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Introdução

Este estudo realizou a comparação de

atributos sensoriais de dois cremes hidratantes

corporais de mercado, a partir de duas

metodologias: Perfil Descritivo Quantitativo e

Pesquisa Qualitativa.
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O objetivo deste estudo foi realizar uma discussão metodológica a respeito de possíveis 

benefícios ou limitações do uso combinado das técnicas Perfil Descritivo Quantitativo e 

Pesquisa Qualitativa com uso e avalição de produto com consumidoras não treinadas.

• Para tanto, a ideia foi fazer avaliações dos mesmos produtos através das duas 

metodologias.

• Aqui, para além de avaliar os produtos, o objetivo central foi discutir a relação entre 

as duas metodologias e as possibilidades e possíveis benefícios do uso conjunto. 

Objetivo
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Metodologia
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Metodologia
Amostras

Duas amostras de creme hidratante corporal 

de duas diferentes marcas comerciais foram 

adquiridas em comércio local e 

descaracterizadas antes da apresentação ao 

painel treinado e aos consumidores.
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Ambiente do estudo

• As avaliações foram conduzidas em cabines sensoriais,

com 10 avaliadores (Anexo 1) treinados e validados do

Painel de Produtos para a Pele da Perception.

• A temperatura e umidade das cabines sensoriais foram

monitoradas durante todo o estudo e mantidas em

condições de conforto para os avaliadores.

Metodologia
Perfil Descritivo Quantitativo
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Apresentação dos produtos

• O produto foi descaracterizado e apresentado

em saboneteiras aos avaliadores com códigos

de 3 dígitos.

• Cada saboneteira continha 12 pontos com

25μl cada, suficientes para a avaliação de

todos os atributos do produto.

Metodologia
Perfil Descritivo Quantitativo
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Escala de Avaliação

• Cada atributo avaliado (exceto o atributo Ponto de Absorção), foi quantificado

em escala linear não estruturada de 10 cm ancorada em pouco/meio/muito de

acordo com as referências quantitativas para cada atributo.

• Para o atributo Ponto de

Absorção, foi registrado o

número de rotações necessárias

para que o produto começasse a

ser absorvido pela pele.

Metodologia
Perfil Descritivo Quantitativo
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Atributos Avaliados
ATRIBUTO DEFINIÇÃO

PONTO DE ABSORÇÃO Número de rotações necessárias para que o produto comece a ser absorvido pela pele

ESPALHABILIDADE Facilidade de esparramar/ espalhar o produto sobre a pele

DESLIZAMENTO Facilidade de deslizar/ escorregar o dedo sobre a pele

PEGAJOSIDADE Intensidade com que o dedo adere à pele 1 minuto após a aplicação do produto

RESÍDUO BRANCO IMEDIATO Película branca formada sobre a pele imediatamente após o espalhamento do produto

RESÍDUO BRANCO RESIDUAL Película branca formada sobre a pele 1 minuto após o espalhamento do produto

FILME AVELUDADO Sensação de “pele de pêssego”, avaliada após 2 minutos da aplicação do produto

TOQUE SECO Pele não pegajosa, não oleosa e sem brilho. Após 2 minutos da aplicação do produto

BRILHO NA PELE IMEDIATO Intensidade de luz refletida na pele imediatamente após o espalhamento do produto

BRILHO NA PELE RESIDUAL Intensidade de luz refletida na pele 2 minutos após o espalhamento do produto

OLEOSIDADE IMEDIATA Sensação de óleo sobre a pele durante e imediatamente após o espalhamento do produto

OLEOSIDADE RESIDUAL Sensação de óleo sobre a pele 2 minutos após o espalhamento do produto

FILME GORDUROSO IMEDIATO Sensação de gordura, formação de um filme sobre a pele, imediatamente após o espalhamento do produto

FILME GORDUROSO RESIDUAL Sensação de gordura, formação de um filme sobre a pele, 2 minutos após o espalhamento do produto

Metodologia
Perfil Descritivo Quantitativo
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Metodologia de Avaliação
ATRIBUTO MÉTODO DE AVALIAÇÃO

PONTO DE ABSORÇÃO
Aplicou-se o produto no sítio e contou-se o número de rotações realizadas para que o produto começasse ser 

absorvido pela pele.

