos: mais sabor de banana e pouco doce.  O estímulo 5 foi 

caracterizado por pouco amargo e mais sabor de manga, na condição esperada, e por muito 

amargo e pouco grosso na condição informada. 

O resultado dos termos relacionados às emoções e apresentados na ordem balanceada 

entre consumidores e amostras, nas condições esperada e informada é apresentado na Tabela 

3.13, para os participantes do IDH médio e na Tabela 3.14 para os participantes do IDH alto. 

Na avaliação esperada dos termos relacionados às emoções, na apresentação da 

CATA em ordem balanceada simultaneamente entre consumidores e amostras, foram 

marcados o total de 552 termos, pelos participantes do IDH médio, entre os quais houve 

diferença significativa (p≤0,05) entre os estímulos para os termos: alegre e feliz, no entanto, 

na comparação múltipla entre as amostras (embalagens dos smoothies), segundo Q de 

Cochran, utilizando a distância Hellinger, não houve diferença significativa (p>0,05). Na 

avaliação na condição informada (embalagens + smoothies) foram marcados o total de 581 

termos de emoção, dos quais apresentaram diferença significativa (p≤0,05) entre os estímulos 

os termos: com nojo e feliz. Na comparação múltipla entre as amostras (estímulos), segundo Q 

de Cochran, utilizando a distância Hellinger, o estímulo 1 foi significativamente mais 

marcado que o estímulo 3 para o termo com nojo, enquanto que o estímulo 5 foi associado ao 

termo feliz diferindo significativamente (p≤0,05) dos estímulos 1 e 3. 
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Tabela 3.13. Total de marcação dos termos de emoção e diferenças entre as amostras nas 

avaliações esperada e informada na apresentação das questões CATA balanceado entre os 

consumidores e amostras do IDH médio. 

Avaliação Esperada Informada 

IDH Médio (n=50) Médio (n=50) 

Atributos sensoriais 

\Estímulos§ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Alegre* 9a 19 a 13 a 10 a 10 a 13 a 20 a 15 a 10 a 22 a 

Chateado** 5 a 4 a 3 a 2 a 4 a 11 a 3 a 3 a 11 a 5 a 

Com nojo** 2 a 4 a 5 a 8 a 3 a 14 b 4 ab 1 a 8 ab 3 ab 

Confuso 13 a 15 a 18 a 15 a 17 a 12 a 10 a 10 a 9 a 11 a 

Desapontado 4 a 4 a 4 a 2 a 4 a 6 a 5 a 3 a 9 a 2 a 

Entusiasmado** 6 a 6 a 3 a 5 a 7 a 7 a 2 a 1 a 7 a 9 a 

Estranho 12 a 8 a 12 a 17a 11 a 15 a 7 a 8 a 16 a 8 a 

Feliz*,** 15 a 16 a 19 a 9 a 11 a 8 a 14 ab 22 ab 10 a 28 b 

Interessado 14 a 12 a 12 a 11 a 11 a 4 a 7 a 7 a 12 a 23 a 

Satisfeito 10 a 10 a 8 a 7 a 5 a 9 a 16 a 10 a 9 a 14 a 

Surpreso 13 a 20a 18 a 15 a 19 a 12 a 9 a 10 a 9 a 18 a 

Triste 3 a 1 a 3 a 2 a 4 a 10 a 3 a 6 a 8 a 3 a 

Total de termos 552 581 

Onde *: há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os termos de acordo com teste Q de Cochran, na avaliação 

esperada e **: há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os termos de acordo com teste Q de Cochran, na 

avaliação informada. 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de 

suco de laranja e 50% de polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação na frente; 3: 

formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo 

delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja 

e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2 

(25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente. 

Na comparação múltipla dos estímulos entre si, segundo Q de Cochran e distância Hellinger, os valores com 

letras iguais não diferenciam entre si (p>0,05) para cada termo específico e dentro de cada condição (esperada 

ou informada). 

 

Na avaliação dos termos de emoção apresentados na ordem balanceada entre 

consumidores e amostras, apenas observando o rótulo das embalagens de smoothies (condição 

esperada) foram marcados o total de 646 termos e na condição informada o total de 599 

termos. Os termos para os quais houve diferença significativa (p≤0,05) entre os estímulos, 

segundo teste Q de Cochran foram: alegre, confuso, feliz e satisfeito. Na comparação múltipla 

entre os estímulos, segundo Q de Cochran e distância Hellinger houve diferença significativa 

(p≤0,05) apenas quanto aos termos de emoção confuso: sendo que o estímulo  5 teve uma 

maior frequência de marcação deste termo que o estímulo 2. Na condição informada houve 

diferença significativa (p≤0,05) entre os estímulos para os termos:  chateado, com nojo, 

desapontado, entusiasmado, estranho e feliz. Na comparação múltipla entre os estímulos, 
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segundo de Cochran e distância Hellinger, apenas houve diferença entre os estímulos para os 

termos entusiasmado e feliz. Os estímulos 2 e 4 diferiram (p≤0,05) significativamente do 

estímulo1 com relação ao termo entusiasmado, enquanto que o estímulo 1 diferiu 

significativamente (p≤0,05) do estímulo 3.  

