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RESUMO 

 

Pesquisas sobre atenção visual e o comportamento do consumidor relatam como o design 

de embalagem desperta o interesse e estimula a escolha no ponto de venda. No entanto, 

pouca atenção é dedicada às embalagens que apresentam layout similar ou congruentes. 

O empírico dessa dissertação avalia a tomada de decisão do consumidor frente a uma 

embalagem com layout congruente entre as marcas de uma mesma categoria de produto. 

Está dividido em três estudos, todos realizados em ambiente de laboratório de varejo e 

com uso de eye tracking. Dois estudos foram de caráter exploratório, e o segundo houve 

a inclusão de uma variável controlada, a distância de observação.  O terceiro foi um 

experimento com teste de hipóteses construídas a partir dos resultados anteriores e 

apoiados na revisão da literatura. Os resultados do estudo mostram uma correspondência 

entre a posição de gôndola e a escolha do consumidor, independente da congruência e da 

distância de observação. Os inputs servem como base para futuras pesquisas, podem ser 

validados em outras categorias de produtos e subsidiar estratégias de marketing e design 

de embalagem.  

 

 

 

 

Palavras-Chave: Atenção Visual. Congruência. Design de Embalagem. Retail Lab. Eye 

Tracking.  
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ABSTRACT 

 

Research on visual attention and consumer behavior reports how packaging design raises 

interest and stimulates point of sale choice. However, little attention is dedicate to 

packaging, that has a similar layout or congruent. The empiricist of this dissertation 

evaluates the decision making of the consumer in front of a packaging with congruent 

layout between the brands of the same category of product. It divided into three studies, 

all performed in a retail laboratory environment and using eye tracking. Two studies were 

exploratory, being that the second was the inclusion of a controlled variable, the 

observation distance. The third was an experiment with hypothesis testing constructed 

from the previous results and supported in the literature review. The results of the study 

show a correspondence between the shelf position and consumer choice, regardless of 

the congruent factors and distance of observation. The inputs serve as a basis for future 

research, can be validated for other product categories, and subsidize marketing 

strategies and packaging design. 

 

 

 

Key-words: Visual attention. Congruence. Packing design. Retail Lab. Eye Tracking. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

 Decisões realizadas no supermercado são estudadas (NILSEN, 2004) e 

referenciam que em termos de 80% das compras dos brasileiros acontecem no ponto de 

venda por meio de rápidos processos de escolhas. Outras pesquisas relatam que o produto 

tem apenas três segundos para atrair a atenção de quem passa pela gôndola. Se atrair o 

consumidor, as chances de compra são de 85% (ABRE, 2016). 

 Os olhos são órgãos sensoriais que cada vez mais têm sido associados, em 

pesquisas de investigação, com a atenção visual. É por este sistema que os seres humanos 

interagem com a realidade “abrimos e fechamos, movimentamos os olhos sem perceber 

o mecanismo pelo qual os estímulos visuais – que traduzem a realidade em que estamos 

inseridos - são reconhecidos pelos nossos sentidos” (MATSUNAGA, 2015, p.797). 

 No sistema visual é sintonizada a atenção. É necessária atenção para criar uma 

estratégia de filtrar ou digitalizar as informações rapidamente diante de tantos estímulos 

(HAMAEKERS, DEPOORTERE, 2010).  Os fatores que orientam a atenção visual são 

basicamente o estímulo e a orientação de busca dada para um objetivo (BECKER, 2014).  

 Pesquisas de comportamento do consumidor tratam, geralmente, do 

comportamento consciente, orientado para um objetivo (KOKKOLI, 2013). Numa 

situação real de compra, as pessoas saem em busca objetivos ou necessidades, porém não 

se sabe o quanto dessa ação é consciente ou inconsciente. Por esse motivo os estudos 

cognitivos contribuem com as pesquisas de atenção visual, uma vez que o campo da 

cognição é lidar com o consciente e inconsciente (KOKKOLI, 2013).  

 Estudos experimentais referente à atenção visual tem explorado várias 

dimensões de comportamento e dois conceitos permeiam essa dissertação: pesquisas 

apontam a influência cognitiva consciente e inconsciente na tomada de decisão 

(CHARTRAND, et al, 2008; BARGH, 2012) e como a influência visual do design de 

embalagem impacta nas preferências do indivíduo, (JESPER, 2007; HAMAEKERS, 

DEPOORTERE, 2010; SILAYOI; SPEECE, 2004). 

 Em se tratando de ferramenta para análise da atenção visual associada a respostas 

cognitivas dos consumidores (SANTOS, et al, 2015) o eye tracking é o equipamento que 

explora bem esse campo. Por meio destes óculos é possível registrar os movimentos 
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oculares de um indivíduo diante de um estímulo, registrando um caminho de exploração 

visual, (BARRETO, 2012), até o ato de escolha de um produto ou embalagem. 

 O estímulo visual de referência nessa dissertação é a embalagem com design 

congruente. Em projeto gráfico de embalagem “a comunicação é a função de informar 

por meio de forma, cor, dimensão, elementos gráficos e impressões”, (PEREIRA; SILVA, 

2011, p. 46). Aqui a congruência é caracterizada como parte da composição visual que 

estabelece uma comunicação por similaridade.   

 Conceitualmente a “congruência significa isomorfismo (semelhança da forma), 

como na geometria” [...] (ECKSTEIN, 1997, p. 6). O autor ainda complementa, 

(ECKSTEIN, 1997) como uma condição de algo que deve estar de acordo com ele, no 

essencial. A partir disso, outro fator relevante para a pesquisa foi determinar para qual 

gôndola olhar, dentro de uma categoria congruente.  

 O plano de gôndola é a forma como se organiza os produtos na prateleira, mais 

especificamente, (EBSTER; GARAUS, 2013) o planograma é um desenho que busca 

otimizar a posição dos produtos na prateleira. A posição do observador em frente à 

gôndola deve (EBSTER; GARAUS, 2013) transmitir uma imagem harmoniosa a 

qualquer distância de observação e ponto de visão. 

  O ideal para uma distância de observação é a zona de visão panorâmica, 

(EBSTER; GARAUS, 2013) que permite identificar claramente todos os produtos que se 

encontram numa gôndola. Para que essa amplitude ocorra é necessário um corredor largo, 

onde o consumidor possa transitar confortavelmente e visualizar o planograma a uma 

distância razoável.  

 Em prática científica a experimentação foi aplicada em laboratório de varejo, o 

retail lab, a fim de responder a seguinte questão de pesquisa: Como o sujeito forma sua 

atitude de escolha ao observar uma categoria de produtos com design de embalagem 

congruente? Para responder à pergunta adotou-se o método de pesquisa experimental, 

de relação causal entre sujeitos, com variável controlada para a realização de dois estudos 

e um experimento.  
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1.2 Objetivos 

 

 O objetivo geral é de identificar como o consumidor percebe visualmente as 

embalagens com design congruente no ponto de venda.  

Os objetivos específicos são: 

1. Apresentar uma revisão de literatura sobre os principais achados referente 

as pesquisas sobre comportamento do consumidor com foco em atenção visual 

sobre embalagem e com uso de eye tracking;  

2. Caracterizar os como os fatores de ambiente laboratório de varejo 

influenciam na experiência de compra (estudo 1) e indicar as variáveis de 

controle relevantes (estudos 1 e 2); 

3. Mensurar os efeitos da distância de observação para um planograma em 

específico (estudo 2 e experimento); 

 

1.3 Justificativa 

 

O tema dessa pesquisa foi delimitado com o intuído de aproximar a ciência com 

o mercado, sendo esse um mestrado profissional. A experiência de um designer pode não 

ser o suficiente para identificar o que o consumidor percebe no primeiro contato com um 

layout de embalagem e (KUVYKAITE, 2009) as empresas estão em busca de maximizar 

o potencial da embalagem no ponto de venda, por isso há uma relevância sobre seu 

impacto no comportamento de compra.  

 Observar comportamento do consumidor utilizando uma ferramenta que rastreia 

os movimentos oculares, o eye tracking, potencializa a pesquisa. O equipamento “refere-

se a um conjunto de tecnologias que permite medir e registrar os movimentos oculares de 

um indivíduo perante a amostragem de um estímulo em ambiente real ou controlado [...]” 

(BARRETO, 2012, p. 168-169). 

 O uso do equipamento acerca o resultado da pesquisa uma vez que o 

comportamento do consumidor avaliado por meio de pesquisas tradicionais pode gerar 

desvio de respostas. O que tem se evidenciado (CHAMPNISS, et al., 2015), é que o 

consumidor mudou muito nos últimos tempos, sendo influenciado por grupos sociais de 

identidade distinta, e que uma pesquisa tradicional diverge nos resultados pela dificuldade 

de gerar uma amostra mais homogênea de participantes. 
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 Outros autores já observaram processos de tomada de decisão relacionando 

atenção visual e eye tracking por meio de embalagens, (CLEMENT, 2007) revelou as 

fases do processo de decisão chamando de pré atenção o primeiro contato com a 

prateleira, de atenção para quando há o impacto visual da embalagem seguida de inflexão, 

onde ocorre o contato físico que pode resultar na compra. Além desses há o pós compra, 

em que o consumidor faz uma releitura de cima para baixo da gôndola, reafirmando sua 

escolha.  

 Já (HAMAEKERS, DEPOORTERE, 2010) examinaram o processo cognitivo 

entre a visão e a compreensão do que fica exposto na prateleira ambos relacionados com 

a emoção. Foram analisadas várias marcas entre as embalagens atuais versus as com 

melhorias de layout por meio do eye tracking. Os resultados se basearam em 

reconhecimento do produto, impacto visual, características observadas e mensagens 

capturadas pelo consumidor.  

 Por fim, não foram evidenciados estudos sobre atenção visual avaliando 

comportamento do consumidor sobre layout de embalagem congruente entre marcas, com 

uso de eye tracking em laboratório de varejo. Esse último é outro fator que impulsionou 

essa investigação, oportunidade de dispor de um retail lab e poder realizar um 

experimento propondo uma experiência de compra muito próxima da realidade.  

    

1.4 Estrutura da pesquisa   

 

O primeiro capítulo é a introdução, que explana sobre o tema que será 

averiguado neste projeto e apresenta a questão de pesquisa. Em seguida vem os objetivos 

e justificativas delimitando o que vai discorrer durante a investigação, em se tratando de 

literatura, métodos e resultados fundamentados a responder esse estudo. 

Já o segundo capítulo consta a base teórica, uma abordagem de relatos, conceitos 

e estudos realizados a partir do tema apresentado, fundamentando essa pesquisa empírica.  

No terceiro Capítulo, a metodologia é apresentada como o modelo de validação 

e conclusão ao experimento. Esse conteúdo será dividido em 3 grupos de estudos: 

a. Estudo 1: primeiro estudo realizado em ambiente de retail lab, como forma 

exploratória para o reconhecimento do equipamento, do ambiente e uma 

simulação de compra. A análise dos resultados embasa o estudo 2.  

b. Estudo 2: segundo estudo realizado no retail lab com uso de eye tracking, foi 

uma simulação de compra com objetivo de testar as variáveis de controle: 
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posição do observador e distância de gôndola, observação do planograma 

composto com layout congruente. 

c. Estudo3: Foi à execução de um experimento que teve a participação de 

consumidores e acadêmicos com objetivo de validar as hipóteses e gerar o 

resultado dessa pesquisa.  

 Finalmente, no último capítulo consta os relatos mais interessantes deste 

trabalho onde é apresentada a experiência de um estudo experimental empírico de acordo 

com a sustentação acadêmica, e que consequências esse resultado pode trazer para a 

realidade das áreas profissionais interessadas em se aprofundar no assunto. 