ESPALHABILIDADE
Aplicou-se o produto no sítio e foram realizadas 15 rotações no ritmo do metrônomo. Avaliou-se a facilidade de 

espalhar o produto sobre a pele durante a realização das 15 rotações. .

DESLIZAMENTO
Aplicou-se o produto no sítio e foram realizadas 15 rotações no ritmo do metrônomo, em seguida, deslizou-se o 

dedo indicador sobre a pele.

PEGAJOSIDADE
Aplicou-se o produto no sítio e foram realizadas 15 rotações no ritmo do metrônomo. Aguardou-se 1 min. e 

pressionou-se o dorso dos dedos indicador e médio contra o sítio.

RESÍDUO BRANCO 

IMEDIATO
Aplicou-se o produto no sítio e foram realizadas 15 rotações no ritmo do metrônomo. Imediatamente observou-se 

o sítio.

RESÍDUO BRANCO 

RESIDUAL
Aplicou-se o produto no sítio e foram realizadas 15 rotações no ritmo do metrônomo. Aguardou-se 1 min. e 

observou-se o sítio.

FILME AVELUDADO
Aplicou-se o produto no sítio e foram realizadas 15 rotações no ritmo do metrônomo. Aguardou-se 2 min. e 

deslizou-se gentilmente os dedos, (inclusive o dorso) sobre o sítio.

TOQUE SECO
Aplicou-se o produto no sítio e foram realizadas 15 rotações no ritmo do metrônomo. Aguardou-se 2 min. e 

observou-se o brilho da pele, sentiu-se oleosidade com os dedos indicador ou médio e pegajosidade com o dorso 

dos dedos. 

Metodologia
Perfil Descritivo Quantitativo
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ATRIBUTO MÉTODO DE AVALIAÇÃO

BRILHO NA PELE 

IMEDIATO

Aplicou-se o produto no sítio e foram realizadas 15 rotações no ritmo do metrônomo. Ergueu-se o braço 

imediatamente contra luz e observou-se o sítio. 

BRILHO NA PELE 

RESIDUAL
Aguardou-se 2 min. após aplicação do produto no sítio, ergueu-se o braço novamente contra luz e observou-se 

o sítio.

OLEOSIDADE IMEDIATA
Aplicou-se o produto no sítio e foram realizadas 15 rotações no ritmo do metrônomo. Imediatamente, passou-

se o dedo sobre o sítio. Deslizou-se os dedos indicador e polegar para sentir a oleosidade entre os dedos. 

OLEOSIDADE RESIDUAL

Aplicou-se o produto no sítio e foram realizadas 15 rotações no ritmo do metrônomo. Aguardou-se 2 min. após 

aplicação e passou-se o dedo sobre o sítio. Deslizou-se os dedos indicador e polegar para sentir a oleosidade 

entre os dedos. 

FILME GORDUROSO 

IMEDIATO
Aplicou-se o produto no sítio e foram realizadas 15 rotações no ritmo do metrônomo, imediatamente deslizou-

se o dedo indicador ou médio sobre o sítio.

FILME GORDUROSO 

RESIDUAL
Aplicou-se o produto no sítio e foram realizadas 15 rotações no ritmo do metrônomo. Aguardou-se 2 min. após 

aplicação e deslizou-se o dedo indicador ou médio sobre o sítio.

Metodologia de Avaliação

Metodologia
Perfil Descritivo Quantitativo
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ESPALHABILIDADE
Pouca Média Muita
VIT E SILCON NANOIL

DESLIZAMENTO
Pouco Médio Muito
VIT E SILCON CETIL

PEGAJOSIDADE
Nada Média Muita
PELE - VIT E

RESÍDUO BRANCO (1 min)
Nenhum Médio Muito

PELE - Pancake Branco
FILME AVELUDADO (2 min)

Nenhum Médio Muito
PELE - VELUDO

TOQUE SECO (2 min)
Nenhum Médio Muito

ROSE - MAG
BRILHO NA PELE IMEDIATO E RESIDUAL (2 min) 

Nenhum Médio Muito
9040 - ROSE

OLEOSIDADE IMEDIATA E RESIDUAL (2 min) 
Nada Média Muita
PELE TOP ROSE

FILME GORDUROSO IMEDIATO E RESIDUAL (2 min) 
Nenhum Médio Muito

PELE VASELINA KARITÉ
PONTO DE ABSORÇÃO

Muito lento Médio Muito rápido
ROSE - LAB

Referências

Ao lado, estão dispostas 

as referências utilizadas 

nesta avaliação para 

cada atributo e ponto de 

escala.