 

Tabela 3.14. Total de marcação dos termos de emoção e diferenças entre as amostras nas 

avaliações da expectativa e informada na apresentação das questões CATA balanceado entre 

os consumidores e amostras do IDH alto. 

Avaliação Esperada Informada 

IDH Alto (n=50) Alto (n=50) 

Atributos sensoriais 

\Estímulos§ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Alegre* 13 a 23 a 15 a 9 a 13 a 9 a 14 a 6 a 9 a 15 a 

Chateado** 2 a 4 a 3 a 6 a 3 a 2 a 9 a 6 a 10 a 1 a 

Com nojo** 7 a 4 a 3 a 4 a 5 a 4 a 6 a 3 a 10 a 1 a 

Confuso* 18ab 8 a 13 ab 13 ab 22 b 8 a 12 a 12 a 14 a 7 a 

Desapontado** 7 a 3 a 2 a 6 a 2 a 2 a 7 a 6 a 10 a 2 a 

Entusiasmado** 12 a 12 a 6 a 9 a 4 a 0 a 10 b 5 ab 11 b 4 ab 

Estranho** 17 a 7 a 11 a 10 a 13 a 7 a 10 a 9 a 18 a 5 a 

Feliz*,** 23 a 20 a 13 a 12 a 11 a 26 b 17 ab 9 a 17 ab 21 ab 

Interessado 16 a 23 a 17 a 19 a 16 a 11 a 8 a 17 a 16 a 16 a 

Satisfeito* 12 a 22 a 12 a 14 a 8 a 11 a 15 a 18 a 18 a 17 a 

Surpreso 17 a 19 a 21 a 11 a 15 a 13 a 16 a 15 a 14 a 23 a 

Triste 6 a 0 a 2 a 3 a 5 a 2 a 7 a 2 a 4 a 2 a 

Total de termos 646 599 

Onde *: há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os termos de acordo com teste Q de Cochran, na avaliação 

esperada e **: há diferença significativa (p ≤ 0,05) entre os termos de acordo com teste Q de Cochran, na 

avaliação informada. 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de 

suco de laranja e 50% de polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação na frente; 3: 

formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo 

delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja 

e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2 

(25% de polpa de banana, 35% de suco  de laranja e 40% de polpa de manga); sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente.  

Na comparação múltipla dos estímulos entre si, segundo Q de Cochran e distância Hellinger, os valores com 

letras iguais não diferenciam entre si (p>0,05) para cada termo específico e dentro de cada condição (esperada 

ou informada). 

 

As Figuras 3.12 e 3.13 apresentam os resultados da Análise de Correspondência 

aplicada aos dados da condição esperada (a) e informada (b) com relação às questões CATA 

apresentadas em ordem balanceada entre consumidores e amostras no IDH médio e alto, 

respectivamente. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.12. Análise de Correspondência aplicada à frequência de uso dos termos CATA com 

apresentação balanceada entre consumidores e amostras. Estímulos avaliados nas condições 

esperada (a) e informada (b) em IDH médio. 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de 

suco de laranja e 50% de polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação na frente; 3: 

formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo 

delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja 

e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2 

(25% de polpa de banana, 35% de suco  de laranja e 40% de polpa de manga); sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente.  
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 3.13. Análise de Correspondência aplicada à frequência de uso dos termos CATA com 

apresentação balanceada entre consumidores e amostras. Estímulos avaliados nas condições 

esperada (a) e informada (b) em IDH alto. 
§ Estímulos: 1: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de suco de laranja e 50% de polpa de manga); sem 

imagem; apelo saudável e posição da informação no verso; 2: formulação F5 (5% de polpa de banana, 45% de 

suco de laranja e 50% de polpa de manga); com imagem; apelo delicioso e posição da informação na frente; 3: 

formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo 

delicioso e posição da informação no verso; 4: formulação F2 (25% de polpa de banana, 35% de suco de laranja 

e 40% de polpa de manga); com imagem; apelo saudável e posição da informação na frente; 5: formulação F2 

(25% de polpa de banana, 35% de suco  de laranja e 40% de polpa de manga); sem imagem; apelo delicioso e 

posição da informação na frente.  
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O total de explicação para as duas primeiras dimensões da avaliação na condição 

esperada foi de 71% para o IDH médio e 85,6% para o IDH alto. Em relação à condição 

informada foi de 86,6% para o IDH médio e 82,4% para o IDH alto.  

