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Eye-tracking e Associação de 
Palavras para Avaliar a Atenção 
do Consumidor em Relação à 
Rotulagem de Alimentos Funcionais

Resumo
O objetivo deste estudo foi investigar a atenção dos consumidores para 
os rótulos dos alimentos funcionais através da investigação do movimento 
dos olhos, utilizando o leite com probiótico como estudo de caso. Para o 
desenvolvimento da pesquisa foram elaborados quatro rótulos considerando 
dois tipos de produtos (leite convencional vs. leite com probiótico) e dois 
fundos de rótulos (Fundo A: para provocar associações relacionadas com o 
leite e a natureza e Fundo B: para gerar expectativa de benefícios à saúde 
e bem-estar). Sessenta consumidores foram convidados a observar os 
rótulos dos alimentos como se estivessem no supermercado, enquanto seus 
movimentos oculares foram gravados usando o equipamento eyetracker, e 
solicitados a completar uma tarefa de associação de palavras. De acordo com 
os resultados do estudo, verifica-se que as informações fornecidas nos rótulos 
dos alimentos funcionais desempenham papel importante para diferenciá-los 
de suas contrapartes convencionais. As áreas dos rótulos com a maior captura 
de atenção são: marca, informação nutricional, denominação de venda e a 
recomendação sobre o consumo de produtos para segmentos específicos de 
consumidores. As alegações de saúde não são completamente processadas, 
provavelmente devido à alta densidade de informação desta área.

Termos para indexação: associação de palavras, probiótico, atenção visual, 
pesquisa com consumidor.
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Eye-tracking and Word 
Association to Evaluate 
Consumer’s Attention 
Towards  Functional Food 
Labeling

Abstract
The aim of this research was to investigate the consumers’ attention to 
functional food’s labels through the research of ocular movements using 
probiotic milk as case of study. For the development of the research, four 
labels were designed considering two types of products (regular milk vs. 
probiotic milk) and two label backgrounds (Background A was expected 
to elicit associations related to milk and nature, while Background B was 
designed to generate expectations of health and well-being). Sixty consumers 
were asked to look at the food labels as if they were at grocery stores while 
their eye movements were recorded using an eye tracker equipment, and 
were asked to complete a word association task. According to the results 
of the study, the information provided on functional food labels plays an 
important role in differentiating their conventional counterparts. The areas on 
labels with more capture attention are brands, nutritional information, sales 
denomination and recommendation on the product consumption for specific 
consumer segments. The health claims are not fully processed, probably due 
to the high density of information in this area.

Index terms: word association, probiotic, visual attention, consumer research.
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Introdução

Os alimentos funcionais são uma categoria dinâmica e inovadora na 
indústria de alimentos, com uma estimativa global de mais de 40 bilhões 
de dólares e aumentos anuais nas vendas constantes (BIGLIARDI; 
GALATI, 2013). São definidos como alimentos que conferem benefícios 
a saúde para além do seu valor nutricional básico (GALLAND, 2013). 
Em particular, os alimentos com microrganismos probióticos são os mais 
rentáveis neste mercado (CRUZ et al., 2010), sendo o leite fermentado o 
veículo mais popular (AL-SHERAJI et al., 2013).

Embora haja o investimento das empresas no desenvolvimento de novos 
produtos funcionais, a maioria falha quando são inseridos no mercado 
(MELLENTIN, 2014). Isto sugere a necessidade de melhor compreensão 
das motivações subjacentes à disposição dos consumidores para comprar 
e consumir alimentos funcionais.

Eye-tracking é uma tecnologia de monitoramento ocular em tempo real que 
registra o olhar dos participantes frente aos estímulos apresentados por 
meio de microcâmeras. É cada vez mais aplicada para obter informações 
sobre como a atenção do consumidor é processada ao avaliar os rótulos 
dos alimentos (GRAHAM et al., 2012).

Técnicas como eye-tracking têm sido consideradas como bons indicadores 
na aquisição de informações (HOLMQVIST et al., 2011) e estão sendo 
cada vez mais usadas na ciência sensorial e estudos com consumidores 
(ARES et al., 2013; PIQUERAS-FISZMAN et al., 2013; REBOLLAR et 
al., 2015). Outra metodologia muito utilizada para explorar a percepção 
do consumidor é denominada associação de palavras, caracterizando-se 
pela simplicidade e rapidez relativas (ARES et al., 2008). Neste contexto, 
o objetivo do presente trabalho foi estudar a atenção do consumidor 
quando observa rótulos de alimentos funcionais através da investigação 
do movimento dos olhos, utilizando o leite com probiótico como estudo de 
caso.
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Material e Métodos
O estudo foi composto por 60 participantes (18-45 anos; 67% mulheres) 
recrutados entre estudantes e funcionários da Faculdade de Psicologia 
(Universidad de la República, Uruguai). A coleta de dados foi realizada 
por um rastreador de olhos (eye-tracking) Tobii T60 (Tobii Technology, 
Estocolmo, Suécia). Os participantes foram instruídos para sentarem a 
uma distância de 65 cm do monitor e se moverem o mínimo possível. 
Antes de iniciar a tarefa seguiram um procedimento de calibração do 
equipamento.

Os rótulos foram criados por designer gráfico e variaram no tipo de 
produto (leite convencional vs. leite com probiótico) e Fundo (A e B) com 
o objetivo de induzir diferentes mensagens aos consumidores, o Fundo 
A foi relacionado com associações ao leite e à natureza, enquanto que 
o Fundo B foi concebido para gerar expectativas de saúde e bem estar. 
Os rótulos incluíam todas as informações obrigatórias para rótulos de 
alimentos no Uruguai. O rótulo de leite com probiótico incluiu a seguinte 
afirmação de saúde: “O Lactobacillus acidophilus ajuda no equilíbrio da 
flora intestinal. O consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e 
vida saudável”, bem como a seguinte recomendação “Mulheres e mães em 
período de amamentação e crianças só devem consumir este produto sob 
a supervisão de um médico ou nutricionista”.