Legenda das Referências:

9040 = SILICONE 9040

CETIL = LACTATO DE CETILA

KARITÉ = MANTEIGA DE KARITÉ 

LAB = CHRONOS EMULSÃO PARA OS 

LÁBIOS E CONTORNO DOS LÁBIOS

NANOIL = ISONANOIL ISONANOATO 

ROSE = ÓLEO DE MARACUJÁ 

SILCON = SILICONE 200/350

TOP = EMULSÃO 3 MANTEIGAS (MANGA, 

KARITE E CUPUAÇU)

VELUDO = Silsoft 1215 + Velvesil DM 

MAG = MAGIX FACE PERFECTOR AVON 

VITE = VITAMINA E 

BRANCO = PANCAKE BRANCO
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Análise Estatística

• Médias e Desvio Padrão para cada
atributo;

• Gráfico de Coordenadas Polares com
as médias dos atributos;

• Gráfico de Barras com a média do
atributo Ponto de Absorção;

• Teste t de Student pareado para a
comparação entre as amostras;

• Software: XLSTAT 2020 e FIZZ 2.46B.

Metodologia
Perfil Descritivo 

Quantitativo
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• Aqui também os dois produtos foram descaracterizados e 

codificados com códigos de 3 dígitos; 

• Foram enviados para a casa das consumidoras com instruções 

para que os aplicassem da forma habitual; 

• Por dois dias um deles e registrassem impressões em um 

diário online;

• Depois dos dois dias, deveriam usar o segundo produto por 

dois dias também, registrando da mesma forma;

• A ordem de uso dos produtos foi rodiziada entre as 

participantes;

• Depois do uso, todas as consumidoras participaram de 

entrevistas em profundidade online via Zoom. 

Metodologia
Pesquisa Qualitativa

Nesta etapa da pesquisa 

trabalhamos com 15 

consumidoras. 

Perfil: mulheres entre 25 e 45 

anos, usuárias de hidratantes 

corporais, pertencentes às 

classes ABC, residentes em 

Campinas. 
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Resultados
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Fluxo do trabalho

1. Perfil Descritivo Quantitativo

2. Avaliação qualitativa dos produtos

3. Discussão sobre as possibilidades do

uso conjunto das duas abordagens
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1. Perfil Descritivo Quantitativo
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Perfil Descritivo Quantitativo

Médias, Desvios Padrão (D.P.) e resultado do teste t de Student.

Atributo

Produto A Produto B

Intensidade média 

(cm)

Desvio 

Padrão

Intensidad

e média 

(cm)

Desvio 

Padrão

Espalhabilidade 3,84 Bb 0,35 6,44 Aa 0,36

Deslizamento 3,83 Bb 0,35 6,47 Aa 0,32

Pegajosidade 2,62 Aa 0,49 1,39 Bb 0,62

Resíduo Branco 

Imediato
0,03 Aa 0,02 0,02 Aa 0,01

Resíduo Branco 

Residual
0,02 Aa 0,01 0,02 Aa 0,01

Filme Aveludado 1,93 Bb 0,63 2,61 Aa 0,29

Toque Seco 4,67 Bb 0,50 8,01 Aa 0,41

Brilho Imediato 6,78 Aa 0,39 5,11 Bb 0,37

Brilho Residual 6,81 Aa 0,43 2,63 Bb 0,70

Oleosidade Imediata 1,26 Bb 0,29 2,44 Aa 0,53

Oleosidade Residual 0,72 Aa 0,41 0,68 Aa 0,38

Filme Gorduroso 

Imediato
3,36 Aa 0,21 1,77 Bb 0,59

Filme Gorduroso 

Residual
2,34 Aa 0,53 0,51 Bb 0,28

Médias seguidas de mesma letra, em cada linha, não diferem significativamente entre si ao nível de significância

de 5% (letras maiúsculas) ou 10% (letras minúsculas).