Complementado a dissertação encontram-se as referências bibliográficas e os apêndices. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Esse capítulo compõe a base dos conceitos deste projeto apoiado em estudos já 

realizados. A introdução é feita com a fisiologia ocular e a atenção visual, que são a base 

dessa pesquisa. Em seguida trata da embalagem, congruência e o planograma, que são os 

estímulos deste estudo, fechando com as hipóteses que envolvem estes conceitos. Depois 

vem a cognição, escolha e campo visual como ação do comprador que também 

apresentam proposições a essa pesquisa.  A intenção é combinar todas estas teorias e 

construir um modelo experimental de cunho científico que valide as hipóteses.  

 

2.1  Fisiologia Ocular e Atenção Visual 

 

Os olhos são os órgãos sensoriais que permitem a detecção, localização e análise 

da energia luminosa (BEAR et al., 2008). A estrutura anatômica dos olhos é bastante 

simples, porém há um sistema complexo de transmissão nervosa que habilita os 

indivíduos a entrarem em contato com o ambiente ao seu redor. 

A pupila é uma abertura ajustável que permite a entrada da luz até a retina. A 

íris, mais famosa por ser um músculo colorido, ajusta a entrada de luz com o auxílio de 

dois músculos capazes de dilatar e contrair-se em resposta à intensidade da luz e até 

mesmo a emoções. Tanto íris quanto pupila são cobertas pela córnea, que juntamente com 

a esclera, conhecida como o branco do olho, formam o globo ocular (CARLSON, 2004; 

BEAR et al., 2008). 

A movimentação dos olhos ocorre com o auxílio de seis músculos (levantador 

da pálpebra, oblíquo superior, oblíquo inferior, reto superior, reto lateral e reto inferior), 

permitindo o aumento do alcance e a velocidade de visualização (CARLSON, 2004; 

BEAR et al., 2008). 

Esses seis músculos extraoculares estão organizados em três pares em cada olho, 

permitindo a rotação em qualquer dos eixos das três dimensões (LIVERSEDGE et al., 

2011). Os músculos, reto lateral e reto medial, são responsáveis pelos movimentos 

horizontais dos olhos (direita ou esquerda). Já os retos superior e inferior realizam 

movimentos em relação ao eixo vertical (para cima ou para baixo). Por fim, os oblíquos 

superior e inferior possibilitam aos olhos movimentos em diagonal e, também, 

movimentos rotacionais (CARLSON, 2004; LIVERSEDGE et al., 2011). 
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Os raios luminosos que seguiram pela pupila são refratados pela córnea até a 

retina. Neste percurso, o processo de acomodação realizado pelo cristalino, que tem a 

capacidade de alterar seu formato para focalizar os raios luminosos na retina, contribui 

para a adequação visual final (CARLSON, 2004; BEAR et al., 2008). 

Na retina, o conjunto de informações visuais é distribuído conforme a qualidade 

e a natureza das células da retina. Em seguida, o nervo óptico encaminha o produto final 

desse processamento visual inicial, que sai do olho na parte posterior e vai em direção ao 

córtex visual, especificamente para o lobo occipital (BEAR et al., 2008). 

Os neurônios do córtex visual no lobo occipital recebem informações de células 

ganglionares da retina. Essas células, chamadas de detectores de características, possuem 

a capacidade de responder às características específicas de uma cena como bordas, linhas, 

ângulos e movimentos (BEAR et al., 2008). 

Os detectores de características do córtex visual transmitem essas informações 

para outras áreas do córtex como, por exemplo, para área do lobo temporal que permite 

que o indivíduo perceba faces. Outras áreas integram a informação e disparam apenas 

quando há uma indicação da direção da atenção e da aproximação de alguém 

(CARLSON, 2004; BEAR et al., 2008).  

O sistema visual tem mecanismos de atenção para selecionar um pequeno 

subconjunto de estímulos (WOLFE; HOROWITZ, 2004) e “a atenção visual é 

conceituada como “janela” ou "holofotes" que melhora pontualmente a velocidade e 

reduz o limite para o processamento de informações” (PIETERS; WARLOP, 1998, p.2, 

tradução do autor). 

A atenção visual tem seus efeitos de diversas maneiras, mas, apenas duas 

definições serão abordadas e relacionadas com embalagens: 1) atenção orientada para 

estímulos salientes ao campo visual, de aparência repentina; 2) objetivos e intenções do 

observador na busca de um item, (BECKER, 2014).  

Para os estímulos salientes ao campo visual (CLEMENT, 2007), resume essa 

condição como “orientação e descoberta” orientação é rápida e não seletiva, e os 

estímulos são processados simultaneamente e não absorvidos, e a descoberta é mais lenta 

e percebe várias impressões visuais, absorve um pedaço de informação de cada vez. Pode 

se dizer que (SANDERS, 1963) nos efeitos da tarefa visual o movimento dos olhos muda 

de uma informação para outra porque permite “mudanças de atenção”. 

Isso sugere que as pessoas podem procurar um item especifico e perceber várias 

impressões visuais. Quando encontram o que buscam diminuem a percepção para um 
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foco por vez, como se estivessem digitalizando as informações, (CLEMENT, 2007). Essa 

condição está diretamente ligada ao layout da embalagem e não faz relação com a posição 

de gôndola.  

Por outro lado, quando há um objetivo de compra, as embalagens atraem a 

atenção caso se adaptem a necessidade do consumidor. Os objetivos e intenções do 

comprador geralmente estão associados a um planejamento de compras; uma lista de 

compras, por exemplo, racionaliza a busca pelo produto. Nesse caso, uma embalagem 

atraente ou bem posicionada na gôndola impacta minimamente em seu comportamento, 

(HAMAEKERS, DEPOORTERE, 2010).   

 

2.2   Embalagem e congruência 

 

 Pesquisas sobre comportamento do consumidor e embalagem (KUVYKAITE, 

2009) vem tomando interesse das empresas devido ao aumento do autosserviço e a 

mudança dos hábitos de consumo em que põe as embalagens num papel fundamental de 

promoção de vendas.  Por essa definição “o consumidor deixou de pedir ao vendedor por 

um determinado produto e passou a olhar e buscar, por si mesmo, o artigo pretendido” 

(GARRAN, 2006, p. 120). 

 Fundamentalmente (GARRAN, 2006) a embalagem deve atrair a atenção do 

consumidor incentivando a pegar o produto.  Por consequência se, “a embalagem fornece 

um método atraente para transmitir mensagens sobre os atributos do produto aos 

consumidores” (SILAYOI; SPEECE, 2007, p. 1498, tradução do autor), numa situação 

de compra, (GARRAN, 2006) depois que o consumidor pega o produto dificilmente ele 

devolverá a gôndola.  

 Os aspectos visuais para construção de uma embalagem atraente dividem-se 

entre as funções do quadro 1. Com base na literatura a embalagem surgiu para (SILAYOI; 

SPEECE, 2007; (HAMAEKERS, DEPOORTERE, 2010) cumprir com aspectos 

funcionais, relacionados com a logística e aspetos de comunicação, relacionados a 

informar sobre o produto. Com o passar do tempo agregou valores aos elementos de 

comunicação, por meio do design e apelos de compra consolidados pelas estratégias de 

marketing.  
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Quadro 1 – Funções das embalagens 

Funções primárias:  

Elementos funcionais 

Funções secundárias: 

Elementos de comunicação 

Elementos de 

Marketing  

Conter 

Proteger 

Identificar 

Transportar 

Formas 

Cores  

Dimensão 

Tipos gráficos  

Tipos de impressão 

Imagem 

Interação 

Qualidade  

Preço 

Fonte: Referencial teórico com base na coleta de dados de diversos autores, elaborado pelo 

autor, 2016 

 A apresentação de um layout é caracterizada de forma que “[...], a composição 

visual é realizada por meio da interpretação, ordenação e apresentação visual de 

mensagens, a fim de transmitir uma informação com o menor ruído possível entre o 

comunicador e o receptor”, (PEREIRA; SILVA, 2011, p. 54).  Assim, a arquitetura visual 

de uma embalagem pode ser definida pelo quadro 2: 

Quadro 2 – Arquitetura visual das embalagens 

ELEMENTO COMPOSIÇÃO 

Identidade visual Logotipo, símbolo ou descritivo configurados de forma que 

indiquem a identidade da marca; 

Cor Matiz, valor, intensidade de cor que segmentam categoria ou 

identidade da marca; 

Imagens Fotografia, grafismo, ilustração, de qualquer dimensionalidade, 

decorativo ou de atenção e advertência que contribuem com a 

comunicação e estética da embalagem; 

Tipografia Texto estilístico, organizado em diferentes formas, tamanhos e 

cores, que garante a legibilidade e leitura do conteúdo de 

embalagem; 

Obrigatoriedades Pesos, medidas, códigos de barras, tabelas, ingredientes, 

conservação, cuidados, simbologia de reciclagem, como 

cumprimento de lei na comercialização de produtos embalados. 

Fonte: Referencial teórico com base na coleta de dados de diversos autores, elaborado pelo autor, 2017 

 Para (SILAYOI; SPEECE, 2004) a embalagem é um fator crítico na tomada de 

decisão e a intenção de compra depende de como o consumidor percebe os elementos de 

comunicação, por exemplo, os textos obrigatórios requerem mais esforço mental do que 

as imagens, e isso fica associado diretamente com a disposição do consumidor para se 

envolver na escolha. Portanto projeto gráfico “requer habilidade para processar, organizar 
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e apresentar a formação de uma forma verbal em não verbal” (PEREIRA; SILVA, 2011, 

p. 55).  

 Uma vez que é pela embalagem que se influência decisão de compra do 

consumidor, (GARRAN, 2006) começaram a surgir inúmeros concorrentes por categoria 

de produto.  As marcas líderes desejam se destacar enquanto as demais buscam 

semelhanças com as embalagens mais conhecidas.  

 Por esse motivo surge o fator de congruência, que é compreendido (ECKSTEIN, 

1997) pela semelhança entre objetos ou elementos, podendo ser geometricamente 

representados, quando comparados uns com os outros. Esse aspecto de similaridade 

aplicado em embalagem, pode de alguma forma influenciar no estímulo visual. 

 Um grupo de embalagem congruente é caracterizado pelas semelhanças de 

layout dentro de um mesmo agrupamento expositivo. Em se tratando de layout, o design 

de embalagem dessa categoria é o mais congruente, ou seja, a estrutura visual se 

assemelha. O quadro 3 ilustra como se dá essa correspondência. 

Quadro 3 – Padrão visual das embalagens de margarina 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2017 

 Considerando essa questão, o autor (ALVES, Carlos A., 2017) buscou 

compreender em seus estudos como o consumidor percebe a congruência, ao observar um 

padrão ou similaridade. Esse levantamento de dados constatou que ao perceber algo 

congruente há uma melhora cognitiva na compreensão do fenômeno por parte do 

indivíduo, quando comparado a objetos não congruentes. 

 

DORIANA QUALY

Color code : AMARELO Color code : AMARELO

Formato da embalagem Formato da embalagem

Posição de marca Posição de marca

Posição de claim Posição de claim

Configuraçao do texto Configuração do texto
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2.3 Planograma 

 

Pesquisas apontam que “[..] decisões de gerenciamento de prateleiras, como 

exibição de produtos e prateleiras, são altamente influente na relação com o aumento das 

vendas” (KAMAŞAK, R., 2008, p. 219, tradução do autor). Um dos motivos de manter a 

gôndola organizada é fornecer acessibilidade, segurança e praticidade ao consumidor no 

momento da aquisição, (PLANOGRAMBUILDNER BRASIL, 2017).   

Outro fator relevante é que os consumidores passam pouco tempo na frente das 

prateleiras e isso sugere que há um baixo envolvimento na decisão de compra, levando 

em média 3 a 7 segundos (HAMAEKERS, DEPOORTERE, 2010, ou seja, “[...] os 

clientes compram o que veem mais visível, conveniente para alcançar e atraente” 

(KAMAŞAK R., 2008, p. 220, tradução do autor). 

Por sua vez, a prateleira apresenta 4 níveis de observação, e consequentemente 

o mais valorizado é o nível da altura do olho, “consumidores só podem comprar o que 

veem, e o que está em seu campo de visão recebe maior atenção” (EBSTER; GARAUS, 

2013, p. 24).  