Os resultados da Análise de Correspondência (AC) nos dados da condição esperada 

(apenas observando os rótulos das embalagens de smoothies) para o IDH médio (Figura 3.12 

a) revelaram que na primeira dimensão os estímulos (amostras) foram separados em dois 

grupos: estímulos 1, 2, 3 e 5 e 4. Os termos de emoção que foram associados ao primeiro 

grupo (estímulos 1, 2, e 3) foram alegre, surpreso, feliz, satisfeito, enquanto que o segundo 

grupo foi associado às emoções estranho, com nojo, e triste. Enquanto que para a condição 

informada (embalagens + smoothies) (Figura 3.12 b) a primeira dimensão separou os 

estímulos em três grupos: estímulos 1 e 4, 2 e 3 e 5. O primeiro grupo (estímulos 1 e 4) foram 

associados aos termos de emoção chateado, com nojo, estranho e desapontado, enquanto que 

o segundo grupo (estímulos 2 e 3), foram associados aos termos satisfeito, alegre e feliz; o 

estímulo 5 foi associado aos termos surpreso e interessado. 

Nos resultados da AC nos dados da condição esperada (apenas observando as  

embalagens dos smoothies) para o IDH alto com os termos em ordem balanceada 

simultaneamente entre consumidores e amostra, a primeira dimensão separou os estímulos em 

três grupos: o primeiro com os estímulos 2 e 3 associados aos termos interessado, alegre e 

surpreso; o segundo com o estímulo 5, associado aos termos confuso e  estranho e o terceiro 

com os estímulos 1 e 4, associados aos termos triste, com nojo e desapontado. Os resultados 

da AC nos dados da condição informada para o IDH alto, a primeira dimensão separou os 

estímulos em dois grupos: estímulos 1 e 5 associados aos termos de emoção positivos, tais 

como surpreso, interessado, alegre e feliz e o grupo formado pelos estímulos 2, 3 e 4, 

associados aos termos: com nojo, desapontado, chateado e entusiasmado.  

3.1.2. Avaliação da frequência de consumo de frutas ou suco de frutas 

As porcentagens das frequências de consumo de fruta ou suco de fruta para os IDHs 

são apresentadas na Tabela 3.15. Não houve diferença significativa (p>0,05) entre as 

frequências de consumo com relação as comparações múltiplas segundo teste de 

Kruskal_Wallis. 
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Tabela 3.15. Frequência de consumo (%) de frutas considerando o gênero e o IDH dos 

participantes. 
  

IDH médio 

 

IDH alto 

Frequência de consumo de 

frutas 

Meninas  

(%) 

Meninos 

(%)  

Meninas  

(%) 

Meninos 

(%)  

Várias vezes ao dia§ 13.2a 0.0 a  8.5a 1.9 a  

Todos os dias§ 1.9 a 4.3 a 4.3 a 1.9 a 

Algumas vezes na semana§ 1.9 a 4.3 a 4.3 a 1.9 a 

Uma vez por semana 9.4 a 0.0 a  6.4 a 7.5 a 

Duas vezes no mês§ 28.3 a  51.1 a 29. a  45.3a 

Uma vez por mês 32.1 a 14.9 a  29.8 a 24.5 a 

Quase Nunca§ 13.2 a  25.5 a 17.0 a  17.0 a  

§Indica que pelo teste de Qui-quadrado houve diferença significativa (p≤0,05) entre as amostras para os termos 

avaliados pelas crianças ao comparar IDHmédio e alto; frequências com letras iguais na mesma linha indicam 

que não há diferença significativa (p>0,05) com relação ao termo da escala  

 

3.1.3. Comparação entre as formas de apresentação das questões CATA  

O Coeficiente RV aplicado nas respostas da Análise de Correspondência na condição 

esperada com os termos CATA entre as duas ordens de apresentação - balanceada entre 

consumidores (Bal(cons)) versus balanceada simultaneamente entre consumidores e amostras 

(Bal(cons e amostra)) - para o IDH médio não apresentou similaridade (p = 0,1) na avaliação 

dos atributos sensoriais, nem das emoções (RV= 0,43,p=0,983).  

Resultados semelhantes foram obtidos para os participantes de área de IDH alto, 

dados da condição esperada (p=0,442) na avaliação dos atributos sensoriais.  

Na ordem de apresentação Bal(cons) versus Bal (cons e amostra) para o IDH médio, 

na condição informada, não apresentou similaridade (RV=0,59, p=0,125) na avaliação dos 

atributos sensoriais.  