Atributos em verde são positivos, quanto maior a intensidade, melhor a performance do produto. Atributos em vermelho são negativos, quanto maior a intensidade, pior a performance do produto.

Para atributos não citados, houve paridade entre os produtos.

Discussões feitas a 5% de significância.

O produto B apresentou performance

superior à do produto A para a maioria

dos atributos avaliados, sendo eles:

• Espalhabilidade

• Deslizamento

• Pegajosidade

• Filme Aveludado

• Toque Seco

• Brilho (imediatamente e 2 minutos

após a aplicação)

• Filme Gorduroso (imediatamente e 2

minutos após a aplicação)

O produto A performou de maneira

superior ao produto B somente para a

Oleosidade, imediatamente após a

aplicação.
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Médias, Desvios Padrão (D.P.) e resultado do teste t de

Student.

Atributos em verde são positivos, quanto maior a intensidade, melhor a performance do produto.

Discussões feitas a 5% de significância.

Atributo

Produto A Produto B

Média Nº de 

rotações

Desvio 

Padrão

Média Nº de 

rotações

Desvio 

Padrão

Ponto de absorção 5,27 Bb 0,66 8,77 Aa 0,85

Ponto de absorção reescalonado 0,44 Bb 0,06 0,73 Aa 0,07

O produto A precisou de menos rotações do que o produto B

para começar a ser absorvido pela pele, e foram precisas cerca

de 5 rotações.

Médias seguidas de mesma letra, em cada linha, não diferem significativamente entre si ao nível de

significância de 5% (letras maiúsculas) ou 10% (letras minúsculas).
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Perfil Descritivo Quantitativo

O gráfico de coordenadas

polares ao lado representa as médias

das avaliações expressas nas tabelas

de média e desvio padrão anteriores,

indicando a intensidade de cada

atributo para os produtos A e B.

Atributos em verde são positivos, quanto maior a intensidade, melhor a performance do produto. Atributos em vermelho são negativos, quanto maior a intensidade, pior a performance do produto.

Para atributos não citados, houve paridade entre os produtos.

Discussões feitas a 5% de significância.
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A Tabela a seguir apresenta as faixas de média obtidas para cada atributo, permitindo uma rápida

visualização das intensidades apresentadas pelos produtos. De maneira geral, os produtos apresentaram as

seguintes características:

Cor 

Intensidade
Baixa

(0 – 2,0)

Média–Baixa

(2,1 – 4,0)

Média

(4,1 – 6,0)

Média – Alta

(6,1 – 8,0)

Alta

(8,1 – 10,0)

Legenda:

Atributo Produto A Produto B

Espalhabilidade

Deslizamento

Pegajosidade

Resíduo Branco Imediato

Resíduo Branco Residual

Filme Aveludado

Toque Seco

Brilho Imediato

Brilho Residual

Oleosidade Imediata

Oleosidade Residual

Filme Gorduroso Imediato

Filme Gorduroso Residual

Perfil Descritivo Quantitativo

Atributos em verde são positivos, quanto maior a intensidade, melhor a performance do produto. Atributos em vermelho são negativos, quanto maior a intensidade, pior a performance do produto..
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2. A avaliação qualitativa
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A textura dos dois produtos é verbalizada de 
formas muito diferentes pelas consumidoras

Produto A

A descrição do produto usa expressões que 
deixam clara uma ideia de produto 
considerado excessivamente espesso, 
incômodo até: 
• “Muito espesso”
• “Muito firme”
• “Muito pastoso”
• “Base muito densa”
• Sólido, firme, grosso 
• Duro
• Pesado

Quase uma pomada;
Uma pasta

Uma manteiga de hidratação

Produto B

Por outro lado, a descrição do produto B traz  
adjetivos que sugerem conforto, equilíbrio, 
aconchego: 
• “Molinho”
• Líquido (aquoso), sem ser aguado
• Espesso sem ser duro
• Leve
• Delicado 
• Suave