Figura 1: Divisão do espaço da prateleira 

Altura do braço esticado 

(acima de 1.80m) 

 

Altura do olho 

(de 1.20 – 1.50m) 

 

Altura do toque 

(de 0.90 – 1.20m) 

 

Altura do agachamento 

(abaixo de 0,90m) 

Fonte: Adaptado de EBSTER; GARAUS (EBSTER; GARAUS, 2013, p. 24): 

Além da área de observação a escolha também é afetada pela forma de dispor os 

produtos na prateleira, seja horizontal ou vertical. Para (CHANDON, et al 2009) 

independente da organização, as posições mais centrais são as que recebem maior atenção 

visual. Além disso, (EBSTER; GARAUS, 2013) o consumidor convencionou que os 

produtos dispostos em zonas mais periféricas, tem qualidade inferior ou preço mais baixo. 
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As primeiras hipóteses deste estudo avaliam como um planograma composto por 

layout de embalagem congruente influencia na atenção visual. Para construir essa 

condição de observação foi definida a área de interesse entre a altura do olho e do toque 

(EBSTER; GARAUS, 2013) com os produtos dispostos na posição vertical (CHANDON, 

et al 2009) e divididos entre 4 zonas de interesse entre central e periférica (EBSTER; 

GARAUS, 2013).  

Figura 2 – Posição de planograma 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2017 

 

H1: A posição de gôndola central A versus central B influencia na atenção visual do 

consumidor em embalagens congruentes. 

H1a:  A posição de gôndola central A versus periférica A influencia na atenção visual do 

consumidor em embalagens congruentes. 

H1b: A posição de gôndola central A versus periférica B influencia na atenção visual do 

consumidor em embalagens congruentes. 

H2: A posição de gôndola central B versus periférica A influencia na atenção visual do 

consumidor em embalagens congruentes. 

H2a: A posição de gôndola central B versus periférica B influencia na atenção visual do 

consumidor em embalagens congruentes. 

H3: A posição de gôndola periférica A versus periférica B influencia na atenção visual 

do consumidor em embalagens congruentes. 
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Figura 3 – Esquema das hipóteses 

H1:       H2: 

Central A1  Central B1  Central B1  Periférica A2 

H1a:       H2a: 

Central A1  Periférica A2  Central B1  Periférica B2 

H1b:       H3: 

Central A1  Periférica B2  Periférica A2  Periférica B2 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2017 

 

2.4 Cognição e Escolha 

 

Um indivíduo age por influências cognitivas de acordo com seu repertório de 

memória, (ANDERSON, 2004). Esse repertório “remete às crenças, isto é, às 

informações, à experiência passada, que, através de processos cognitivos, formaram o 

corpo de crenças do indivíduo. Estas crenças são avaliadoras de traços percebidos como 

bons ou maus, em função dos quais o indivíduo poderá agir” (GADE, 1980, p.83). 

A cognição, especialmente quando relacionada com a atenção, precisa de 

estímulos para acionar a memória de longa data e fornecer uma resposta de escolha, por 

exemplo. “Uma perspectiva que já foi muito disseminada em psicologia cognitiva era que 

as informações tinham que ser repetidas em uma memória de curto prazo de capacidade 

limitada para serem armazenadas na memória de longo prazo” (ANDERSON, John R., 

2004, p.104). 

Figura 4 – Modelo da memória envolvendo uma memória de curto prazo intermediária. 

 

 

  Atenção 

 

 

 

  Repetição 
 

 

 

 

 

Fonte: ANDERSON, John R., 2004, p. 102 

Memória 

sensorial 

Memória de  

curto prazo 

Memória de 

longo prazo 
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Os estímulos podem ser classificados como internos ou externos. O 

processamento de uma informação numa determinada situação depende do repertório de 

memória e é fundamentado em dois tipos de fatores (BOONE, KURTZ, 1998): 

a)  Fatores estimulantes: características do objeto físico, como tamanho, cor, 

peso ou forma.  

b) Fatores individuais: características do indivíduo, incluindo não apenas o 

processo sensorial, mas também as experiências com itens similares, bem 

como as expectativas e motivações básicas. 

Como a cognição também trata das situações do inconsciente, os estímulos 

podem se tornar adversos aos processos cognitivos, sobre tudo com a atenção quando o 

indivíduo desconhece a origem da perseguição a um objetivo, pode-se dizer que a busca 

é “subliminarmente, caso em que os fatos primários não são acessíveis à consciência da 

pessoa” (BARGH, 2012, p. 282, tradução do autor). 

O autor ainda complementa (BARGH, 2012), que o valor dos procedimentos não 

conscientes parece subestimar os modelos psicológicos e os efeitos motivacionais sobre 

o raciocínio e o comportamento numa situação real de compra. 

Pesquisando ambos os lados da questão da influência inconsciente também 

fornecem a evidência mais forte e mais relevante até agora sobre a questão de 

pesquisa básica de quão potentes e típicas influências inconscientes estão na 

vida diária, porque a pesquisa do consumidor é o estudo de escolhas e 

comportamentos que realmente importam para o indivíduo. (BARGH, 2012, 

p. 284, tradução do autor). 

 

PR1 – A avalição do planograma pode influenciar a escolha inconsciente do consumidor. 

 

2.5    Campo Visual e Distância de Observação  

 

Quando o consumidor para em frente à gôndola ele examina o que cabe dentro 

do seu campo visual. “O campo visual funcional pode ser definido, portanto, como a área 

espacial, que deve ser apreendida pelo assunto na realização de uma tarefa visual”. 

(SANDERS, 1963, p.33).  

Dentro do campo visual um dos ângulos de observação é a zona de visão 

panorâmica, entendida por (EBSTER; GARAUS, 2013) permitir observar claramente os 

produtos que nela se encontram a uma distância máxima de 6m. Essa distância está 

associada ao conteúdo, isto é, depende da proporção objeto observado. 
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Essa questão da proporção associada à posição de gôndola tem um papel 

fundamental para evitar “[...]o fenômeno da cegueira periférica, referindo-se às 

observações que consideravelmente tem menos fixações oculares são encontradas na 

periferia [...]” (SANDERS, 1963, p.34). 

O campo visual e a distância de observação se correlacionam, pois, o objetivo 

de ambas é “[...] orientar os consumidores para que encontrem o que estão procurando 

em uma loja” (EBSTER; GARAUS, 2013, p. 113), por meio de (SANDERS, 1963) 

reações que podem ser feitas através dos movimentos oculares e/ou da cabeça. 

Como proposta de compreender esse efeito, para este experimento foram 

propostas duas distâncias de observação, 1,76 metros e 3,52 metros, para o planograma 

com 3 metros de comprimento. Cada distância pode ser interpretada por um ângulo de 

visão, sendo 80.88° e 46,16°. A partir disso as hipóteses são formuladas. 

Figura 5 – Modelo para a distância de observação 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2017 

 

H 4: A distância de observação de 1,76m influencia no campo visual do observador  

H 4a: A distância de observação de 3,52m influencia no campo visual do observador  
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Quadro 4 – Estrutura conceitual 

Referência Constructo Definição 

BECKER 

Stefanie. I., 

2014 

Atenção 

Visual 

É pela visão que se estimula a atenção visual, por 

dois caminhos: estímulos salientes ao campo 

visual, de modo repentino; ou objetivos e 

intenções do observador na busca de um item. 

PEREIRA, 

Priscila Zavadil; 

SILVA, Régio 

Pierre da, 2011 

Design de 

Embalagem 

A análise gráfica destina-se à identificação dos 

elementos visuais que compõem a embalagem – 

cor, forma, identidade visual de marca 

(assinatura visual, logotipo do produto), 

fotografias e ilustrações, símbolos, famílias 

tipográficas e informações textuais, entre outros 

–, à análise da organização, hierarquia e 

harmonia das informações, além do tipo de 

impressão e acabamentos. Devem ser analisados 

também aspectos relativos à legibilidade e a 

leiturabilidade. 

ECKSTEIN, 

Harry, 1997 

Congruência É pela semelhança entre objetos ou elementos, 

podendo ser geometricamente representados, 

quando comparados uns com os outros.  

KAMAŞAK 

Rifat., 2008 

PLANOGRAM

BUILDNER 

BRASIL 

Planograma Decisões de gerenciamento de prateleiras, como 

exibição de produtos e prateleiras, são altamente 

influente na relação com o aumento das vendas” 

(KAMAŞAK R., 2008, p. 219, tradução do 

autor). Um dos motivos de manter a gôndola 

organizada é fornecer acessibilidade, segurança 

e praticidade ao consumidor no momento da 

aquisição, (PLANOGRAMBUILDNER 

BRASIL, 2017).  

GADE, 

Christiane,  

1980 

 

Cognição Remete às crenças, isto é, às informações, à 

experiência passada, que, através de processos 

cognitivos, formaram o corpo de crenças do 

indivíduo. Estas crenças são avaliadoras de 

traços percebidos como bons ou maus, em 

função dos quais o indivíduo poderá agir 

SANDERS. A. 

F. 

1963 

Campo 

visual 

O campo visual funcional pode ser definido, 

portanto, como a área espacial, que deve ser 

apreendida pelo assunto na realização de uma 

tarefa visual 

SANTOS, Renê 

de Oliveira 

Joaquim dos; et 

al, 2015 

Eye 

Tracking 

Eye tracking em pesquisa de mercado pode 

fornecer insights sobre hábitos dos participantes, 

mesmo quando estes participantes são não 

cientes de que eles estão sendo observados. Esta 

informação está relacionada principalmente com 

o que deve atrair a atenção visual ou 

comportamento visual em diferentes situações.  

Fonte: Referencial teórico com base na coleta de dados, elaborado pelo autor, 2017 
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3 METODOLOGIA 

 

Para buscar a resposta ao problema da pesquisa, o primeiro caminho percorrido 

foi o levantamento de dados científico. Todo o conteúdo teórico construído com base em 

referências cujas autorias já analisaram os temas abordados e assim puderam contribuir 

com a construção deste estudo.  

O método constituiu-se por meio da pesquisa quantitativa experimental, 

(HERNANDEZ, 2014) levando em consideração o crescimento desta metodologia 

associada a pesquisas na área de marketing e comportamento do consumidor, com 

objetivo de esclarecer fenômenos mercadológicos.  

O objetivo dessa pesquisa é validar as hipóteses através da pesquisa experimental 

de relação causal, dando um rigor no levantamento de dados onde, “[...] um método 

experimental segue um formato-padrão: participante, materiais, procedimentos e 

medidas. ”  (CRESWELL, 2007, p. 170). 

O procedimento de levantamento de dados foi empírico com a observação do 

participante e uso da tecnologia de rastreamento ocular como forma de (FONSCECA, 

2002) observar os efeitos relacionados com a variação do estímulo por meio de ações 

planejadas. 

 A coleta de dados envolveu a permissão dos participantes, que foram todos 

voluntários e previamente orientados sobre a experimentação. Ao final, o relato estatístico 

apresenta (CRESWELL, 2007), observações e medidas feitas pelos estudos e 

experimento, com médias, desvio padrão e intervalos de variação. Também foi usado na 

leitura de dados o software ANOVA para avaliar o fator entre as variáveis dependentes e 

independes.  

 

3.1 Ambiente 

 

O laboratório de varejo, Retail Lab da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing – ESPM, se encontra no mezanino do Bloco C, próximo aos elevadores. Sua 

ambientação é diversificada e corresponde aos ambientes que ele tenta reproduzir. Essa 

divisão é representada pela figura 6. 

Pelo acesso principal do laboratório o ambiente representa uma loja de Shopping 

Center. À direita têm-se artigos de vestuário esportivo, com roupas para prática de 
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exercícios, agasalhos e moletons de marcas especialistas no setor, representados em 

manequins. 