O Coeficiente RV a partir das coordenadas da Análise de Correspondência das 

respostas CATA entre as ordens de apresentação Bal (cons) e Bal (cons e amostra) para o 

IDH alto, na condição esperada, não apresentou similaridade (RV= 0,78, p>0,05). O 

Coeficiente RV aplicado nas matrizes de frequência de resposta CATA entre as ordens de 

apresentação Bal (cons) e Bal (cons e amostra) para o IDH alto, na condição informada, não 

apresentou similaridade (RV= 0,75, p>0,05).  
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3.1.4. Avaliação da influência do rótulo sobre a aceitação 

 Resultados dos participantes de IDH médio – avaliação nas condições esperada 

(apenas observando a embalagem) e informada  

A Tabela 3.16 apresenta os resultados da análise conjunta mostrando as utilidades 

médias dos níveis e a importância relativa (IR) de cada fator nas condições esperada e 

informada para IDH médio na avaliação da aceitação dos smoothies. A IR foi semelhante 

entre os fatores manipulados. O apelo “delicioso” e a informação sobre as frutas apresentadas 

no verso tiveram contribuição positiva na avaliação da aceitação esperada dos smoothies para 

as crianças de IDH médio. Em relação à aceitação na condição informada, a formulação 5 

contribuiu positivamente para a aceitação, assim como o rótulo sem a imagem remetendo á 

saudável e com a informação das frutas do smoothie no verso da embalagem. 

 

Tabela 3.16. Resultados da análise conjunta para os participantes do IDH médio. 

IDH médio 

Fatores Níveis Utilidade média 
Importância Relativa 

(%) 

Avaliação    Esperada Informada Esperada Informada 

Formulação 
F2 -0,23 -0,302 

28,3 29,4 
F5 0,23 0,302 

Apelo  
Delicioso 0,104 0,044 

22,6 23,4 
Saudável -0,104 -0,044 

Imagem  
Não -0,015 0,089 

24,8 23,9 
Sim 0,015 -0,089 

Posição da informação sobre a 

proporção de frutas no 

smoothie  

Frente -0,141 0,101 

24,3 23,3 
Verso 0,141 -0,101 

 

 

 Resultados dos participantes de IDH alto – avaliação nas condições esperada 

(apenas observando a embalagem) e informada  

A Tabela 3.17 apresenta os resultados da análise conjunta mostrando as utilidades 

médias dos níveis e a importância relativa de cada fator na condição esperada e informada 

para IDH alto na avaliação da aceitação dos smoothies. A IR foi semelhante entre os fatores 

manipulados. A formulação 5, o apelo “Saudável”, a informação sobre as frutas apresentadas 

na frente e sem imagem tiveram contribuição positiva na avaliação da aceitação esperada dos 

smoothies para as crianças do IDH alto. Em relação à aceitação na condição informada, a 
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formulação 5, o apelo “saudável”, sem imagem e as informações sobre as frutas apresentadas 

no verso tiveram contribuição positiva.   

 

Tabela 3.17. Resultados da análise conjunta para os participantes do IDH alto. 

IDH alto 

Fatores Níveis 
Utilidade média 

Importância Relativa 

IR(%) 

Avaliação    Esperada Informada Esperada Informada 

Formulação 

F2 -0,142 -0,183 23,2 28,1 

F5 0,142 0,183 

  

Apelo  

Delicioso -0,061 -0,013 22,8 25,5 

Saudável 0,061 0,013 

  

Imagem  

Não 0,004 0,024 25,8 24,4 

Sim -0,004 -0,024 

  Posição da informação sobre a 

proporção de frutas no smoothie  

Frente 0,059 -0,150 28,2 21,9 

Verso -0,059 0,150     

 

 

4. Conclusões 

 

Os smoothies F2 e F5 não diferiram quanto à aceitação na avaliação às cegas.   

A ordem de apresentação dos termos CATA balanceada entre os consumidores 

resultou num maior número de termos sensoriais e de emoção que apresentaram diferença 

significativa entre os estímulos em ambos os IDHs; no entanto, a comparação entre esses 

totais não indicou diferença significativa. Também foi observado uma maior porcentagem de 

explicação na Análise de Correspondência, quando comparado com a apresentação CATA 

balanceada entre consumidores e amostras, o que pode ser explicado pela chamada estratégia 

de satisfação citada por Ares et al. (2013) quando as crianças e adolescentes não se esforçam 

para ler todos os termos apresentados por encontra-los sempre no mesmo local nas diferentes 

fichas de avaliação, mesmo quando a quantidade total de termos está dentro dos limites 

sugeridos de 10 a 40. Ressalta-se que esse limite de termos foi apresentado para avaliações 

com adultos. 

A caracterização sensorial das amostras e as emoções associadas permitiu um 

direcionamento para o desenvolvimento da formulação sugerindo que se formule um smoothie 

que seja menos amargo, com mais manga, menos grosso e mais doce.  

Os termos relacionados às emoções associadas contribuíram para a diferenciação das 

amostras, uma vez que a média da aceitação não permitiu separar as amostras, indicado para 



134 

 

 

ser um método complementar. Os participantes do IDH alto marcaram um maior número de 

termos, os quais diferiram (p≤0,05) entre os estímulos em todos os estudos. 