A textura mais desejada para um 
hidratante. Cremoso na medida certa 

“ ele é mais molinho, mas não chega a ser 
aquele creme que derrama.”
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Essas texturas diversas, determinam experiências 
radicalmente diferentes no momento da aplicação

Produto A: traz uma experiência de aplicação aflitiva, pouco prazerosa

• É preciso esfregar, friccionar, esfregar até 
ele sumir;

• Tem que fazer, esforço, força;
• O produto não desliza, tem resistência; 
• Trava a mão, enrosca. 
• Dá trabalho, demora para terminar a 

aplicação

“Você tem que passar várias vezes a mão pelo corpo 
para espalhar.”

“Depois que passei me  arrependi de ter passado 
porque ficou aquela película melequenta.” 

“Falei, ‘me ferrei’. Vou ficar emplastrada.” • A aplicação deixa de ser uma massagem e passa a 
ser uma fricção – “ É quase uma esfoliação”; 

• É preciso usar muito produto, já que ele não 
desliza – rende menos, custoso. 

• Mesmo com todo o esforço ainda fica grudando, 
melequento, grudento, pegajoso, pele fica branca, 
suja a roupa logo após a aplicação. 

• As mãos ficam pegajosas. 

TRABALHOSO/AFLITIVO/DEMORADO 
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O produto B: uma aplicação mais fácil e, 
por isso, muito mais prazerosa

• Espalha rápido; 
• Não deixa grudento;
• Fica sequinho; 
• Desliza na pele;
• Absorve rápido; 
• Com um pouco de produto é possível 

espalhar em grandes regiões. 

“Apliquei, fiz poucos movimentos de vai e vem 
e a pele já começou absorver o produto 

tranquilamente.” 

“É um produto que você usa pouco na pele, 
aplica pouco e ele espalha bem.”

• Prático de usar, rápido de aplicar, fácil – bom para o dia a dia 
de uma mulher sem tempo; 

• Para a mulher que trabalha, que tem muitas funções, não 
pode perder tempo, afirmam;

• Prazeroso de aplicar – com movimentos leves, massageando, 
para relaxar. 

• Um produto que se encaixa na rotina, seja de dia, seja a 
noite, afirmam

• Econômico, rende bem. 

“Quando você passa o creme na pele,
você está espalhando o creme e ele
forma aquela película superficial, logo
você não sente mais ela, você tem
sensação de pele hidratada, mas não
sente mais o creme.”
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Por um lado, um produto espesso 
como o A sugere poder de hidratação

• Imaginam um produto com alto poder de 
hidratação; 

• Qualidade, credibilidade
• Um tratamento, “um cosmético de 

verdade”
• Tecnológico, formulação nutritiva

O aspecto sensorial do produto A acaba 
trazendo dúvidas para a consumidora a 
respeito de sua forma e poder de ação

Por outro, pode gerar dúvidas: será 
que penetra e hidrata?

“Sinceramente não sei se houve hidratação 
porque fiquei sentindo o creme superficial.” 

“Não sei medir se absorveu alguma coisa ou não, 
porque a sensação que tive é de que não 

absorveu absolutamente nada e depois fui 
dormir, acordei e não tinha mais aquela película, 

mas não sei se ela ficou no lençol ou absorvi.” 



Página 27 de 29 

Ainda o produto A – como se sentem 
com ele e após o seu uso...

Logo ao final da aplicação há uma 
sensação de pele lambuzada. 

Que sugere um produto gorduroso, 
feito à base de óleos – o que neste caso 
não é valorizado. 

“O residual dele é oleoso.” 

Deixa um toque úmido o que não é 
nada agradável. 

Ao longo do dia, depois de secar: 

A impressão geral é de um produto que hidrata a 
pele ao final: 

• A pele fica macia, sedosa; 
• Com aparência hidratada; 

“Tirou a aparência de ressecamento da pele.” 

“Vejo que ele está ali, deixa um certo brilho 
saudável na pele, o toque ficou suave, sinto que a 

pele ficou mais maleável e brilhante, aspecto 
muito agradável.”

