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PREFERÊNCIA 

o  É a expressão do mais alto grau de gostar. 

ACEITAÇÃO 

o  É a experiência caracterizada por uma atitude 
positiva. 



OBJETIVOS 
 

  Avaliar o grau com que os consumidores gostam ou 
desgostam de um produto (testes de aceitação); 
  Avaliar a preferência do consumidor ou um produto 
com relação a outro (testes de preferência). 

APLICAÇÕES 
 

  Comparar produtos concorrentes; 
  Desenvolvimento de novos produtos; 
  Otimização/melhoria da qualidade de produtos; 
  Acesso ao mercado potencial. 



EQUIPE DE PROVADORES 
 

  Provadores devem ser consumidores ou consumidores 
potenciais do produto a ser testado; 
 
  Provadores podem ser classificados em função: 

• Critérios demográficos; 
• Frequência de consumo do produto; 
• Idade; 
• Sexo; 
• Renda; 
• Padrões culturais e étnicos. 
 

  Uso de funcionários da empresa em testes afetivos não 
é recomendado. 

 
 



TESTES QUALITATIVOS 
 

 Focus group: 6 a 12 pessoas 
 Focus panel: até 40 pessoas 

 
TESTES QUANTITATIVOS 

 
 Testes de preferência NBR 12994 (ABNT 1993): 

• Pareado; 
• Ordenação. 

  Testes de aceitação: 
• Aceitabilidade; 
• Avaliação hedônica; 
• Escala “just-about-right”; 
• Avaliação dos atributos; 

 Hedônica; 
 Intensidade. 



Exemplo preferência ordenação 

Oito provadores avaliaram o quanto gostavam ou desgostavam de 3 marcas 

diferentes de biscoitos. Os resultados estão expressos abaixo. Qual a 

conclusão oferecida pelos testes? 

Amostras 

Provador A B C Total 

1 6 8 6 20 

2 5 8 7 20 

3 5 7 6 18 

4 5 8 5 18 

5 7 7 4 18 

6 7 8 3 18 

7 7 8 2 17 

8 7 8 1 16 

Total 49 62 34 145 

Média 6,13 7,75 4,25 



CÁLCULOS: 

C = 4,29 



F.V GL SQ SQM F 

Amostra 2 49,08 24,54 5,66 

Provador 7 6,96 0,61 0,25 

Resíduo 14 32,92 2,54 

Total 23 88,96 

- Assim, existe diferença significativa com relação à 

aceitação das amostras ao nível de 1 % de significância. 





CONCLUSÃO 

O biscoito “B” foi melhor aceito pelos consumidores do que a 

salsicha “C” ao nível de 5 % significância. Os biscoitos “A” e “B” não 

se diferenciam entre sí com relação a aceitação pelos consumidores 

(p ≤ 0,05), o mesmo acontecendo com relação aos biscoitos “A” e 

“C”. 



- Diferença mínima entre totais de ordenação para estabelecer diferença 

significativa entre amostras a 5% de significância: 33 

- Exemplo de comparação das amostras: 

Amostra A x amostra B: 135 – 103 = 32 (< 33) 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D 

A - 32 2 30 

B 32 - 34 2 

C 2 34 - 32 

D 30 2 32 - 

- Conclusão: A amostra “C” foi significativamente preferida com relação 

à amostra “B” ao nível de 5% de significância 



Exemplo Frequencia de Consumo 

Consiste em computar a frequencia diária das crianças em função das 

crianças em função da quantidade de alimento ingerida, segundo cinco 

diferentes classes de consumo da merenda correspondendo a: Comeu tudo 

(100%), comeu quase tudo (70%), comeu metade (50%), comeu quase nada 

(30%) e comeu nada (0%). As frequencia são multiplicadas pelos fatores 

de ponderação 4, 3, 2, 1 e 0. 

Comeu tudo  58% x 4 = 232 
Comeu quase tudo 20% x 3 = 60 
Comeu metade  12% x 2 = 24 
Comeu quase nada 6% x 2 = 6 
Comeu nada  4% x 0 = 0  
     Total = 322    

Índice de aceitação : 322 ÷ 4 = 80,5% 

Esse resultado é assumido como ótimo resultado, uma vez que, 

na interpretação do índice de aceitação em percentagem para 

merenda escolar, para que um produto seja considerado 

aceito, deverá atingir 70% ou mais quando se avaliam produtos 

salgados e 80% ou mais para produtos doces. 



Exemplo Índice de Aceitabilidade 

Consideremos os resultados hedônicos faciais obtidos a partir da 

resposta de 300 crianças, utilizando uma escala de 9 pontos para avaliar 

macarrão contendo proteína unicelular em sua formulação. 

A expressão facial Julgamentos Escore final 

1 0 0 

2 1 2 

3 1 3 

4 2 8 

5 30 150 

6 46 276 

7 80 560 

8 100 800 

9 40 360 

∑ 300 2159 

Média 7,20 



IA = A  x 100 
        B 

Onde: 

IA = índice de aceitação 

A = peso ou volume do produto consumido 

B = peso ou volume do produto distribuído 

IA = 7,2  x 100 = 80 % 
         9 

Comparando esse resultado com o obtido na avaliação de frequencia de 

consumo (80,5%), observa-se que os resultados são equivalentes, 

caracterizando uma atitude positiva frente à formulação de macarrão 

contendo proteínas unicelulares. 