A esquerda tem as gôndolas como em um super/mini mercado preenchidos com 

os itens distribuídos por categorias. No primeiro corredor, também a esquerda, ficam os 

produtos de uso culinário, de alimentação e bebidas, como café em pó solúvel e óleo de 

cozinha. No segundo corredor as gôndolas são preenchidas com artigos de limpeza, como 

amaciantes e sabão em pó e em frente aos mesmos estão os produtos de higiene pessoal. 

O corredor tem um espaçamento de 2 metros e contém iluminação mais "branca". 

Ao final destes corredores fica a área destinada a frios e congelados, contendo 

as duas geladeiras, uma de laticínios organizada com margarina e iogurte e a outra de 

refeições prontas, com sanduíches e pratos congelados. Apresenta um bom espaço entre 

as gôndolas, mais de 3 metros, a iluminação bem clara. No canto direito (visão de quem 

está dentro do laboratório e de frente para os corredores) consta a área que reproduz uma 

farmácia, com remédios, fraldas geriátricas e itens de cuidado pessoal (principalmente 

feminino) como cremes e maquiagens.  

Figura 6 – Layout de loja do retail lab 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 
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3.2 Equipamento  

 

Para a realização do estudo foi usado o equipamento Eye Tracker Tobii 

Pro Glasses 2, figura 7. Uns óculos de rastreio binoculares, não intrusivo, é conectado a 

um computador manuseado com um software específico. Esse permite a movimentação 

natural do usuário dentro do ambiente investigado, pesa somente 45g e grava todo fluxo 

de atenção visual ocorrida durante o processo. O equipamento foi disponibilizado por 

uma empresa de consultoria, que apoiou o projeto. 

Figura 7 – Imagem do óculo eye tracking usado no experimento 

 

 

Fonte: http://www.tobiipro.com/product-listing/tobii-pro-glasses-2/, 2016 

Com a ajuda de infravermelho, o dispositivo processa as fixações e rotas oculares 

que o observador emite sobre as embalagens, permitindo a identificação dos insights 

estimulados pelo layout observado, “[...] a posição ocular (a reflexão da córnea e o centro 

da pupila são usados como fatores de rastreio ocular) e todos os movimentos realizados 

são registrados durante o percurso visual, feito de estímulos”. (BARRETO, 2012, p. 172). 

 [...] a luz infravermelha é usada para evitar o desconforto do usuário com uma 

luz forte - que por sua vez batem na pupila e voltam ao dispositivo, permitindo 

calcular com precisão para onde o participante está a olhar e ainda medir os 

movimentos oculares como as fixações, sacadas e regressões. (BARRETO, 

2012, p. 172). 

 

 

http://www.tobiipro.com/product-listing/tobii-pro-glasses-2/


34 
 

Figura 8 – Imagem óculos Tobii Pro 

 

Fonte: http://www.tobiipro.com/fields-of-use/marketing-consumer-research/, 2016 

Todo participante é obrigado a calibrar os óculos de acordo com suas 

particularidades e seus movimentos oculares. Essa calibração é feita olhando fixamente 

para o alvo de calibração. Por ser um equipamento móvel, é usado um cartão com um 

ponto de referência por um tempo limite de 2 a 5 segundos, figura 9. O software se ajusta 

automaticamente ao olho rastreado. Se não efetivada a calibração o participante precisa 

ter os óculos reajustado e o processo ser repete ou o descarta a coleta. 

Figura 9 – Imagem de calibração do eye tracking  

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2017 

O processamento da varredura visual se dá com ajuda de um software 

especializado e uma série de métricas podem ser manipuladas. Nos estudos com uso de 

eye tracking, algumas referências métricas merecem destaque: 

a) Duração do olhar (gaze duraction): duração cumulativa, medida em tempo, e 

localização espacial média de uma série de fixações consecutivas dentro de 

http://www.tobiipro.com/fields-of-use/marketing-consumer-research/
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uma área de interesse (cluster), medida por pontos de fixação, (BARRETO, 

2012); 

b) Sequência de fixações (schanpths): descreve uma rota completa de sacada-

fixação-sacada. Indica a transição do olhar entre áreas de interesse e a 

eficiência ou não da disposição dos elementos, (BARRETO, 2012); 

c) Número total de fixações: Um maior número de fixações indica uma menor 

eficiência da procura, o que poderá indicar um problema no layout (esquema 

organizativo) da interface. Porém, o experimentador deve considerar as 

variáveis da amostra, avaliando a complexidade da tarefa, (BARRETO, 

2012); 

d) Número de fixações sobre uma área de interesse: um maior número de 

fixações indica maior legibilidade para o usuário. Esta métrica é mensurada 

em quantidade de glaze plot dentro do cluster observado, (BARRETO, 2012); 

e) Duração do olhar fixo sobre uma área de interesse: longas durações 

geralmente são indicadores de dificuldade do participante, reforçando a 

necessidade de compreender as variáveis da amostra, (BARRETO, 2012); 

f) Densidade espacial das fixações: quando as fixações se concentram numa 

zona mais pequena poderão indicar maior eficiência na procura visual, 

enquanto que se são mais dispersas sugerem que a procura é menos eficiente. 

(BARRETO, 2012); 

g) Tempo transcorrido até a primeira fixação: quanto menos tempo transcorrer 

até primeira vez numa área de interesse, maior será a capacidade das 

propriedades gráficas da área atraírem a atenção visual. (BARRETO, 2012); 

A partir dos indicadores estabelecidos para uma coleta de dados o próximo passo 

é usar o software especializado para processar as informações. O relatório visual é gerado 

a partir de: 

a) Rota do olhar (gaze plot):  os gráficos do olhar mostram a posição, a ordem, 

e o tempo gasto sobre os locais da embalagem. O tempo gasto olhando, mais 

comumente expresso como duração de fixação, é mostrado pelo diâmetro dos 

círculos de fixação. Quanto mais tempo o olhar, maior o círculo. 
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Figura 10 – Imagem da “rota do olhar” sobre a embalagem 

 

Fonte: http://www.tobiipro.com/learn-and-support/learn/steps-in-an-eye-tracking-study/interpret/working 

-with-heat-maps-and-gaze-plots/, 2016 

b) Mapas de calor (heat maps):   A varredura visual emitida sobre a embalagem 

permite sua identificação através de zonas de aquecimento ou mapas de calor 

(heat maps), que é onde se condensa maior quantidade de pontos 

visualizados.  

Figura 11 – Imagem dos “mapas de calor” sobre a embalagem 

 

Fonte: http://www.tobiipro.com/fields-of-use/marketing-consumer-research/customer-cases/strategir/, 

2016 

c) Zona de interesse (cluster): Representada pela área de observação do 

experimentador com objetivo de encontrar a maior concentração de pontos de 

fixação dos heat maps e/ou glaze plot. Nesse recorte mede-se a eficiência do 

experimento;  

Importante ressaltar que uma amostra válida precisa no mínimo de 30 

participantes e que o equipamento precisa ser calibrado de acordo com a movimentação 

ocular de cada pessoa. O tempo estimado depende de cada contexto “as fixações referem-

http://www.tobiipro.com/learn-and-support/learn/steps-in-an-eye-tracking-study/interpret/
http://www.tobiipro.com/fields-of-use/marketing-consumer-research/customer-cases/
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se ao momento em que os olhos estão relativamente fixos, assimilando ou 

“decodificando” a informação, tendo uma média de 218 milissegundos, com um intervalo 

de 66-416 milissegundos” (BARRETO, 2012, p. 176). 

 

3.3 Metodologia do Estudo 1 

 

A pesquisa experimental sugere que os procedimentos técnicos de levantamento 

de dados que envolvem o (FONSCECA, 2002) ambiente experimental, com o desenho 

da tarefa, os sujeitos participantes, os materiais seguidos da organização das sessões e o 

controle do experimento, sejam previamente testados verificando as variáveis estranhas 

que possam prejudicar a coleta. 

 Por esse motivo, primeira manipulação de dados de caráter exploratório, ocorreu 

com o intuito de compreender o processo e reconhecer o ambiente. Apesar do tema estar 

definido, neste momento é que começa o desenho experimental, com a identificação das 

variáveis. 

 

3.3.1 Participantes 

 

Os participantes são de estudantes voluntários da Escola Superior de Propaganda 

e Marketing – ESPM, da cidade de São Paulo. A amostra era composta por três pessoas 

do gênero feminino e um masculino, com idade entre 18 e 22 anos, da classe social C. 

 

3.3.2 Material 

 

Os materiais definidos para a coleta são os óculos Eye Tracking Tobii 

Pro Glasses 2, a lista de compras e obviamente estar inserido no laboratório de varejo. 

Essa lista era composta por um óleo de cozinha de 900 ml, uma margarina de 500 g e um 

sanduíche congelado, produtos expostos em gôndolas distintas dentro do ambiente de 

varejo.  
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Figura 12 – Plano de gôndolas avaliadas no Estudo 1 

   

 Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 
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3.3.3 Procedimentos 

 

Em seguida da identificação de nome, idade, gênero e classe social, os 

participantes respondem o questionário a seguir:  

a. Costuma frequentar supermercado? 

a. Já comprou estes produtos indicados na lista de compras? 

b. Qual marca de margarina que costuma comprar? 

c. Qual marca de óleo de cozinha que costuma comprar? 

d. Qual marca de sanduíche pronto que costuma comprar? 

Depois, um de cada vez, recebem o eye tracking, calibram para seu olho, e com 

a lista de compras são convidados para entrar no retail lab. Livremente transitam pelo 

ambiente de compras, fazendo suas escolhas e ao final passam pelo check out da loja. O 

percurso previamente definido é representado pela figura 13 

Figura 13 – Layout do retail lab no Estudo 1 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 
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Durante o check out é abordado pelo pesquisador e é convidado a voltar para o 

ambiente de compra. Neste momento é instruído a observar a gôndola de margarinas e 

apontar o que mais chama sua atenção na observação.  

Por fim, retorna ao check out e é aplicada a segunda parte do questionário: 

e. O que se lembra do Retail Lab da escola. Descreva algo que você se lembra 

do Retail Lab. Porque ele te chama a atenção?  

f. Ao caminhar para escolher o óleo de soja, do que se lembra? Lembra-se das 

marcas? Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por 

quê?  

g. Ao caminhar para escolher a margarina, do que se lembra? Lembra-se das 

marcas? Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por 

quê?  

h. Ao caminhar para escolher o sanduíche, do que se lembra? Lembra-se das 

marcas? Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por 

quê?  

i. Na segunda abordagem, ao olhar rapidamente para a gôndola. O que mais lhe 

chamou a atenção? Por quê? Que marcas você se lembra?  

 

3.3.4 Resultados 

 

O Estudo 1 ocorreu em 13 de junho de 2016, e todos os participantes foram 

voluntários e convidados a fazer uma experiência de compra.  Ao chegarem no retail lab, 

foram identificados e entrevistados quanto a sua experiência de compra em 

supermercado, se já compraram e se reconhecem os produtos da lista de compras por 

marca, indicando quais marcas lembravam. 

QUADRO 5 – Respostas do questionário do Estudo 1 

Perguntas Estudante A Estudante B Estudante C Estudante D 

Já comprou estes 

produtos? 

Sim Sim Sim Sim  

Qual marca óleo? Soya, Liza Soya Liza Liza 

Qual marca de 

margarina? 

Qualy, 

Doriana, 

Delicia, Becel 

Doriana, 

Amélia 

Doriana, 

Becel 

Becel, Qualy 

Qual marca de 

Sanduíche? 

Hot Pocket, 

Hot Hit 

Hot Pocket Hot Pocket Não informou 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 
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Logo em seguida, receberam o equipamento eye tracking, fizeram o ajuste 

técnico de calibração, pegaram uma lista de compras e entraram na atmosfera de varejo e 

fizeram suas escolhas. Todo o trajeto foi gravado pelo software da tecnologia eye 

tracking. Segue resultado das escolhas por marca. 

QUADRO 6 – Respostas de compras do Estudo 1 

Q
u
ai

s 
fo

ra
m

 o
s 

p
ro

d
u
to

s 
es

co
lh

id
o
s?

