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RESUMO 

 

 

 

Existem diferentes riscos decorrentes da ingestão dos alimentos ultraprocessados, 
ocasionando um debate sobre o impacto da sua inclusão nas dietas brasileiras. Nesse sentido, 
órgãos ligados à saúde pública e à defesa dos consumidores, em debate com membros da 
indústria alimentícia têm buscado estabelecer novas normas de rotulagem, a fim de promover 
um maior acesso à informação nutricional e auxiliar o consumidor a tomar escolhas 
alimentares conscientes. Sabendo que já existem vários modelos de selos nutricionais frontais 
em uso ao redor do mundo e que a sua eficiência depende da capacidade do usuário em 
detectar, ler e compreender as informações, o trabalho aqui apresentado investigou a 
detectabilidade dos três modelos mais comuns no mercado internacional, sendo eles o GDA 
(guideline daily amount), o semáforo nutricional e o octógono chileno. Levando em 
consideração alguns estudos que apontam diferenças no processamento de informações por 
homens e mulheres, esta pesquisa buscou também investigar se a capacidade de detecção dos 
selos nutricionais frontais pode variar entre os sexos. Em ambiente controlado e utilizando um 
óculos para rastreamento ocular, 45 homens e 45 mulheres com idade entre 18 e 60 anos 
testaram os modelos de selo em uma embalagem fictícia de suco de laranja para depois 
responderem a um breve questionário pós-teste. Baseados em dados quantitativos coletados 
com a ferramenta para eye-tracking, o estudo apresenta uma análise de covariância 
(ANCOVA) de duas vias dos resultados encontrados concluindo que não houve diferenças no 
tempo para primeira entrada, na frequência relativa de visitas ou no tempo de permanência. 
Os três modelos de selos foram detectados da mesma maneira pelos participantes da amostra e 
também não foram observadas diferenças relevantes entre a detecção de homens e mulheres.  

 
 

 

Palavras-chave: Embalagem de alimento; Selos nutricionais frontais; Fatores humanos; Eye 

tracking, Detecção. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The excessive consumption of ultra-processed food may cause several health issues and its 
impact on the diet of Brazilians is subject of debate. Public health and consumers’ rights 
offices have been trying to reach an agreement with the food industry regarding new labeling 
norms that might help consumers choose their food products more consciously based on 
nutritional information. Different styles of front-of-pack nutritional labels have been adopted 
worldwide. The efficiency of the labels depends on the user's ability to detect, read and 
understand the nutritional information. This study takes three of the most common models in 
use (the GDA - Guideline Daily Amount, the traffic light label and the Chilean octagon) and 
investigates how their detectability compares to each other. Previous studies have shown 
differences between men and women’s neurological ability to process information, therefore 
this research also investigates whether the capacity to detect front-of-pack labels can vary 
between sexes. Using eye-tracking glasses in a controlled environment, 45 men and 45 
women (aged between 18 and 60 years) tested the three different front-of-pack labels on a 
fabricated orange juice package and answered a brief post-test questionnaire. Qualitative data 
was gathered with the eye-tracking glasses and a two-way analysis of covariance (ANCOVA) 
concluded that there were no statistically significant differences in time to first entry, relative 
frequency of visits, and dwell time. The three labels were also detected similarly by the 
individuals and no statistical differences between sexes were observed. 
 
 

 

Keywords: Food packaging; Front-of-pack labels; Human factors; Eye tracking, Detection.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O consumo elevado de alimentos ultraprocessados – aqueles que segundo o 

Ministério da Saúde1 são compostos por altas taxas de sódio, açúcares, gorduras e substâncias 

sintéticas – compromete os processos fisiológicos ligados ao apetite e à sensação de 

saciedade. Esta propriedade estimula a ingestão desequilibrada de nutrientes que pode levar a 

formas severas de desnutrição, sobrepeso, intoxicação e inclusive dependência química. 