Foi possível observar que as informações na frente do rótulo influenciaram 

positivamente a aceitação dos smoothies. Tal resultado foi similar ao reportado por Elliot e 

Brierly (2012) em estudo que avaliou por meio de sessões de grupo focal a atenção das 

crianças e adolescentes quanto aos aspectos das embalagens de alimentos (as informações 

nutricionais, cor, imagens e apelos). Os autores relataram associação entre apelo saudável e 

cor mais natural com a ausência de açúcar descritos do rótulo. 
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Para o grupo de pais e de crianças e adolescentes abordados na pesquisa qualitativa 

observamos que as frutas mais populares como banana, laranja e manga, devido à 

disponibilidade são as mais consumidas e preferidas tanto por pais quanto filhos; o preço e o 

apelo sensorial (aparência, aroma e sabor) são os norteadores do consumo e da escolha das 

frutas; as famílias se preocupam com a alimentação mais saudável independentemente do 

IDH e utilizam estratégias semelhantes para ampliar o consumo de frutas entre seus filhos; o 

smoothie alcançou boa expectativa para consumo a partir da mistura contendo as frutas 

banana, manga e laranja. 

O público alvo demonstrou capacidade de percepção das diferenças entre as amostras 

avaliadas, uma vez que o perfil sensorial coincidiu com as características relacionadas às 

proporções das frutas. 

Não houve diferença em relação à média da aceitação dos smoothies F2 e F5  - 

considerando a avaliação às cegas no 2o. Estudo (Capítulo 3) - sugerindo que o consumo 

repetido do smoothie contribuiu para esse resultado. 

A caracterização sensorial das amostras e emoção associada permitiu direcionar o 

aperfeiçoamento da formulação de modo que seja menos amarga, com mais manga, menos 

grossa e mais doce. 

Foi possível observar que as informações na frente do rótulo influenciaram 

positivamente a aceitação, o IDH médio foi positivamente influenciado pelo apelo delicioso 

enquanto que o IDH alto pelo apelo saudável. 

Embora os estudos tenham avaliado as formas de apresentação das questões CATA 

em duas etapas, a saber: (1) ordem alfabética (fixa) versus balanceada entre consumidores e 

(2) ordem balanceada entre consumidores versus balanceada simultaneamente entre 

consumidores e amostra, foi possível concluir que na etapa (2) o aumento do esforço 

cognitivo da resposta reduziu o número de termos marcados que foram significativos 

(p0,05), embora tenha aumentado o total de termos sensoriais marcados. O coeficiente RV 

indicou similaridade apenas para o IDH alto com relação à ordem de apresentação das 

questões CATA. A ordem de apresentação dos termos CATA balanceada entre os 

consumidores foi mais adequada para ambos os IDHs, uma vez que favoreceu a obtenção de 

maior número de termos sensoriais e de emoção significativos.  
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APÊNDICE 1- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO-TCLE 

Eu, Wânia Silveira da Rocha, estudante de doutorado do curso de Ciência de Alimentos do Instituto de 

Química da UFRJ, responsável pelo projeto de pesquisa “Desenvolvimento de smoothies de frutas para 

crianças e adolescentes”. Registrado no Comitê de ética em Pesquisas sob o nº CAAE 

32907914.9.0000.0053 esclarecerei todas as dúvidas que porventura tiver sobre esta pesquisa. 

O Sr(a) e seu(sua) filho(a) estão sendo convidados a participar do projeto de pesquisa. Antes de decidir se 

deseja que seu filho(a) participe, deverá ler e compreender todo o conteúdo deste documento e, se decidir 

autorizar a participação, será solicitado(a) a assiná-lo e receberá uma cópia do mesmo.  

A participação do seu filho é livre e voluntária, ou seja, não é remunerada e não provocará despesa 

financeira, será realizada na escola, em horário estipulado pela direção com o consentimento do responsável pela 

escola. Seu (sua) filho(a) poderá abandonar o teste em qualquer fase, assim como pedir que retire as respostas, 

informando esse desejo até a data limite de 20/06/2017; após essa data os resultados anônimos serão submetidos à 

publicação em revista científica da área, divulgadas em tese de doutorado e apresentados em reunião específica 

nos locais onde os dados foram coletados. 

Esclarecemos que os produtos foram produzidos na EMBRAPA Agroindústria de Alimentos e estão 

aptos ao consumo. O produto é elaborado pela mistura das frutas (Banana, Laranja e Manga). Caso seu 

filho apresente qualquer intolerância ou alergia a qualquer uma dessas frutas solicito que não autorize sua 

participação.  
Espera-se nenhum risco ou desconforto, uma vez que aqueles que apresentam alergia ou intolerância a 

qualquer dos ingredientes não participarão dos testes. Ainda assim, o senhor(a) está livre para procurar obter 

indenização por meios legais conforme a legislação 466/12, uma vez provada a vinculação do dano ou prejuízo  à 

participação nesta pesquisa. 

Durante a realização dos testes seu(sua) filho(a) contará com o meu auxílio para esclarecer quaisquer 

dúvidas e prestar toda assistência necessária. Não será necessário engolir a amostra, caso não deseje, pois será 

fornecido um recipiente para descarte. Os benefícios esperados são: contribuir para o desenvolvimento e 

caracterização de produto com uma combinação de frutas que agrade do público infantojuvenil e desta forma 

colabore para o aumento do consumo de frutas e hábito saudável.  