 

 Estudante A Estudante B Estudante C Estudante D 

Óleo Sadia Liza Liza Liza  

Margarina Becel Claybon Becel Becel 

Sanduíche Hot Pocket Hot Pocket Hot Pocket Hot Pocket 

 

    

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 

 Após a realização das compras os estudantes foram entrevistados com o objetivo 

de entender como o experimento foi compreendido por eles. Nessa consulta, eles 

relataram primeiramente que o ambiente de varejo, retail lab, é muito similar a um 

supermercado. Os entrevistados evidenciaram as características do ambiente e 

formalizaram que compreenderam em que local estavam inseridos. Em seguida relataram 

sobre as escolhas efetuadas e apontaram três características: 

a) As escolhas foram pautadas em marcas comuns em suas casas; 

b) Os atributos de design foram evidenciados e a cor foi a mais citada; 

c) Características dos produtos foram percebidas, como por exemplo, apelos de 

saudabilidade. 

 Na última parte do experimento foi solicitado que o participante voltasse para 

dentro do ambiente de retail lab e se posicionasse em frente a gôndola de refrigerados. 

Que observasse essa área pois em seguida iria descrever sua observação diante do cluster 

de margarinas. Nessa análise os relatos foram: 

a) Destaque para a categorização dos produtos em gôndola, fácil de 

compreender; 

b) Observação para cores e apelos de saudabilidade; 

c) Associação com a marca mais comum de consumir ou ter em casa. 
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 Como resultado final deste primeiro teste, os pontos relatados estabelecem as 

novas premissas para realizar um segundo estudo, antes do experimento, que são: 

a) Recrutar um número maior de participantes; 

b) Não demandar a execução do experimento com uma lista de compras e sim 

direcionar o participante para uma gôndola especifica; 

c) Testar a possibilidade de avaliar somente um planograma, sendo este na área 

de refrigerados e optando pelo modelo facing test; 

d) Planejar controles de tempo e distância de observação;  

 

3.4 Metodologia do Estudo 2 

 

O Estudo 2 mudou um pouco a metodologia pois houve a necessidade de 

assegurar algumas variáveis controladas a fim de gerar dados estatísticos. Para isso, ficou 

determinado que o participante não realizaria compra livre no ambiente (modelo aplicado 

no estudo 1), e seria direcionado para um planograma específico onde observaria somente 

uma gôndola. Essa metodologia de captura de dados de rastreamento ocular  é chamada 

de facing (noticiable). 

 

3.4.1 Participantes 

 

A amostra foi composta por 16 acadêmicos, 7 do gênero feminino e 9 

masculinos, com idade entre 18 e 22 anos, da classe social C. Todos os participantes eram 

voluntários e convidados a fazer uma experiência de compra no retail lab. 

 

3.4.2 Material 

 

Os materiais definidos para a coleta são os óculos Eye Tracking Tobii Pro Glasses 

2, e os produtos expostos na gôndola de refrigerados, no retail lab. 
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Figura 14 – Plano de gôndolas avaliadas no Estudo 1 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 

 

3.4.3 Procedimentos 

 

Ao chegarem no retail lab, foram entrevistados quanto de nome, idade, gênero 

e classe social, sobre a experiência de compra em supermercado. Logo em seguida, 

recebem o equipamento eye tracking, fazem o ajuste técnico de calibração, entraram na 

atmosfera de varejo e foram conduzidos até a gôndola de refrigerados. O percurso e o 

planograma observado está ilustrado na figura 15. 
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Figura 15 – Layout do retail lab Estudo 2 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 

Como o objetivo deste estudo é avaliar uma embalagem com design congruente  

a gôndola classificada com esse conceito foi a de margarinas. A primeira premissa foi 

entender o planograma de acordo com a prática de mercado. Para isso, contatou-se uma 

área de marketing responsável pela categoria de margarinas que concedeu um desenho do 

plano de gôndolas. Depois, para facilitar a leitura de dados determinou-se uma marca de 

referência, a Doriana.  

Figura 16 – Planograma para gôndola de margarinas 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 
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Em seguida, houve o planejamento das cenas de observação, onde o pesquisado 

seria posicionado fixamente em frente a gôndola, numa distância mínima de 60% do 

comprimento da mesma, de modo que tenha uma visão panorâmica do plano a ser 

observado. Outro fator atribuído foi medir o tempo de observação em 20 segundos. Com 

esses atributos chegou-se a um modelo de observação: 

Figura 17 – Modelo de observação do estudo 2 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 

O participante foi instruído a observar toda gôndola, pelo tempo de 20 

segundos. Ao final desse tempo, recebeu o comando de se aproximar do planograma e 

escolher uma margarina. Logo após esta ação foi conduzido ao check out da loja e então 

submetido a uma entrevista livre, relatando sobre a experiência. 

Ao pesquisador fica o cuidado para receber as respostas que envolvam estas 

questões, introduzindo as perguntas caso necessário. 

a) O que mais lhe chamou a atenção no planograma? 

b) Porque escolheu essa marca? 

O resultado desse conteúdo exploratório é a base para o experimento e da 

construção das hipóteses, acercando as variáveis de controle.  

 

3.4.4 Resultados 

 

O experimento foi realizado no dia 06 de Dezembro de 2016, no ambiente de 

laboratório de varejo, da Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM.  Ao 

chegarem no laboratório, instruiu-se o participante quanto sua atuação na pesquisa, sem 

expor o motivo da investigação. 
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1- A variável de distância de observação será controlada; 

2- O planograma investigado foi ajustado de acordo com a pratica de mercado, figura 

16; 

3- A marca Doriana tornou-se a referência para gerar dados a partir dela; 

4- Os atributos de embalagem ficam mais abertos para que o consumidor comunique 

o que percebe; 

5- No final do processo o consumidor emite sua opinião sobre o fator de escolha; 

6- A leitura de dados foi feita em 6 grupos de 3 participantes cada, para auxiliar nas 

métricas.  

A figura 18, mostra o resultado da observação com o eye tracking sobre um 

planograma específico. Os pontos verdes, os heat maps, traduzem a rota do olhar durante 

o processo de varredura visual. Já os vermelhos são os pontos que houveram maior tempo 

de fixação.  

Figura 18 – Imagem do planograma com demarcação de cluster mais observado 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 

Na figura XX  há uma extensa área de visualização porém o cluster investigado 

é  somente o das margarinas. Para identificar essa área em especifica são feitos recortes 

com o software para poder gerar as métricas que auxiliam na compreensão do fenômeno. 

Os resultados estão representados nas tabelas 1, 2 e 3 e as divisões do planograma 

decorrem dos seguintes objetivos: 

a) Marcação laranja = Doriana embalagem antiga 

b) Marcação azul = Doriana embalagem nova 
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c) Marcação amarela = Concorrência  

 

Figura 19 – Imagem do planograma com cluster demarcado para este estudo 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 
 

O primeiro ponto avaliado é tempo de observação. Apesar de não ser uma 

métrica controlada no tempo 20 segundos os grupos de observadores conseguem 

efetivamente empregar um tempo médio de 15,93 segundos da sua atenção para toda a 

gôndola. No cluster investigado esse tempo representa uma média de 4%. E o restante do 

tempo de 20 segundo é complementado com 20% de dispersão. Os dados médios entre 

os grupos observados estão representados na tabela 1. 

Tabela 1 – Desvio padrão para a atenção na observação da gôndola (20s) 

Total de atenção 

Participantes 

Tempo de 

atenção % Atenção no cluster 

% 

Dispersão 

Grupo 1 15,64' 78% 22% 

Grupo 2 14,56' 73% 27% 

Grupo 3 16,53' 83% 17% 

Grupo 4 17,06' 85% 15% 

Grupo 5 16,14' 81% 19% 

Grupo 6 16,68' 78% 22% 

  15,93' 4% 20% 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 

A observação da gôndola, pelo tempo médio de 15,93 segundos, traz uma 

varredura visual sobre as margarinas e por participante indicada na tabela 2.  
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Tabela 2 – Resultados em tempo dos cenários avaliados no Estudo 2 

Facing Test 

Participante Margarina Outros 

Doriana -  

Nova 

Doriana - 

Antiga Concorrentes 

1 6,12 11,44 2,08 0,00 4,04 

2 3,90 7,58 0,14 0,84 2,84 

3 6,64 11,25 0,18 0,00 6,46 

Médias Grupo 1 5,55 10,09 0,80 0,28 4,45 

4 8,04 8,84 0,92 0,88 6,24 

5 12,08 3,56 0,34 0,00 11,74 

6 7,44 3,72 0,00 0,00 7,44 

Médias Grupo 2 9,18 5,37 0,42 0,29 8,47 

7 8,18 10,60 0,08 0,00 5,30 

8 4,06 10,00 0,92 0,00 3,14 

9 8,76 8,00 0,60 0,54 7,48 

Médias Grupo 3 7,00 9,53 0,53 0,18 5,31 

10 12,92 6,12 1,02 0,00 11,90 

11 6,00 7,04 0,10 0,00 5,90 

12 9,92 9,20 0,28 0,00 9,64 

Médias Grupo 4 9,61 7,45 0,47 0,00 9,14 

13 2,71 9,56 0,54 0,00 2,18 

14 3,84 12,94 0,34 0,20 3,30 

15 3,34 16,02 0,50 0,00 2,84 

Médias Grupo 5 3,30 12,84 0,46 0,07 2,77 

16 2,06 9,70 0,10 0,00 1,96 

17 6,16 10,52 0,44 0,00 5,72 

18 5,66 12,94 1,48 0,00 4,18 

Médias Grupo 6 4,63 11,05 0,67 0,00 3,95 

Médias totais 6,54 9,39 0,56 0,14 5,84 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 

 

As métricas representam o tempo de observação entre as margarinas, com média 

de 6,55 segundos e para os produtos fora do cluster foi de 9,39 segundos. Também é 

possível identificar o tempo de observação entre os layouts de embalagem da marca 

investigada: 

Doriana embalagem nova = média de 0,56 segundos 

Doriana embalagem antiga = média de 0,14 segundos 

Concorrência = média de 5,84 segundos 
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A observação é relevante para as marcas concorrentes e muito menor para a 

margarina estudada, por isso se deduziu que a posição de gôndola interfere na atenção 

visual, uma vez que a Doriana está na área periférica.  O desvio padrão das áreas 

observadas para o cluster margarinas é o que mostra a tabela 3  

Tabela 3 – Desvio padrão para as áreas observadas na gôndola 

Médias de observação 

Participantes Margarina Outros 

Doriana - 

Nova 

Doriana - 

Antiga Concorrentes 

Grupo 1 5,55' 10,09' 0,8' 0,28' 4,45' 

Grupo 2 9,18' 5,37' 0,42' 0,29' 8,47' 

Grupo 3 7' 9,53' 0,53' 0,18' 5,31' 

Grupo 4 9,61' 7,45' 0,47' 0,00 9,14' 

Grupo 5 3,3' 12,84' 0,46' 0,07' 2,77' 

Grupo 6 4,63' 11,05' 0,67' 0,00 3,95' 

  30% 70% 4% 26% 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 

 

Durante a narrativa feita pelos participantes durante o check out da loja 

convergem para a mesmos retornos do estudo 1. Os destaques são: 

a) Para os que consumiam margarina, as escolhas foram pautadas em marcas 

comuns em suas casas; 

b) Os atributos de design foram evidenciados, a cor foi a mais citada; 

c) Características do produto foram percebidos, como por exemplo, apelos de 

saudabilidade. 

 A grande maioria dos participantes relatou em não consumir o produto em casa, 

mas que sempre viu a mãe ou a avó comprando dessa marca. Esse relato reforça a 

necessidade de ajustar a amostra para o produto investigado. Depois, para consolidada as 

melhores práticas deste estudo e definir as variáveis do experimento, descartou-se o 

tempo como uma possível variável e tomou a distância de observação e o planograma 

como variáveis independente e dependente para o experimento.   