LOCAIS DE APLICAÇÃO DOS TESTES 

TESTES DE LABORATÓRIO 
 

 Número de provadores: 25-50 indivíduos; 
 Número de amostras testadas: 2-25 amostras. 
VANTAGENS 
 Conveniência; 
 Possibilidade de controle das condições do teste; 
 Rápido retorno dos resultados; 
 Baixo custo. 
DESVANTAGENS 
 Localização sugere que pelo menos um produto testado 
pertence à empresa; 
 Produto testado em condições não similares àquelas em 
que o indivíduo consome o produto; 
 Reduzido número de provadores. 



APLICAÇÕES 
 
 Identificar que produto(s) são mais adequados para 
futuros testes. 

 
TESTES DE LOCALIZAÇÃO CENTRAL 

(Escolas, Shopping Centers, Supermercados) 
 

 Número de provadores: mínimo de 100 indivíduos 
 Número de amostras testadas: 2 – 4 

 
VANTAGENS 
 Grande número de respostas  de uma grande parcela da 
população testada pode ser obtido. 

 



DESVANTAGENS 
 Menor possibilidade de controle das condições do 
teste;  
 Produto testado em condições não similares àquelas em 
que o indivíduo consome o produto; 
 Número de perguntas que podem ser feitas aos 
provadores é limitado,  acarretando limitações na 
quantidade de informações que podem ser obtidas; 
 Custo elevado. 

 
TESTES DE USO DOMÉSTICO 

(Casa do provador reais condições de uso) 
 

 Número de provadores: 50-100 famílias (75 a 300 
famílias/cidade e 3 a 4 cidades); 
 Número de amostras testadas: 1 – 2 



VANTAGENS 
 O produto é preparado de forma global e sob reais 
condições de uso; 
 O julgamento é obtido sob condições estabilizadas ao 
invés de se basear numa primeira impressão de contato 
com o produto possibilidade de controle das condições de 
teste; 
 Maior número de informações podem ser obtidas. 

 
DESVANTAGENS 
 O tempo para se obter resultados é longo; 
 Vários questionários não são devolvidos; 
 Pouco ou nenhum controle é possível sobre as condições 
de preparação e teste dos produtos; 
 Alto custo. 



ANÁLISE DE DADOS 
 

 Métodos gráficos; 

 Análise de correlação; 

 Análise de componentes principais; 

 Mapa de preferência; 

 ANOVA; 

 Análise de regressão; 

 Análise de Cluster. 

 



ESCALA DE ATITUDE 

 

9- Eu comeria isso em cada oportunidade que tivesse 

8- Eu comeria isso muito frequentemente 

7- Eu comeria isso frequentemente 

6- Eu comeria isso agora e depois 

5- Eu comeria isso se possível, mas não sairia da rotina 

4- Eu não gosto, mas, se fosse preciso, comeria 

3- Eu comeria isso raramente 

2- Eu comeria isso somente se não tivesse outra escolha 

1- Eu comeria isso se fosse  

 



ESCALA HEDÔNICA 

 

9- Gosto extremamente 

8- Gosto muito 

7- Gosto moderadamente 

6- Gosto ligeiramente 

5- Não gosto, nem desgosto 

4- Desgosto ligeiramente 

3- Desgosto moderadamente 

2- Desgosto muito 

1- Desgosto extremamente 

 



TESTE PAREADO 
Nome:..................................................................Data:..../..../........ 
Por favor, prove da esquerda para direita às duas amostras 
codificadas e faça um círculo na amostra de sua preferência. 

327               952 
 

Comentários:............................................................................................. 

TESTE ORDENAÇÃO 
Nome:..................................................................Data:..../..../........ 
Por favor, prove da esquerda para direita cada uma das 
amostras codificadas e coloque-as em ordem crescente de 
preferência. 

.....................    ......................    .....................    ........................ 
- Preferida                                                 + Preferida 

Comentários:............................................................................................. 



TESTE ESCALA IDEAL 
Nome:..................................................................Data:..../..../........ 
 
Avalie a doçura das amostras codificadas de chá e indique (coloque o 
código da amostra no espaço), utilizando a escala abaixo o quão 
próximo do ideal encontra-se a doçura de cada amostra. 
........ Extremamente – doce que o ideal 
........ Muito – doce que o ideal 
........ Moderadamente – doce que o ideal 
........ Ligeiramente – doce que o ideal 
........ Ideal 
........ Ligeiramente + doce que o ideal 
........ Moderadamente + doce que o ideal 
........ Muito + doce que o ideal 
........ Extremamente + doce que o ideal 
 
Comentários:............................................................................................. 



ESCALA HEDÔNICA 
Nome:..................................................................Data:..../..../........ 
Avalie cada amostra usando a escala abaixo, para descrever o quanto 
você gostou ou desgostou. 
9- Desgostei muitíssimo 
8- Desgostei muito 
7- Desgostei regularmente 
6- Desgostei ligeiramente 
5- Indiferente 
4- Gostei ligeiramente 
3- Gostei moderadamente 
2- Gostei muito 
1- Desgosto muitíssimo 

Número da amostra      Valor          Atributo 
              

............................        ...................     ............  ............. 

............................        ...................     ............  ............. 

............................        ...................     ............  ............. 
 

Comentários:............................................................................................. 

Cor /Sabor 


