
DENTRE OS recursos volta
dos a descobrir como os consumido
res reagem (ou podem reagir) ante 
produtos expostos em pontos de 
venda, um dos mais populares é o eye 
tracking, expressão cuja tradução para 
o português - algo como "rastreamento 
do olhar" - é de certa forma descriti
va da técnica. Basicamente, o método 
consiste na análise dos padrões de olhar 
das pessoas, registrando, por meio de 
microcâmeras, tudo aquilo que chama 
sua atenção - e o que passa despercebi
do - numa embalagem. 
Especializada nesse serviço, do qual 
afirma ser pioneira (e prestadora para 
nomes do quilate de Unilever, Kraft, 
Procter & Gamble e Johnson & John
son), a americana Perception Research 
Services (PRS) está entrando no merca
do brasileiro, por intermédio da firma de 
pesquisas Provokers. Nesta entrevista, 
Scott Young, presidente da PRS, expli
ca os atributos do eye tracking e fala 
de uma suposta novidade que traz ao 
País nesse campo: um sistema móvel, 
que propicia pesquisas em ambientes 
de vendas reais - e não em laboratórios, 
onde o sistema tradicional é realizado. 

Quando começou o uso das técnicas 
de eye tracking para a avaliação de 
produtos? 
Iniciamos nos anos 1980. À época, era 
uma ferramenta utilizada para avaliar 
o alcance de peças publicitárias. Logo 
percebemos que a visibilidade desem
penha papel crucial no sucesso das 
embalagens. Era tão ou mais importan
te do que o que as pessoas realmente 
diziam. Notamos também uma grande 
correlação entre visibilidade e aquisi
ção dos produtos. 

Como o eye tracking pode efetiva
mente ajudar a melhorar a atuação 
de uma embalagem? 
Ajudando a desvendar pontos falhos 
nas embalagens. Se uma empresa nos 
informa que seus produtos estão enca
lhando ou que pessoas estão tendo difi
culdade de encontrar suas marcas nas 
gôndolas, o eye tracking pode auxiliar 
a desvendar imprecisões. É uma ferra
menta capaz de avaliar como o consu
midor enxerga determinada embala-
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gem: se pega o produto da prateleira, 
quantos segundos passa olhando para 
ela e o que seu olhar percebe ou negli
gencia - textos, grafismos, formas e 
diversos outros elementos. A análise 
desses dados revela como a embalagem 
é realmente vista e fornece uma orien
tação sobre como melhorá-la. Com o 
uso do eye tracking é possível desco
brir, por exemplo, que um alimento 
está vendendo mal por não oferecer 
informações sobre saúde e nutrição, 
cada vez mais procuradas pelos con
sumidores. 

Certa vez Steve Jobs argumentou 
que pesquisa de mercado não é uma 
ferramenta adequada para detec
tar e definir a inovação, porque os 
consumidores são capazes de ava
liar somente suas experiências pas
sadas, não podendo, assim, detec
tar tendências revolucionárias. 
De acordo com ele, a pesquisa de 
mercado teria provavelmente con
vencido a Apple a não desenvolver 
produtos como o iPod ou o iPhone. 
O que acha disso? 
Em relação a alguns setores, essa afir
mação pode ser em parte verdadeira. 
Lembro-me particularmente de outra 
frase de Jobs, em que ele dizia não ser 
papel dos consumidores saber qual vai 
ser a próxima invenção útil para suas 
vidas - e eu concordo com ele. Isso cabe 
às empresas. Mesmo assim, acho que 
pesquisas podem ajudá-las a comunicar 
para as pessoas quais são suas inova
ções e como elas poderão ajudar em 
seu dia a dia. As inovações, por mais 
que sejam marcantes e revolucionárias, 

precisam conquistar os consumidores 
no ponto de venda. Para concluir, digo 
que, embora eu não deva esperar que 
meus consumidores ditem a ideia de 
como deverá ser a embalagem do meu 
mais novo lançamento, é sensato que, 
após o desenvolvimento dessa emba
lagem, eu faça um teste com eles para 
aferir se estão entendendo a ideia que 
tive, e se isto lhes está sendo comunica
do de modo que faça sentido. 

Existe algum índice do grau de 
sucesso de projetos que seguem os 
insights obtidos por análises do 
olhar, como o eye tracking? 
Não tenho um número preciso da taxa 
de sucesso dos testes, mas posso garan
tir que é alto - se não fosse assim, o eye 
tracking não estaria em voga há tanto 
tempo. A ferramenta não é, obviamen
te, infalível. Sempre esclarecemos aos 
clientes que o sucesso é mais provável 
se trabalharmos com eles desde a cria
ção do conceito do produto e da emba
lagem, para assimilarmos suas forças e 
fraquezas. A chance de a embalagem 
atingir seus objetivos é muito maior. 