 Outro fator importante foi que ficou evidente a facilidade de leitura da amostra 

do estudo 2, com a coleta facing test. Além dos dados coletados pelo eye tracking é 

importante saber a opinião do participante, por isso, ao final de cada experimentação, 

cabe perguntas simples e bem objetivas que visem respostas que podem ser cruzadas com 

a leitura do eye tracking. 
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3.5 Experimento 

 

Experimentos são métodos (HERNANDEZ, et al 2014) de pesquisa 

caracterizados por manipulação de uma ou mais variáveis independentes e por controlar 

variáveis externas a fim de compreender as consequências sobre uma ou mais variáveis 

dependentes. Por consequência (HERNANDEZ, et al 2014) a variável relacionada com a 

causa é a independente e esta pode não faltar numa pesquisa experimental, e a variável 

do efeito é a dependente.  

Pelas explorações iniciais constituiu-se as variáveis, independente X é quem 

controla uma variação de medidas e aqui determinada pela distância de observação, 

aplicada aos dois grupos de observadores.  A distância de observação está para a variável 

dependente Y determinada pelo planograma, que são os materiais ou estímulos que 

poderão influenciar na observação de X.  

Ao manipular a variável independente, o pesquisador garante a sequência 

temporal (primeira condição para se inferir causalidade), pois ele controla 

quando o estímulo correspondente a variável independente será apresentada ao 

sujeito da pesquisa, bem como em que momento será mensurada a variável 

dependente. (HERNANDEZ, et al, 2014, p.101). 

Figura 20 – Método de abordagem experimental 

Grupo A     Distância de observação 1 X1   Planograma Y 

Grupo B   Distância de observação 2 X2   Planograma Y 

Fonte: Coleta de dados, 2017 

A modalidade desta pesquisa é com participação não aleatória e com controle 

para o tamanho da amostra divididos em dois grupos de mesmo número de indivíduos, 

(CRESWELL, 2007), administre o grupo ao tratamento experimental e nenhum 

alternativo. A coleta é a facing test, que direciona o observador a um único planograma. 

A veracidade dos resultados será avaliada pelo método de validade de 

constructo, “designado por nos experimentos, a validade dos constructos refere-se a como 

o constructo é compreendido e avaliado, seja quando utilizado como variável 

independente ou dependente. ” (HERNANDEZ, et al, 2014, p.109). 

 

3.5.1 Participantes 

 

A amostra foi composta por 30 acadêmicos e comunidade, do sexo feminino 

(46,66%) e masculino (53,33%), a idade média foi de 33,5 anos, sendo 18 anos a idade 

do participante mais jovem e 49 anos a do mais velho. A maioria desses voluntários 
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tinham superior completo e compunham em maior parte da classe social C, todos da 

cidade de São Paulo.  

 

3.5.2 Material 

 

Os materiais definidos para a coleta são os óculos Eye Tracking Tobii Pro Glasses 

2, e os produtos expostos na gôndola de refrigerados, representados na figura 22. 

 

3.5.3 Procedimentos 

 

A intervenção experimental também ocorre no ambiente de laboratório de 

varejo, retail lab, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, em São Paulo. 

Um experimento requer todo um planejamento. Com base no estudo sugerido por Ana 

Barreto, 2012, foi desenhado o seguinte plano: 

a) Preparação – dois anos 2016 / 2017 

a. Dois estudos para compreender o método de levantamento de dados 

mais eficiente; 

b. Definição das diretrizes do experimento;  

c. Recrutamento dos participantes. 

b) Execução – 1 dia 

a. Definição do cluster investigado no planograma; 

b. Montagem do planograma; 

c. Triagem dos participantes; 

d. Calibração do eye tracking; 

e. Recolha de dados; 

f. Aplicação de questionário final. 

c) Resultados – 2 meses  

a. Transcrição de dados das filmagens do eye tracking para imagem do 

planograma; 

b. Extração dos dados do software; 

c. Análise de dados;  

d. Elaboração dos resultados e recomendações. 
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Ao propor as hipóteses ficou clara a necessidade de planejar adequadamente as 

variáveis dependentes e independes através de um modelo conceitual. 

Figura 21 – Modelo Conceitual 

 

 

 

 

 

 Y   X1 

    X2 

  

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 

A partir da determinação do conceito desenhou-se o método da coleta de dados. 

O primeiro ponto estabelecido foi a reafirmação do cluster, ou seja, a área do planograma 

investigado que atenderia a questão de embalagem congruente.  A gôndola das 

margarinas, do Estudo 2,  comporta-se bem para o objetivo e manteve-se.  

Porém uma nova condição de planograma foi determinada, que será inverter a 

posição das marcas, sendo que a investigada a Doriana irá para a posição central da 

gôndola, conforme figura 22. Outro fator é com relação aos estímulos; o tag do preço 

deverá ser com um único valor apontado entre todas as marcas. Esse estímulo não está no 

nosso objetivo e a intenção é anular a informação aos olhos do consumidor.  

Figura 22 – Modelo de planograma experimental

 
Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2017 

Escolha Planograma 
Distância de 

observação 

Atenção 

Visual 
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 A posição de observação foi determinada de acordo com as literaturas de 

merchandising, explorada no capítulo da revisão metodológica. Essa área é medida e 

demarcada, para posicionar o participante na distância correta e dividir os grupos.  

 O observador se dirigir até a gôndola de refrigerados olhando para o chão.  De 

costas e na posição central da gôndola, receberá as instruções sobre a experimentação os 

óculos eye tracking, passará pela calibração e aguardará o comando de girar 180 graus, e 

ficar de frente para o planograma devendo contempla-lo por um todo. Por fim se inicia a 

cronometragem do tempo da observação.  

 O cronometro do tempo é uma orientação para o pesquisador. Ao passar esse 

tempo é solicitado que o observador se aproxime da gôndola e escolha uma margarina, 

sem cronometrar tempo para essa ação, porém gravando pelo eye tracking.  

 A ação de escolha ocorre como forma de associar o que o consumidor mais 

observou quando confrontado com o resultado da coleta registrado pelo eye tracking. 

Feita a opção, o mesmo é orientado a se dirigir ao check-out da loja e a responder 

rapidamente as duas questões de pesquisa:  

a) O que mais lhe chamou a atenção no planograma? 

b) Porque escolheu essa marca? 

Por questões éticas, após a experimentação os participantes responderam duas 

questões, individualmente. As duas perguntas são simples e objetivas e poderão ser 

usadas para contrapor os dados apontados pelo rastreamento ocular. 

As ações de construção do experimento foram tomadas durante os estudos 

exploratórios, “um grande cuidado que se deve ter ao realizar um experimento é evitar 

que os sujeitos tenham consciência sobre a natureza dos estímulos e dos efeitos [...]” 

(HERNANDEZ, et al, 2014, p.102), para assim evitar “[...] os vieses de resposta, onde, 

os entrevistados tendem a adivinhar o propósito do experimento, modificando suas 

respostas por conveniência” (MALHOTRA, 2011, p. 186). 

 

3.5.4 Resultados 

 

O experimento foi realizado no dia 30 de setembro de 2017. Ao chegarem no 

laboratório, instruiu-se o participante quanto sua atuação na pesquisa experimental, sem 

expor o motivo da investigação. 
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Em seguida recebeu um termo de consentimento livre e esclarecido para ler, 

preencher e assinar. Esse documento encontra-se no apêndice 2. Logo após, por ordem 

de chegada, um a um, num intervalo de 3 minutos cada, foram encaminhados para dentro 

da atmosfera de varejo. 

Ao transitar até o ponto determinado orientou-se para que olhasse para o chão e 

se posicionasse de costas para a gôndola na marca indicada, figura 22. Recebeu os óculos 

e foi cadastrado no software da Tobbi com um ID (identificador) seguido do número da 

ordem de chegada, por exemplo: ID01. Logo após com o cartão de calibração na mão 

iniciou-se o processo de ajuste da visão para o uso do equipamento.  

Ainda de costas para o planograma foi instruído que iria girar por 180 graus e 

observar a gôndola de refrigerados por um tempo pré-determinado. O pesquisador vai 

cronometrar o tempo de 20 segundos. Em seguida, quando o pesquisador der o comando 

observador gira para o planograma e começou a observar. Ao acabar o tempo foi dada a 

instrução de se aproximar da gôndola e pegar um pote de margarina. 

Logo após a escolha da margarina, o equipamento é pausado, salvando a 

gravação e encerrando a captura de dados. O observador recebeu um último formulário 

para responder duas questões, conforme apêndice 3. Em seguida é conduzido até o check-

out da loja. Toda a experimentação dura no máximo 20 minutos por participante.  

Do eletivo de 32 pessoas, dois participantes foram anulados por não atenderem 

as condições mínimas de calibração do eye tracking, 

“[...]existe uma reduzida percentagem de participantes cujos olhos não se 

consegue calibrar (habitualmente participantes com deficiências oculares ou 

com algumas condicionantes ao nível das pálpebras / pestanas) e que, portanto, 

não podem participar no estudo, ” BARRETO, 2012, p. 174.   

 

 Para (GOLDBERG; WICHANSKY, 2002) os dados brutos mostram unidades 

comportamentais entre fixações e sacadas, que quando definidos descrevem o 

comportamento atencional do observador frente a uma interface.  Considerando um geral 

de visualizações do experimento, onde os participantes observaram todos os produtos 

presentes na gôndola, para um total de 30 testes (% de erros = 3,46598) o tempo de 

observação ao planograma foi de 20’ por pessoa na curta e a longa distância, totalizando 

600’ de observação. 

De acordo com os resultados dos testes, os participantes classificaram o produto 

que estava localizado na posição Central A1 da gôndola, como a mais escolhida 

(M=7,7931; DP=3,51912), a análise do teste mostra que há uma diferença 

estatisticamente significativa quando comparada com o produto localizado na posição 
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Periférica B2 (M=1,9655; DP = 1,45118), que apresentou o menor média de visitas, 

apresentando uma variação de 16,98% de diferença de visualização entre as posições. 

O produto Central B, também estava localizado na “área nobre” do cluster, ou 

seja, posição central e na altura dos olhos e teve a segunda maior média de visitas 

(M=5,2414; DP=3,88822), quando comparada ao produto Central A1. Localizado na 

posição Periférica A2, foi à terceira marca mais observada, a mesma apresentou uma 

média de visitas (M=4,3448; DP=2,76813). Totalizando um erro padrão de média de 

2,15901, entre todas as posições. 

Finalmente a análise entre as posições dos produtos no cluster destaca que os 

produtos que estavam localizados na posição central da gôndola foram os mais 

observados e escolhidos, tendo um tempo total de observação de 67,38%, quando 

comparado com as marcas localizados na região periférica que tiveram apenas 32,62% 

no tempo total de observação da amostra. 

O tempo de resposta dos participantes foi mais rápido quando o produto 

escolhido se tratava da a marca que consome em casa, ou por ser a marca mais consumida 

por algum familiar próximo. Estas respostas também confirmam os resultados do 

experimento no qual a marca de referência para essa pesquisa estava em posição central 

de gôndola, estrategicamente, para estimular a observação. 

Tabela 4 – Painel estatístico do experimento 

  Média 
N° de 
Visitas 

Média de 
Dispersão 

Erro padrão 
da Média 

Pair 1 

Rota do Olhar Doriana- 
TOTAL VISITAS 

7,7931 30 3,51912 0,65348 

Rota do Olhar Qualy-
TOTAL VISITAS 

5,2414 30 3,88822 0,72202 

Pair 2 

Rota do Olhar Doriana- 
TOTAL VISITAS 

7,7931 30 3,51912 0,65348 

Rota do Olhar Delicata-
TOTAL VISITAS 

4,3448 30 2,76813 0,51403 

Pair 3 

Rota do Olhar Doriana- 
TOTAL VISITAS 

7,7931 30 3,51912 0,65348 

Rota do Olhar Claybon-
TOTAL VISITAS 

1,9655 30 1,45118 0,26948 

Fonte: ANOVA, elaborado pelo autor, 2017 
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Ao transferir os dados para o esquema de hipóteses, temos o seguinte panorama: 

Figura 23 – Esquema das hipóteses com desvio padrão 

H1:       H2: 

7,7931  5,2414 DP 7,7931  4,3448 DP 

H1a:       H2a:  

7,7931  4,3448 DP 7,7931  1,9655 DP 

H1b:       H3: 

7,7931  1,9655 DP 4,3448  1,9655 DP 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2017 

Para melhor compreender a descrição do resultado da variável distância de 

observação será usado as imagens do heat map. A única diferença perceptível é a 

concentração da observação, em que na longa distância fica mais dispersa para fora da 

gôndola. Em se tratando de tempo de observação para o cluster e número de visitas a 

diferença de distância não gerou um número significativo.  