Foram apresentados em sequência monádica. Uma cruz de fixação 
aparecia por 0,2 segundos antes de cada rótulo para que o participante 
fixasse seu olhar em um ponto pré-definido antes de olhar para os rótulos. 
Os quatro rótulos utilizados no estudo são apresentados na Figura 1.

Figura 1. Rótulos de leite com probiótico (esquerda) e de leite convencional 
(direita), projetado com dois designs diferentes: A (acima) e B (abaixo).
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Os participantes foram orientados a olhar para cada rótulo durante 20 
segundos e, após esse tempo, escrever as quatro primeiras palavras que 
vinham à mente. Todas as palavras mencionadas foram consideradas 
e a frequência de citação de cada palavra foi calculada. Em seguida, 
os dados foram analisados agrupando as respostas por categorias 
(KRIPPENDORFF, 2004). Categorias finais foram estabelecidas por 
consenso. A frequência de menção de cada categoria foi determinada e as 
diferenças entre os rótulos foram avaliadas por meio do teste qui-quadrado 
(SYMONEAUX et al., 2012). 

As seguintes áreas de interesse (ADI) foram definidas nos rótulos: marca, 
tipo de produto, fabricante, data de validade, conteúdo líquido, informação 
nutricional, recomendação e alegações de saúde. As duas últimas áreas 
foram definidas apenas em rótulos de leite com probiótico. Um exemplo de 
como as diferentes ADI foram definidas é visualizado na Figura 2. 

Figura 2. Áreas de interesse definidas nos rótulos.

Resultados e Discussão
As associações mais frequentes foram relacionadas com às características 
nutricionais, seguida das relacionadas com à alimentação. As associações 
de saúde foram geradas essencialmente pelo rótulo com fundo B 
– associado à saúde e ao bem-estar (Figura 1), que inclui pessoas 
praticando atividades físicas. Pesquisas anteriores também mostraram o 
grande impacto que o design gráfico causa nos consumidores (ARES et 
al., 2011; SMITH et al., 2010), sugerindo que poderia ser mais eficaz do 
que palavras para comunicar características específicas dos produtos.
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O leite com probiótico foi frequentemente associado com a categoria 
Infância, que incluía palavras como bebê, infância e mãe. Os rótulos com 
o fundo A foram associados à categoria Vaca, o que está claramente 
relacionado ao design gráfico (Figura 1). Os rótulos de leite com probiótico 
desenhados com o mesmo fundo A foram mais frequentemente associados 
às categorias Probiótico e Associações positivas em comparação aos 
demais rótulos. Enquanto isso, os rótulos de leite convencionais com fundo 
A foram frequentemente associados com as categorias Uso e Segurança.

A extensão em que os consumidores processaram diferentes áreas 
do rótulo é apresentada na Tabela 1. Considera-se que essa extensão 
tipicamente depende do tamanho e densidade de informação (LOFTUS; 
MACKWORTH, 1978).

Tabela 1. Extensão em que os consumidores processaram diferentes 
áreas do rótulo.

(*) Área de interesse definida apenas em rótulos de leite com probiótico.

Observa-se que os consumidores tenderam a fazer fixações do olhar mais 
longas em grandes áreas dos rótulos (por exemplo, a marca, Figura 1) 
e áreas com grande densidade de informação (por exemplo, informação 
nutricional, recomendação e alegação de saúde). No entanto, observando 
a Figura 3, onde a duração relativa das fixações em cada ponto do rótulo 
é representada pelo mapa de calor (a partir de frio/verde, para uma 
duração mais curta, e quente/vermelho, maior duração), verifica-se que 
os consumidores praticamente não fixaram algumas partes da alegação 
de saúde e informação nutricional. Esse resultado, somado ao baixo 
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Figura 3. Mapa de calor de um dos rótulos de leite com probiótico avaliado 
utilizando o eye-tracking a associação de palavras.

percentual de consumidores que fixaram o olhar em alegação de saúde, 
sugere que a captura de atenção desta área nos rótulos dos alimentos 
pode ser melhorada, a fim de comunicar de forma eficaz os benefícios 
desses produtos aos consumidores. É importante considerar que as 
alegações de saúde foram incluídas ao lado do rótulo com uma fonte 
pequena, o que pode ter reduzido a captura de atenção dos participantes.

A ausência de observação mais profunda dos consumidores em alegações 
de saúde pode explicar o fato de que os rótulos de leite com probiótico não 
suscitaram mais associações relacionadas à saúde do que os rótulos de 
leites convencionais.

Conclusões
A combinação das metodologias de eye-tracking e associação de 
palavras permitiu uma melhor compreensão das associações feitas pelos 
consumidores com o produto. As informações fornecidas nos rótulos dos 
alimentos funcionais desempenharam um papel importante para diferenciá-
los de seus contrapartes convencionais. Nos rótulos apresentados os 
consumidores não realizaram uma avaliação aprofundada das informações 
relacionadas aos aspectos funcionais dos produtos, particularmente 
as informações nutricionais e alegações de saúde. Neste sentido, é 
preocupante constatar que o olhar dos consumidores para as importantes 
alegações de saúde dos rótulos em contextos da vida real poderia ser, na 
verdade, inferior ao obtido no presente trabalho.
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