Em linhas básicas, como são feitas 
as avaliações de produtos por meio 
do eye tracking? 
A abordagem mais corriqueira consiste 
em testes realizados em ambiente con
trolado. Esse ambiente pode ser tanto 
um minissupermercado montado por 
nós, pôsteres em tamanho real de gôn
dolas de supermercados ou ainda exibi
ções em vídeo com imagens em tama
nho real, simulando prateleiras de uma 
loja de varejo. Quando o consumidor é 

confrontado com essas imagens, capta
mos, por meio de um aparato eletrôni
co, seus padrões de olhar (ver quadro). 
Depois de analisarmos as informações, 
conduzimos entrevistas com os par
ticipantes da avaliação, para verificar 
suas opiniões formais, ponderadas - do 
que gostaram e do que não gostaram 
no objeto de pesquisa. A partir disso, 
elaboramos um diagnóstico para os 
clientes, relatando o que funciona ou 
o que não está funcionando em sua 
embalagem. 

Parece ser um processo tradicional. 
Ele é suficiente sozinho ou é com
plementado por outros métodos 
para a avaliação de embalagens e 
produtos? 
O eye tracking é na verdade apenas um 
dos serviços que oferecemos. Costu
mamos utilizar um conjunto de ferra
mentas. Além da abordagem mais tra
dicional, temos testado ultimamente o 
eye tracking móvel. Nessa modalidade, 
levamos o consumidor a um super
mercado real. Pedimos para ele colo
car óculos especiais, dotados de uma 
microcâmera acoplada, e fazer seu pas
seio de compras. A câmera capta exata
mente o que o indivíduo vê, e repassa as 
informações para um computador, que 
registra aquilo que mais atrai sua aten
ção. Por meio desse método podemos 
também entender melhor o comporta
mento do consumidor no ambiente de 
compras. Além dessas variantes de eye 
tracking, temos empregado técnicas de 
neurociência. Elas proporcionam uma 
leitura emocional da reação das pessoas 
quando em contato com embalagens. 
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Permitem entender não só o que uma 
pessoa vê, mas também o que sente a 
respeito de uma embalagem. 

O senhor pode dar um exemplo prá
tico de uso da pesquisa neurocientí-
fica para a análise de embalagens? 
Recentemente fizemos um estudo de 
neurociência que envolvia o uso de 
uma faixa que, colocada na altura da 
testa, media respostas neurológicas e 
nos permitiu entender como as pessoas 
estavam reagindo a embalagens apre
sentadas a elas. Estavam se sentindo 
bem ou mal? Estavam se concentrando 
na embalagem ou abstraindo as infor
mações transmitidas por ela? Com esse 
teste pudemos traçar uma série de cor
relações entre engajamento e estado de 
espírito dos consumidores ao entrar em 
contato com uma embalagem. 

Há quem questione a eficácia de 
procedimentos como esse e também 
do eye tracking, sob a alegação de 
que a espontaneidade do consumi
dor é prejudicada em ambientes de 
testes. Qual sua opinião a respeito? 
Diferentemente das abordagens neuro-
científicas, incluídos os testes biomé-
tricos (em que sensores medem as rea
ções fisiológicas do consumidor, como 
mudanças de temperatura corporal e 
da frequência cardíaca, em sessões de 
observação de produtos), o eye tracking 

é uma abordagem extremamente não-
intrusiva. E estudamos constantemen
te formas de reduzir qualquer tipo de 
preparação dos testes para não inter
ferir na espontaneidade. No método 
tradicional, não utilizamos nenhum 
tipo de capacete ou óculos, como já 
foi comum no passado. Há somente 
o consumidor e o objeto de análise, e 
procuramos dissimular a natureza da 
pesquisa, para evitar respostas viciadas. 
Se fôssemos às ruas e perguntássemos 
às pessoas o que acham de determina
do produto, não obteríamos resultados 
mais espontâneos. Existem os méto
dos não-detectáveis de análise, em que 
câmeras escondidas registram atitudes 
do consumidor. Podem até ser valio
sos para entender o comportamento 
fundamental das pessoas nos super
mercados, mas não substituem o eye 
tracking, pois não dão a exata dimensão 
daquilo que estão vendo ou não. 

É possível criar uma lista de carac
terísticas gráficas de eficácia com
provada para o uso em embalagens? 
Estabelecer fórmulas é complicado. De 
todo modo, delineamos alguns prin
cípios que a nosso ver deveriam ser 
levados em consideração ao se criar 
uma embalagem. O primeiro deles é 
o da visibilidade. O segundo é evitar a 
confusão no ponto de venda. O terceiro 
é a diferenciação e o contraste em rela-

ção aos demais produtos. O quarto e 
último princípio é o realce simplista das 
qualidades do produto. A embalagem 
deve ressaltar aquilo que o conteúdo 
tem de especial, mas ao mesmo tempo 
não pode ser poluída com frases de 
efeito e promessas "marqueteiras". Para 
cada um desses princípios há algumas 
estratégias em particular que funcio
nam melhor do que outras. 