 A figura 24 descreve a observação de curta distância, 1.70m entre a posição do 

observador e o planograma. Na leitura indica do heat map visualiza-se que a maior 

concentração de observação foi na área central, nas embalagens menores e em sua maioria 

fora do cluster investigado.  As áreas mais periféricas obtiveram a menor a concentração 

de observação.  

Figura 24 – Imagem do planograma observação de curta distância 

 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2017 
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 Já a figura 25 descreve a observação de longa distância, 3.40m, entre a posição 

do observador e o planograma. Na leitura do heat map visualiza-se com a maior 

concentração de observação manteve-se na área central, e neste caso, aumentou o campo 

de observação para o cluster investigado nessa pesquisa.  

Figura 25 – Imagem do planograma observação de longa distância 

 
Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2017 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No Estudo 1 um dos fatores que chamou a atenção foi a desorganização do 

planograma, o fato de não estar em ordem prejudicaria a leitura de dados. 

Quadro 7 – Comparativo entre os Estudos 1 e 2. 

 Estudo 1 Estudo 2 

Público Estudantes Estudantes 

Idade 18-22 anos 18-22 anos 

Gênero Masculino e feminino Masculino e feminino 

Amostragem Cidade de São Paulo Cidade de São Paulo 

Número de participantes 4 16 

Ambiente Reail Lab Reail Lab 

Produto investigado Margarina Margarina 

Tipo experimento Self test shopper Facing (noticiable) 

Área avaliada 3 gôndolas 1 gôndola 

Meta de compra Óleo de cozinha 900 ml,  

1 margarina de 500g  

1 sanduíche congelado 

1 margarina  

(independente do volume) 

Variáveis Controles Sem variáveis Planograma 

Distância 

Tempo 

Coleta de dados Entrevista Narrativa  

Atributos citados Cores, apelo saudabilidade Cores, apelo saudabilidade 

Motivo escolhas citadas Apelo de saudabilidade e 

marca mais comum de ter 

em casa 

Marca mais comum de ter 

em casa e apelo de 

saudabilidade 

Fator relevante Todos leram os rótulos  Não leram o rótulo e 

citaram que não 

consumiam o produto e 

que adquiriram com base 

no que lembravam do 

produto ou marca 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2016 
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5 CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi responder à questão sobre comportamento de 

compra, baseado em atenção visual e escolha, com o uso de eye tracking. Para isso 

realizou-se um número total de experimentações de 50 (4 testes realizados no Estudo I, 

16 testes realizados no Estudo II e no Experimento 30 testes, sendo 15 a curta distância e 

15 a longa distância), simulou-se através de um experimento uma situação real encontrada 

no ponto de venda, onde a embalagem não tem um layout inovador o que acaba 

diminuindo sua chance de escolha em meio as demais representadas de forma muito 

parecida, congruente.  

Este estudo foi amparado em literaturas sobre neurociência e fisiologia ocular 

com foco nos órgãos sensoriais e em atenção visual, cognição, consciência, escolha, como 

forma de compreender a interpretação aos estímulos visuais. Os atributos de embalagem 

sintetizaram a composição visual de um layout, como objeto principal dessa investigação. 

E, finalmente, a construção do contexto sobre experimentos com uso de eye tracking, 

validadores dessa pesquisa. 

A partir dessa literatura foi possível construir o contexto do estudo. 

Primeiramente foi preciso definir as variáveis dependentes e correlacionar com as 

independerdes. Essa construção se deu a partir do Estudo 1, onde ocorreu a imersão no 

laboratório de varejo, conduzindo um levantamento de dados com a participação de 

acadêmicos. 

Logo em seguida com o conceito pré-determinado foi possível realizar o Estudo 

2 e a partir disso houve a certeza de que variáveis seriam controladas e como classifica-

las. Além disso, no Estudo 2 as hipóteses foram testadas e prosseguiram até o 

experimento. 
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Tabela 5 – Resumo das hipóteses 

 Hipóteses Resultado 

H1  A posição de gôndola central A versus central B 

influencia na atenção visual do consumidor em 

embalagens congruentes. 

Rejeitado 

H1a  A posição de gôndola central A versus periférica A 

influencia na atenção visual do consumidor em 

embalagens congruentes. 

Rejeitado 

H1b A posição de gôndola central A versus periférica B 

influencia na atenção visual do consumidor em 

embalagens congruentes. 

Aceito 

H2 A posição de gôndola central B versus periférica A 

influencia na atenção visual do consumidor em 

embalagens congruentes. 

Aceito 

H2a A posição de gôndola central B versus periférica B 

influencia na atenção visual do consumidor em 

embalagens congruentes. 

Aceito 

H3 A posição de gôndola periférica A versus periférica B 

influencia na atenção visual do consumidor em 

embalagens congruentes. 

Aceito 

H4 A distância de observação de 1,76m influencia no 

campo visual do observador  

 

Rejeitado 

H4a A distância de observação de 3,52m influencia no 

campo visual do observador  

 

Rejeitado 

Fonte: Coleta de dados, elaborado pelo autor, 2018 

 De modo geral a pergunta acaba sendo respondida sob as seguintes 

circunstancias: 

a. Quando há uma gôndola com embalagem congruente, ou seja, não há atributo de 

design que desperte a atenção o consumidor endereça sua escolha a um atributo 

de memória de longa data, que é a marca, associada a uma lembrança de consumo, 

confirmado nas perguntas; 

b. A outra situação é realizar um experimento controlado onde o consumidor 

desperta sua atenção para o que está observando; dessa forma ele escolhe um 
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produto por marca; confirmado nas perguntas, a marca foi o atributo de escolha 

mais citado; 

c. A posição de gôndola pode definir uma compra; nessa experimentação a atenção 

visual e a escolha ficou em sua maioria das vezes direcionadas a área central do 

planograma. 

 Nesse sentido, o estudo contribui com a literatura acadêmica sobre atenção 

visual e escolha do consumidor, agregando um conteúdo específico sobre layout de 

embalagem congruente no ponto de venda.  

 Para os profissionais de marketing, varejo e design a contribuição é para a 

necessidade de avaliar como posicionar seus produtos, em se tratando de área nobre no 

plano de gôndola e destaque de produto através da embalagem.  

  

5.1 Implicações gerenciais 

 

Esse trabalho aponta um caminho para dispor de maneira mais assertiva as 

margarinas no ponto de venda. Como forma de tornar essa informação um instrumento 

de base para profissionais da área de marketing e branding, associado a atribuição desse 

mestrado profissional, essa pesquisa foi disseminada no departamento responsável pela 

categoria de produtos da marca Doriana. 

A relevância da discussão com os profissionais transcreveu na seguinte 

condição: 

 

 

5.2 Limitações do estudo e pesquisa futura 

 

Pesquisas experimentais apresentam limitações na sua generalização dos 

resultados e conclusões. Primeiramente a pesquisa para ser executada precisou da 

definição de um parceiro que dispusesse do equipamento e auxiliasse na coleta de dados. 

O manuseio do eye tracking requer um conhecimento especifico sobre o 

equipamento, o software e sobre a própria coleta. No primeiro estudo esse foi o principal 

entrave, em que o parceiro não nos disponibilizou os dados coletados pelo equipamento. 

Nosso resultado ficou por conta da experiência da ação e das respostas da pesquisa 

aplicada aos participantes. 
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A partir do segundo estudo, iniciamos os trabalhos com um novo associado, e a 

pesquisa enriqueceu muito na coleta de dados.  A dificuldade desse ponto em diante foi a 

amostra. Não conseguimos muitos participantes e a falta de agenda do parceiro acabou 

prejudicando um pouco o trabalho. 

A complexidade da leitura de dados cria limitações ao pesquisador, pois o 

mesmo depende da disponibilidade de quem conhece o sistema para aferir essas 

informações. No caso, cria uma dependência que fica aguardando os resultados da 

pesquisa. 

Coletar dados em laboratório de varejo foi bem positivo, e as próximas 

amostragens podem manter esse formato. As sugestões de mudança seriam para o cluster, 

incluir algum atributo de design nessa categoria de produto e propor um contraponto a 

respeito do layout congruente. 

A variável tempo também poderia ser revista, uma vez que não gerou dados 

passiveis de apontados como relevantes ao estudo. 
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APÊNDICES 

1. Questionário aplicado no Estudo 1 

 

Estudante A 

a)      O que se lembra do Retail Lab da escola. Descreva algo que você se lembra do 

Retail Lab. Porque ele te chama a atenção?  

O Retail Lab ESPM tem uma ambientação diversificada, que reproduz um ambiente de 

loja de shopping center, farmácia e minimercado. Nos corredores temos produtos 

alimentícios, bebidas, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal; ao fundo da 

loja encontram-se os itens refrigerados. Tem caixas com take one e tudo que se assemelha 

a um minimercado.  

b)      Ao caminhar para escolher o óleo de soja, do que se lembra? Lembra-se das marcas? 

Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por quê?  

O óleo de soja encontrava-se na gôndola a esquerda do primeiro corredor. Estava no final 

do corredor na gôndola, com as marcas distribuídas nas penúltimas e últimas prateleiras. 

Eu li atentamente os rótulos de três marcas (Liza, Primor, Soya), no entanto não sei dizer 

quais foram. Mas escolhi o óleo cuja composição melhor atendia minhas exigências (rico 

em nutrientes e componentes que julgo mais saudáveis). 

c)       Ao caminhar para escolher a margarina, do que se lembra? Lembra-se das marcas? 

Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por quê?  

A margarina estava na área de resfriados, no final dos corredores da área de mercado. 

Busquei por marcas conhecidas (Delícia, Qualy, Becel) e optei, novamente, por aquela 

que melhor atendia minha exigência, que foi a da marca Becel. 

d)      Ao caminhar para escolher o sanduíche, do que se lembra? Lembra-se das marcas? 

Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por quê?  

Na busca por um sanduíche pronto, que se encontrava na parte de congelados do mercado 

(ao lado da área de resfriados), tinha das marcas Seara (Hot Hit) e Sadia (Hot Pocket), 

mas o que chamou a atenção foi o peso dos sanduíches e os valores nutricionais de seus 

componentes. E, por estar com fome, optei pelo maior lanche disponível, que era o do 

sabor Picanha do Hot Pocket Sadia, já que seu valor calórico era muito similar ao dos 

outros sanduíches disponíveis para comparação. 

e)      No segunda experimento, ao olhar rapidamente para a gôndola. O que mais lhe 

chamou a atenção? Por quê? Que marcas você se lembra?  
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Ao olhar rapidamente para as gôndolas a procura dos produtos solicitados, eu percebi que 

comecei a procurar pelas prateleiras na altura dos meus olhos, depois as acima e então as 

abaixo da minha linha do olhar. Lembro-me de ter lido Nescafé de relance enquanto 

procurava o óleo de soja, e acredito que seja porque a marca me é familiar (meu irmão só 

toma Nescafé), mesmo eu não gostando de café. As cores foram meu principal guia na 

busca pelos produtos que eu queria, pois sabia que as embalagens em que óleo de soja 

costuma ser comercializado em São Paulo são de plástico e transparente, então precisava 

procurar por recipientes cilíndricos de conteúdo amarelo. O mesmo se deu para procurar 

a margarina e o sanduíche, que foram mais fáceis por estarem melhores segmentados em 

suas áreas de exposição. 