Concluem: um produto denso para ser usado em regiões localizadas e 
excessivamente secas como pés, cotovelos, cutículas, joelhos.  Para pessoas que 
possuem uma pele muito ressecada. Uso noturno, como um tratamento. 

Assim que aplicam:
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O produto B dá menos margem a 
dúvidas 

Penetra rapidamente na pele: tem toque seco

“Me dá sensação de que ele está sendo absorvido, dá 

sensação de que ele está entrando na pele realmente, 
tenho sensação de que ele vai hidratar mais a minha 
pele.”

“Você sabe que ele está aí pelo aspecto da 
pele e não de sentir ele na pele.” 
‘

• Pelo toque - pele mais “macia”, 

“acetinada”, “aveludada”. 

• Visualmente: aspecto mais saudável, 

um leve brilho.

Apesar de não sentirem depois, parece 
estar por lá: 

De qualquer forma sua textura “mais aquosa” 
remete a um hidratante comum, para o uso 
cotidiano, para uma pele normal. 

Afirmam ter uma ação prolongada – algumas 
sentiram o produto no próximo banho depois da 
aplicação. 

Sua textura leve (junto a um perfume leve, frutal) 
traz uma sensação de frescor à pele depois de 
aplicar. 

Para ser usado no corpo todo. Um produto PRÁTICO 
para o dia a dia.  
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3. Discussão sobre as possibilidades 
do uso conjunto das duas abordagens
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• As avaliações feitas pelo painel treinado e pelas consumidoras na fase qualitativa são muito semelhantes

e complementares.

• O que se mostra em métricas como superioridade de B no painel treinado, revela-se em sentimentos de

prazer, conforto e aconchego durante a aplicação e uma disposição geral positiva em relação a um

produto que atende as expectativas da consumidora na qualitativa (B).

• Se por um lado temos a descrição objetiva e inequívoca dos produtos na etapa quantitativa:

• Para o painel treinado, o produto A apresentou menor espalhabilidade, deslizamento e toque seco; e

maior pegajosidade e filme gorduroso; Já o produto B, para o painel treinado, apresentou

características opostas às mencionadas para o produto A e, ainda, maior entrega de filme aveludado,

toque seco e menos brilho.

• Por outro, na etapa qualitativa cada um destes aspectos é expresso através de sensações e emoções

que, juntas, vão descrevendo a experiência de uso e a ideia de qualidade que apreendem do uso do

produto.

• Espalhabilidade e deslizamento superiores em B significam uma diferença muito grande na

experiência de aplicação do produto – em A ela é aflitiva; em B prazerosa – se com B aplicar é

massagear, relaxar e ter uma experiência de cuidado pessoal; em A a experiência é de receio, de

trabalho, de algo interminável.
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• A superioridade de B se revela também na linguagem mais próxima e afetiva que as

consumidoras utilizam para caracterizá-lo. Usam o diminutivo para falar de sua textura:

‘molinho’, delicado, suave; enquanto o A é descrito como ‘duro’, ‘pesado’.

• O Toque Seco e Filme Aveludado, superiores em B no painel treinado são traduzidos pelas

consumidoras na qualitativa como um produto que é absorvido rapidamente e não deixa

rastros aparentes na pele, exceto um aspecto de pele “macia”, “acetinada” e “aveludada”. Por
outro lado, o efeito do produto A na pele, é descrito como uma pele “lambuzada” e um “toque
úmido”, o que é considerado bastante desagradável.

• Por fim, na qualitativa todos os atributos descritos acabam se desdobrando em uma compreensão e
classificação completamente diversas das funções dos dois produtos: produto A para uma pele mais
ressecada e para regiões específicas do corpo: pés, joelhos, cotovelos; produto B um hidratante para
peles normais, para o uso diário, para um perfil de mulher que busca praticidade e rapidez na
aplicação.
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O que vimos foi uma correspondência muito grande entre a

avaliação feita por painel treinado com os resultados que a

qualitativa trouxe. A descrição técnica dos produtos, obtida no

painel, se desdobra em linguagem com as consumidoras e

ganha um colorido de emoções e sentimentos associados aos

produtos. Tudo isso tem um efeito sinérgico em que

conhecimento técnico e emocional se ampliam.

Conclusão
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