Cite, por favor, exemplos concretos 
de aplicação desses princípios. 
Falemos de visibilidade. Nossos estudos 
de eye tracking revelam a importância 
do contraste entre cores nas embala
gens. Um dos meios mais eficazes de se 
produzir contraste é criar um bloqueio 
de cores. É o caso da embalagem do 
desodorante Lady Speed Stick, cujo 
roxo predominante cria um contraste 
com a caixa de texto branca na qual 
está inserido o nome do produto. Outro 
exemplo é a linha de produtos para 
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cabelos Garnier Fructis, com seu verde 
claro chamativo, que ressalta o texto 
em branco. Sobre confusão no ponto de 
venda, que é o segundo princípio que 
mencionei, as empresas podem evitá-
la ao adotar um símbolo ou grafismo 
próprio. Exemplo disso é o "K" gigante 
nas embalagens do cereal Special K, 
da Kellogg, que facilita a identificação 
diante de diversas marcas de cereais 
colocadas numa mesma prateleira. Em 
termos de diferenciação, que é o terceiro 
princípio, cito embalagens com forma
tos únicos. É o caso da batata Pringles, 
vendida em um tubo, num mundaréu 
de batatas chips vendidas em pacotes. 
Quanto ao quarto princípio, lembro 
as novas embalagens das batatas chips 
Baked! Lays. Elas ficaram minimalistas 
e, de acordo com nossos testes, muito 
mais apelativas ao consumidor. 

O que é mais importante para 
garantir o êxito de uma embalagem 
nas prateleiras: seus grafismos ou 
seu formato? 
Esses elementos têm de ser comple
mentares entre si, e ambos têm de fun
cionar. Testamos produtos que muda
ram somente os grafismos e outros 
que mudaram somente o formato ou 
a estrutura. Ficou comprovado que 
o consumidor se sente mais atraído 
por embalagens que modificaram sua 
forma e seus grafismos do que por 
aquelas que promoveram somente uma 
mudança nos elementos gráficos. O 
formato é uma característica muito 
poderosa nas embalagens. Se uma 
mudança estrutural for promovida de 

maneira correta, a chance de aumento 
das vendas é enorme. 

O que a experiência do eye tracking 
aponta em termos de influência das 
cores na decisão de compra do con
sumidor? 
Concluímos que, nas embalagens, cor 
e forma se conectam de maneira muito 
mais forte com o consumidor do que 
palavras. Uma prateleira de produ
tos num supermercado, de uma dada 
seção, cheia de produtos concorrentes 
- que chamamos de clutter -, não é 
seara das informações escritas. O olhar 
do consumidor, na hora da compra, é 
muito mais atraído por cores, formas e 
símbolos que ajudam a remeter a uma 
dada marca. É por isso que, quando 
lançam produtos novos sem respei
tar seus equities e sua história, gran
des marcas geralmente experimentam 
resultados lastimáveis nas vendas. Por 
quê? Porque não há reconhecimento 
instantâneo daquela marca, e os consu
midores vão atrás de outros produtos. 

O senhor esteve em outras oportu
nidades no Brasil. Ao visitar super
mercados, quais foram suas impres
sões sobre as embalagens locais? 

A de que geralmente são embalagens 
menores, mas que estão aumentando 
de tamanho à medida que as empresas 
oferecem soluções do tipo "mais por 
menos". Em termos de cores, notei 
muito o uso de tons vivos, em compa
ração com embalagens de coloração 
mais sóbria na América do Norte e 
principalmente na Europa. Nas pri
meiras vezes que vim para cá, há dez 
anos, havia um número muito menor 
de marcas e produtos. Isto está mudan
do rapidamente, pelo que observo. A 
questão da opressora variedade de pro
dutos nas gôndolas, tão comum nos 
Estados Unidos, começa a aparecer por 
aqui. O que ocorre particularmente 
nos supermercados brasileiros é, ainda, 
uma enorme - e muitas vezes opressora 
- variedade de cores. Isto pode se tornar 
um grande problema, uma vez que as 
pessoas se vêem obrigadas a enveredar 
por uma selva de cores e embalagens 
para encontrar o que querem. 

O senhor poderia citar exemplos 
de embalagens brasileiras que, de 
acordo com as pesquisas do eye tra
cking, são bem-sucedidas? 
Nestes seis meses em que estamos ope
rando no Brasil, dois produtos que 
estão sendo muito bem-sucedidos nas 
gôndolas, de acordo com nossas pes
quisas, são o Guaraná Antarctica, da 
AmBev, e o Omo Líquido Super Con
centrado, da Unilever. O primeiro, por 
conta de sua nova identidade visual, 
que ressalta o contraste entre um tom 
de verde mais escuro e alguns raios 
amarelos em volta do logotipo cen
tral. Já o segundo é uma marca top of 
mind que apostou numa embalagem 
de formato diferente da concorrência 
ao lançar uma extensão de linha que 
conseguiu cativar a atenção e o apreço 
do consumidor. 
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, São Paulo, ano 13, n. 146, p. 46-49, out. 2011.