Estudante B 

a)      O que se lembra do Retail Lab da escola. Descreva algo que você se lembra do 

Retail Lab. Porque ele te chama a atenção?  

A forma como os produtos são expostos, não sei porque, e a parte da farmácia, amo 

farmácias e a exposição de produtos pequenos, me chamaram muita atenção. 

b)      Ao caminhar para escolher o óleo de soja, do que se lembra? Lembra-se das marcas? 

Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por quê?  

Lembro-me da iluminação do teto focada nas estantes. Acho que escolhi o óleo Lisa, é o 

que usam em casa. Foi a mesma iluminação que também chamou minha atenção, eu gosto 

de luz focada e de cor quente. 

c)       Ao caminhar para escolher a margarina, do que se lembra? Lembra-se das marcas? 

Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por quê?  

Lembro-me das várias opções de margarina que havia, mas não lembro qual marca 

escolhi. Talvez alguma que passasse uma mensagem mais saudável, pois sempre tento 

pegar essas. Chamou-me atenção a margarina de pote verde, pois era diferente do normal 

que normalmente é amarelo/branco. 

d)      Ao caminhar para escolher o sanduíche, do que se lembra? Lembra-se das marcas? 

Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por quê?  

Inicialmente só vi uma opção de marca e escolhi por sabor. Depois me dei conta que havia 

outras portas do freezer, parei para olha-las, mas na dúvida mantive o sanduíche que eu 

já havia pego. Não me recordo da marca em sim, mas a escolhi pois é o sanduíche que 

como em casa. 

e)      No segunda experimento, ao olhar rapidamente para a gôndola. O que mais lhe 

chamou a atenção? Por quê? Que marcas você se lembra?  
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Recordo que o segundo experimento para mim foi fácil, pois o produto que eu devia 

procurar era justamente o que tinha chamado minha atenção anteriormente, a margarina 

de pote verde, mas não lembro as marcas. 

Estudante C 

a)      O que se lembra do Retail Lab da escola. Descreva algo que você se lembra do 

Retail Lab. Porque ele te chama a atenção?  

Eu me lembro da farmácia que fica integrado ao supermercado do Retail Lab. Eu me 

lembro do setor de refrigerados que fica no fundo do Retail Lab. Talvez eu me lembre 

melhor desta parte, porque eu fiquei pensando muito sobre a pergunta que fizeram para 

mim no dia do experimento. A pergunta era "Onde está a Margarina X?" E eu demorei 

alguns segundos até enxergar ela lá em cima. 

b)      Ao caminhar para escolher o óleo de soja, do que se lembra? Lembra-se das marcas? 

Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por quê?  

Eu me lembro que eu estava um pouco preocupado, porque não saberia se eu acharia o 

óleo certo. A única marca de óleo nesse momento é a Lisa, na qual foi a que eu escolhi. 

Talvez eu tenha escolhido a marca Lisa, pela "falta de experiência" em comprar óleo. A 

cor foi o fator que mais me chamou atenção. Pois a cor amarelada, por si só já chama 

muita atenção. E quando eu penso em óleo, eu penso na embalagem amarelada. 

c)       Ao caminhar para escolher a margarina, do que se lembra? Lembra-se das marcas? 

Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por quê?  

Ao caminhar para pegar a margarina, eu fui bem tranquilo. Já sabia que marca eu pegaria, 

já sabia como a embalagem era. Agora eu não consigo lembrar os nomes das marcas. Na 

minha cabeça, eu vejo o produto na minha mão, mas não consigo me lembrar da marca, 

como se a marca estivesse borrada, impossível de se ler. 

d)      Ao caminhar para escolher o sanduíche, do que se lembra? Lembra-se das marcas? 

Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por quê?  

Ao caminhar para pegar o sanduíche, eu já sabia a marca a escolher que era a marca Hot 

Pocket, eu apenas sofri para achar o sabor certo, demorei alguns instantes até achar o 

sabor desejado. O produto em si não me chamou atenção, mas eu me lembro de muito 

bem da marca. 

e)      No segunda experimento, ao olhar rapidamente para a gôndola. O que mais lhe 

chamou a atenção? Por quê? Que marcas você se lembra?  

Eu particularmente achei o experimento genial, realmente nos mostra como estamos 

"hipnotizados", acostumados a escolher a margarina tradicional. Porém talvez quem tenha 
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uma dieta que exija a margarina "mais saudável", esteja mais acostumado a escolher a 

"margarina mais saudável". É tudo uma questão de rotina. OBS: E relembrando deste 

experimento, consigo relembrar o nome da marca da margarina que era a Becel. Voltando 

ao experimento, eu me lembro que demorei para achar o tipo da margarina correta. Em 

questão das marcas continuo me lembrando de apenas da Becel. 

Estudante D 

a)      O que se lembra do Retail Lab da escola. Descreva algo que você se lembra do 

Retail Lab. Porque ele te chama a atenção?  

Eu achei o Retail Lab incrível! Já tinha passado várias vezes e sempre tinha vontade de 

entrar lá, e quando entrei, fiquei maravilhada com a quantidade, diversidade de produtos 

e como estão realmente dispostos como no supermercado, não de forma aleatória. Até 

tinha os stands de balas e chicletes que sempre têm perto dos caixas. Quando eu entrei lá, 

eu achei que tudo era de verdade, porque as embalagens estavam bem atuais, até aquelas 

que haviam mudado faz pouco tempo e com produtos novos. Foi só na hora da dinâmica 

que eu peguei os produtos das gôndolas que percebi que estavam vazios.  

b)    Ao caminhar para escolher o óleo de soja, do que se lembra? Lembra-se das marcas? 

Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por quê?  

Eu lembro que o óleo de soja estava no primeiro corredor da esquerda, logo no final, na 

prateleira da esquerda. Como eu não cozinho muito acabei pegando o óleo que eu 

normalmente vejo em casa, que é o Liza. Não lembro o subtipo, mas acredito que tenha 

sido o de girassol. 

c)     Ao caminhar para escolher a margarina, do que se lembra? Lembra-se das marcas? 

Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por quê?  

Eu lembro que as margarinas estavam no fundo do Retail Lab e estavam distribuídas pelas 

marcas (me recordo da Doriana e da Becel). Fiquei impressionada com a quantidade de 

tipos: havia uma verde da bedel que tem menos colesterol, tinha uma azul e a amarela 

clássica. Também tinham das duas marcas em dois tamanhos. A gôndola estava muito 

bem disposta, sendo fácil das pessoas saberem qual é a marca e a diferença do tamanho. 

A única coisa que acaba confundindo mais é que as embalagens amarelas da Doriana e 

da Becel estavam lado a lado, então era necessário prestar mais atenção para diferencia-

las. Acabei escolhendo a Becel pois esta é a marca que mais vejo em casa.  

d)      Ao caminhar para escolher o sanduíche, do que se lembra? Lembra-se das marcas? 

Qual marca escolheu? Por quê? O que chamou mais a atenção? Por quê?  
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Eu demorei um pouco para achar o sanduíche porque nunca comprei um em 

um supermercado e não sabia onde ele ficava (no caso, perto das margarinas). Sendo 

assim, eu não tinha um sabor favorito, então acabei demorando, pois não sabia qual eu 

iria gostar mais. Acredito que tenha escolhido o de peito de peru, pois é algo que 

raramente não gosto. 

e)      No segunda experimento, ao olhar rapidamente para a gôndola. O que mais lhe 

chamou a atenção? Por quê? Que marcas você se lembra?  

No segundo experimento, eu me lembro de tentar decorar os nomes e as subcategorias 

das marcas. Fiquei marcada pela clara divisão de cores, acho que as primeiras eram as 

embalagens da Becel azul, depois verde, depois amarela e, em seguida, a Doriana. Sendo 

que as embalagens amarelas, por terem colorações muito semelhantes e estarem dispostas 

lado a lado, acabei sendo mais atraída às embalagens azuis e verdes, que eu não precisava 

prestar tanta atenção para diferenciar a marca, pois sabia que ambas eram da Becel.  
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2. Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eye Tracking e Questionários 

 

Pesquisadora: Mariângela Gallina 

Título do Projeto: Atenção visual e escolha do consumidor em ambiente de laboratório 

de varejo: Uma investigação com o uso do eye tracking. 

 

Durante a sua participação no estudo você será convidado a observar a gôndola de 

produtos refrigerados, durante um determinado tempo e a uma distância determinada pelo 

orientador do processo. Em seguida você receberá um comando de escolha de uma 

margarina. Quando você olhará para o planograma, seus movimentos oculares serão 

registrados através de um óculos chamado Eye Tracking. Seu olho será iluminado com 

um LED infravermelho (como o usado nos controles remotos da TV). A quantidade de 

iluminação infravermelha nos seus olhos é inferior à quantidade externa em um dia 

ensolarado. Na segunda etapa, você será solicitado a responder duas perguntas, que se 

refere essa simulação de compra que você viu na primeira etapa. 

RISCOS E DISCONFORTOS 

Não prevemos riscos associados à sua participação neste estudo de pesquisa. Conforme 

descrito, a iluminação infravermelha é menor do que você recebe ao ar livre. 

BENEFÍCIOS 

O estudo em que você se ofereceu para participar nos ajudará a entender melhor como os 

indivíduos tomam suas decisões nas situações de compras diária.  Além disso, você pode 

ver uma imagem de seus movimentos oculares se desejar. 

CONFIDENCIALIDADE 

As informações dos registros do estudo e, também, fornecidas por você nos questionários 

serão estritamente confidenciais. Você receberá um número de identificação. Os dados 

serão armazenados de forma segura e serão disponibilizados somente para pessoas que 
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conduzam o estudo. Nenhuma referência será feita em relatórios orais ou escritos, o que 

poderia ligá-lo ao estudo. As publicações relacionadas a este trabalho não farão referência 

a nenhum indivíduo. 

CONTATO 

Se você tiver dúvidas a qualquer momento sobre o estudo ou os procedimentos, entre em 

contato com a pesquisadora, Mariângela Gallina, telefone: (11) 9-6262-5993, e-mail: 

maria_birodesign@hotmail.com.br 

PARTICIPAÇÃO 

A sua participação neste estudo é voluntária; você pode recusar-se a participar sem 

penalidade. Se você decidir participar, você pode se retirar do estudo a qualquer momento 

sem penalidade e sem perda de benefícios para os quais você tem direito. Se você se 

retirar do estudo antes da conclusão da coleta de dados, seus dados serão destruídos. 

CONSENTIMENTO 

Eu li e compreendo as informações acima. Concordo em participar deste estudo. 

 

 

 

 

 

Assinatura: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maria_birodesign@hotmail.com.br
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3. Instruções para os participantes 

 

INSTRUÇÕES PARA OS PARTICIPANTES 

 Ao chegar no laboratório, o participante será instruído quanto a sua atuação na 

pesquisa, receberá o termo de consentimento para ler e assinar. Em seguida iniciará o 

processo de calibração do eye tracking.  Após a calibração o equipamento estará 

configurado e o participante será encaminhado para a atmosfera de varejo.  

1 – Posicionar o participante de costas para gôndola e na distância 

predeterminada. Dar a instrução: 

Você irá virar e observar o planograma pelo tempo de ___ (5’ ou 10’). Em seguida 

você receberá o comando de escolher um produto da gôndola. Quando você olhar os 

produtos e tomar suas decisões de escolha, registraremos seus movimentos oculares pelo 

dispositivo eye tracking. Depois, você é direcionado ao check-out da loja. Para finalizar 

você precisa responder duas perguntas: 

 

 

Nome:______________________________________________________ 

Idade: ______________________________________ 

Gênero: ____________________________________ 

 

a) O que mais lhe chamou a atenção no planograma? 

 

 

 

 

 

b) Porque escolheu essa marca? 

 

 

 

 

 

 

4. Analise de dados  