Sua privacidade e do seu(sua) filho(a) serão mantidas em segredo, no entanto, algumas informações são 

solicitadas para que se possa interpretar as respostas. Todas as informações obtidas ficarão sob minha guarda e 

responsabilidade, na EMBRAPA Agroindústria de Alimentos.  Se houver alguma consideração ou dúvida 

referente aos aspectos éticos desta pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Feira de Santana CEP/UEFS, que aprovou esta pesquisa, pelo telefone (75)3161-8067 

ou pelo e-mail: cep@uefs.br. Ou se preferir pode entrar em contato com a pesquisadora através do e-mail: 

waniasrocha@uefs.br. 

Se concordar com a participação de seu filho (a) e autorizar a gravação em áudio e vídeo bem 

como o uso da imagem para fins exclusivos de pesquisa, por favor, preencha o espaço no parágrafo a seguir 

com seu nome e o nome completo do menor, para que seja possível sua identificação entre os demais 

estudantes da Instituição.  

 

Nome do responsável:             
Nome da criança/adolescente:         
 

Assinatura: 

Rio de Janeiro,  ____/____/_____ 
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APÊNDICE 2 – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Eu, Wânia Silveira da Rocha, estudante de doutorado do curso de Pós-Graduação em 

Ciência de Alimentos do Instituto de Química da UFRJ sou responsável pela pesquisa 

“Desenvolvimento de smoothies de frutas para crianças e adolescentes”, desenvolvida na Embrapa 

Agroindústria de Alimentos. 

Você está sendo convidado (a) para participar dessa pesquisa, porque seus pais ou 

responsáveis já autorizaram. Desejo saber a sua opinião sobre bebida de frutas. 

Você deverá marcar o quanto gostou ou desgostou e em seguida escrever ou escolher as 

palavras que para você descreve com cada uma das bebidas apresentadas. Caso não goste ou não 

queira, não precisa engolir a bebida, podendo jogar fora no recipiente de descarte.  

Sua participação é voluntária e você pode desistir a qualquer momento, sem problema. Seus 

pais ou responsáveis estão livres para procurar indenização por meios legais, caso sofra algum tipo 

de dano ou prejuízo verdadeiramente associado à sua participação. 

Os resultados da pesquisa serão apresentados em reunião específica para este fim, neste 

mesmo local; porém, seu nome e informações pessoais serão mantidos em segredo. Os benefícios 

esperados são: contribuir para o desenvolvimento e descrição das bebidas de frutas para o público 

infantojuvenil e desta forma colaborar para o aumento do consumo de frutas e hábito saudável. Uma 

cópia deste Termo de Esclarecimento ficará com você.  

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você e/ou seu responsável pode entrar em contato 

comigo através do telefone (21)36229767 - Laboratório de Análise Sensorial e Instrumental (LASI) da 

Embrapa Agroindústria de Alimentos: Av das Américas nº 29501-Guaratiba-Rio de Janeiro-RJ, ou e-

mail: waniasrocha@uefs.br, ou se preferir, entre em contato com o Comitê de Ética na Pesquisa–

Universidade Estadual de Feira de Santana (CEP-UEFS), telefone (75) 3161-8067, e-mail: 

cep@uefs.br. 

Se concordar em participar da pesquisa e autorizar a gravação em áudio, foto e vídeo para 

fins exclusivos de registro da pesquisa, por favor, preencha o espaço no parágrafo a seguir com seu 

nome. 

 

_________________________    __________________________ 

Participante da pesquisa - Nome    Assinatura da Pesquisadora  

  

mailto:waniasrocha@uefs.br
mailto:cep@uefs.br
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA AS SESSÕES DE GRUPO 

FOCAL COM OS PAIS. 

Questões gerais 

O que lhes vem à cabeça quando o assunto é consumo de fruta pelo seu filho? 

Quando compra frutas o que define/determina sua compra?  

Questões relacionadas ao consumo de frutas pelas crianças 

Qual a facilidade/dificuldade encontrada para o consumo de frutas por seu 

filho?  

Qual(is) a(s) fruta(s) preferidas pelo(a) filho(a) e quais as mais compradas?  

Discussão para identificar as frutas  

Sabendo que o produto que se deseja desenvolver é um smoothie 

caracterizado por textura similar a de um milk-shake e sem adição de açúcar e, 

supondo que você tenha que combinar as frutas para elaborar esse produto, qual 

combinação de frutas você acredita ser interessante? (Limitado ao mínimo de duas 

frutas e máximo de três frutas).  

Ao pensar nesse produto, quais características vocês priorizariam na escolha 

das frutas? 
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APÊNDICE 4 - ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA AS SESSÕES DE GRUPO 

FOCAL COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

Questão geral 

O que você acha de comer frutas?  

Questões sobre as frutas 

Como você mais gosta de comer fruta e o que mais gosta na fruta?  

Qual sua fruta favorita e qual a que mais detesta?  O que mais detesta na fruta?   

O que mais gosta e o que menos gosta na fruta favorita?  

Questão sobre o smoothie 

Vocês já ouviram falar de smoothie de frutas?  

O que é para você o smoothie?  

O que vocês acham de ter esse produto para vender?  

Questões sobre as frutas para formular o smoothie 

Quais frutas fariam uma boa combinação?   

Como vocês imaginam que seria a combinação das frutas: banana com maçã e 

mamão; banana com manga e laranja; manga com laranja e goiaba e manga com 

laranja e melão? 

Questões sobre o contexto de consumo e expectativa em relação ao smoothie  

Em que momento vocês consumiriam?  

Vocês gostariam de sugerir outro nome para esse produto?  

Como vocês acham que vai ser cada um desses produtos?*  

*Nesse momento foram apresentados smoothie comercializados no Brasil e no exterior  



155 

 

 

APÊNDICE 5 - QUESTIONÁRIO PARA PERFIL DOS CONSUMIDORES 

QUESTIONÁRIO PARA PERFIL E AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE FRUTAS 

Projeto de Pesquisa registro nº CAAE 32907914.9.0000.0053 Comitê de ética em Pesquisa – 

CEP-UEFS 

 

Nome (responsável): _____________________________________________ 

Para preenchimento dos responsáveis: 

Gênero: (  ) Feminino   (   ) Masculino  

Por favor, marque sua faixa etária: 

(  ) 18-25 anos  (  ) 26–35 anos  (  ) 36-45 anos  (  ) 46-55 anos  (  ) >56 anos 

Por favor, indique abaixo sua ocupação principal:  

_______________________________________________________ 

 

Por favor, marque a opção que indique sua escolaridade: 

(  ) Fundamental  

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Superior incompleto 

(  ) Superior completo 

(  ) Pós Graduação 

 

Qual a renda familiar mensal (salário mínimo = R$ 880,00):

(  ) 1 a 3 salários mínimos  (   ) >3 a 5 salários mínimos   

(  ) >5 a 10 salários mínimos (   ) >10 a 20 salários mínimos 

(  ) >20 a 30 salários mínimos (   ) >30 salários mínimos 

 

Por favor, marque a frequência com que seu(sua) filho(a) consome fruta: 

(  ) nunca    

(  ) menos de uma vez ao mês   

(  ) de 2 a 4 vezes ao mês  

(  ) 2 vezes por semana   

(  )  3-5 vezes por semana   

(  ) diariamente  

(  ) mais de uma vez ao dia 

 

Marque abaixo as frutas que seu (sua) filho(a) gosta: 

(   ) Abacate  

(   ) Abacaxi 

(   ) Açai 

(   ) Banana 

(   ) Goiaba 

(   ) Graviola  

(   ) Laranja 

(   ) Limão 

(   ) Maçã 

(   ) Mamão 

(   ) Manga 

(   ) Maracujá 

(   ) Melancia 

(   ) Melão  

(   ) Morango 

(   ) Pêra 

(   ) Pêssego 

(   ) Outra:________
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APÊNDICE 6 – FICHA PARA AVALIAÇÃO DE ACEITAÇÃO E 

CARACTERIZAÇÃO QUESTÕES CATA EM ORDEM ALFABÉTICA 

 
 

Nome:_________________________________ Data:__/___/_____ Bebida: 

 

Você recebeu uma bebida de frutas. Experimente e marque a carinha que melhor  

indica o quanto você gostou ou desgostou.  

         
super 

ruim 

muito 

ruim 
ruim 

pouco 

ruim 

mais ou 

menos 

pouco 

bom 
bom 

muito 

bom 

super 

bom 
Marque todas as palavras que você achar que descrevam a bebida: 

 
(  ) Adorei (  ) Gosto Familiar (  ) Muito Amargo 
(  ) Amargo (  ) Grosso (  ) Odiei 
(  ) Banana (  ) Laranja (  ) Pouco Amargo 
(  ) Cremoso (  ) Mais sabor de banana (  ) Pouco Doce 
(  ) Doce (  ) Mais sabor de laranja (  ) Pouco grosso 
(  ) Gosto Diferente Bom (  ) Mais sabor de manga (  ) Refrescante 
(  ) Gosto Diferente Ruim (  ) Manga  

 

 

805 
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APÊNDICE 7 – FICHA PARA AVALIAÇÃO DE ACEITAÇÃO E 

CARACTERIZAÇÃO QUESTÕES CATA EM ORDEM BALANCEADA 

 

Nome:_________________________________ Data:__/___/_____ Bebida: 

Você recebeu uma bebida de frutas. Experimente e marque a carinha que melhor  

indica o quanto você gostou ou desgostou. 

 

         
super 

ruim 

muito 

ruim 
ruim 

pouco 

ruim 

mais ou 

menos 

pouco 

bom 
bom 

muito 

bom 

super 

bom 
 

Marque todas as palavras que você achar que descrevam a bebida: 

 Gosto diferente bom  Gosto diferente ruim  Refrescante 

 Cremoso  Adorei  Pouco grosso 

 Grosso  Odiei  Amargo 

 Mais sabor de banana  Laranja  Mais sabor de laranja 
 

Banana  Gosto familiar  Manga 
 

Mais sabor de manga  Pouco doce  Doce 
 

Muito amargo  Pouco amargo  
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APÊNDICE 8 – FICHA DE AVALIAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE 

CONSUMO DE FRUTAS OU SUCO DE FRUTAS 

Marque uma opção que indique quantas vezes você consome fruta ou suco de fruta:  

(  ) Quase nunca                        (   ) Uma vez por mês   (   ) Duas vezes por mês   (   ) Uma vez por 

semana  

(  ) Algumas vezes na semana    (   ) Todos os dias         (   ) Várias vezes ao dia 
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APÊNDICE 9 – FICHA PARA AVALIAÇÃO DE ACEITAÇÃO E 

CARACTERIZAÇÃO QUESTÕES CATA SENSORIAL E DE EMOÇÃO 

PARA TESTE DE EXPECTATIVA (a) E INFORMADO (b) 

Nome:_________________________________ Data:__/___/_____ Bebida:  

Gênero: (  ) Masculino  (  ) Feminino    Idade:________  Consumidor: 1 

Você recebeu uma embalagem de bebida de frutas. Observe e marque a carinha que melhor indica o 

quanto você gostou ou desgostou. 

         
super 

ruim 

muito 

ruim 
ruim 

pouco 

ruim 

mais ou 

menos 

pouco 

bom 
bom 

muito 

bom 

super 

bom 
Marque todas as palavras que você acha que descreveria a bebida: 

(  ) Pouco amargo 

(  ) Pouco doce 

(  ) Refrescante 

(  ) Amargo 

(  ) Pouco grosso 

(  ) Banana 

(  ) Mais sabor de manga 

(  ) Cremoso 

(  ) Muito amargo 

(  ) Doce 

(  ) Manga 

(  ) Gosto diferente bom 

(  ) Mais sabor de laranja 

(  ) Gosto diferente ruim 

(  ) Mais sabor de banana 

(  ) Gosto familiar 

(  ) Laranja 

(  ) Grosso 

Agora, marque abaixo todas as emoções que você acha que sentiria ao beber. 

(  ) Satisfeito 

(  ) Alegre 

(  ) Surpreso 

(  ) Chateado 

(  ) Entusiasmado 

(  ) Com nojo 

(  ) Triste 

(  ) Confuso 

(  ) Interessado 

(  ) Desapontado 

(  ) Estranho 

(  ) Feliz 

(a) 

Nome:_________________________________ Data:__/___/_____ Bebida:  

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino    Idade:________  Consumidor: 1 

Você recebeu uma embalagem e uma bebida de frutas. Observe a embalagem, prove e marque a carinha 

que melhor indica o quanto você gostou ou desgostou. 

         
super 

ruim 

muito 

ruim 
ruim 

pouco 

ruim 

mais ou 

menos 

pouco 

bom 
bom 

muito 

bom 

super 

bom 

Marque todas as palavras que você acha que descreve a bebida: 

(  ) Pouco amargo 

(  ) Pouco doce 

(  ) Refrescante 

(  ) Amargo 

(  ) Pouco grosso 

(  ) Banana 

(  ) Mais sabor de manga 

(  ) Cremoso 

(  ) Muito amargo 

(  ) Doce 

(  ) Manga 

( ) Gosto diferente 

bom 

(  ) Mais sabor de laranja 

(  ) Gosto diferente ruim 

(  ) Mais sabor de banana 

(  ) Gosto familiar 

(  ) Laranja 

(  ) Grosso 

 

Agora, marque abaixo todas as emoções que você sentiu ao beber. 
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APÊNDICE 10 – RÓTULOS DOS SMOOTHIES APRESENTADOS NA 

AVALIAÇÃO DA EXPECTATIVA E INFORMADA 

 

 
(a) Perfil 1: Fórmula 2- Códigos: 636 para o teste de expectativa e 854 no teste informado

 
(b) Perfil 2: Fórmula 5-Codigos: 478 para o teste de expectativa e 911 no teste informado 

 
( c) Perfil 3: Fórmula 2- Códigos: 614 para o teste de expectativa e 259 no teste informado 
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(d) Perfil 4:Fórmula 2-Codigos: 899 para o teste de expectativa e 325 no teste informado 

 
(e) Perfil 5: Fórmula 5-Codigos: 513 para o teste de expectativa e 274 no teste informado 

 

 

 

 