Levantamentos anuais do Ministério da Saúde indicam um aumento endêmico e 

progressivo na incidência de obesidade, diabetes, patologias cardiovasculares e outras 

doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) de importante relevância clínica ligadas aos 

hábitos alimentares, o que tem implicações como a incapacidade laboral, a diminuição da 

qualidade de vida e o consequente ônus ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Seguindo iniciativas correntes em outros países, entidades relacionadas à saúde, à 

nutrição e aos direitos do consumidor têm empreendido esforços no sentido de alertar a 

população brasileira sobre os riscos à saúde que o consumo excessivo dos ultraprocessados 

acarreta, tanto pela divulgação de pesquisas epidemiológicas quanto pela atuação conjunta 

com órgãos de governo na concepção de políticas públicas sobre o tema. Visando estabelecer 

medidas de incentivo a práticas de saúde mais adequadas e fornecer subsídios para que o 

consumidor realize escolhas alimentares mais conscientes, uma das medidas em discussão é a 

normatização de selos de informação nutricional frontal nas embalagens dos alimentos 

ultraprocessados, complementando as leis nacionais de rotulagem já vigentes. 

Um levantamento realizado e publicado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA - revelou que mais de quarenta países ao redor do mundo já possuem 

algum modelo de alerta implementado para alimentos industrializados. Suas variações 

gráficas são diversas, atendendo tanto às características das dietas de cada país quanto os 

perfis culturais e os diferentes níveis de compreensão nutricional dos grupos populacionais. 

Seguindo estudos sobre a legibilidade das informações nutricionais nas embalagens, 

estas normas privilegiam a padronização dos alertas, o emprego de formas pregnantes, alto 

																																																								
1 BRASIL, Ministério da Saúde. Guia Alimentar da População Brasileira.  <Disponível online: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf> 
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contraste cromático, dimensão mínima para os textos, bem como a simplificação dos 

conteúdos. 

Acompanhando as práticas globais, vem sendo desenvolvida pela ANVISA um 

debate sobre uma nova normatização da informação nutricional frontal no Brasil. Em síntese, 

a iniciativa pretende oferecer aos consumidores informações sobre os principais atributos dos 

produtos e seu impacto na qualidade da alimentação e na saúde dos indivíduos, buscando 

aperfeiçoar a detecção, a legibilidade e a compreensão da composição nutricional dos 

alimentos. 

Desta feita, é pertinente que se discutam parâmetros de rotulagem de alimentos 

ultraprocessados no país, a partir das diretrizes projetuais do design de informação, buscando 

melhorar a qualidade da informação nutricional passada aos consumidores e na melhoria no 

perfil de saúde da população. 

 

 
1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O potencial nocivo de alguns alimentos industrializados prova-se real quando seu 

consumo exagerado ou errôneo é associado pelos órgãos de saúde à causa ou agravamento de 

muitas doenças que acometem a população adulta. É reconhecido o papel central que as 

embalagens assumem nas decisões de compra dos consumidores e sua importante função na 

comunicação dos atributos dos produtos e das marcas. Nestes termos, verifica-se a 

necessidade de qualificar a forma de apresentação das informações, tornando o processo de 

percepção e leitura mais rápido, claro e eficiente. Informar objetivamente sobre os riscos do 

consumo de certos tipos de alimentos ganha relevância, considerando sobretudo a dificuldade 

que boa parte da população manifesta na compreensão das informações nutricionais. 

 

 

 

1.2 PROBLEMA 

 

Considerando uma amostra igualitária de ambos os sexos, qual dos modelo de selos 

de informação nutricional frontal em vigência possui a melhor detectabilidade? 
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1.3 HIPÓTESES 

 

A. Os modelos de selos semi-interpretativos como o octógono chileno e semáforo 

nutricional são mais fáceis de detectar do que o modelo não interpretativo (GDA). 

B. Ha diferença no padrão da visualização do selo nutricional frontal entre 
homens e mulheres. 

 

 

 

 

1.4 VARIÁVEIS 

 

Variáveis Independentes  Modelos de selos  

Sexo 

Variáveis Dependentes   Detecção, medida em: 

Tempo de fixação (fixation time) 

Tempo para primeira entrada (entry time) 

Tempo de permanência (dwell time) 

Variáveis Moderadoras  Número de movimentos oculares 

Formato do selo 

Conteúdo do selo (texto) 

Variáveis de Controle Tamanho que o selo ocupa na embalagem 

Acuidade visual do consumidor 

Ambiente de análise 

Embalagem alimentícia 

Marca do produto 

 

 

 

1.5 OBJETIVOS  
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1.5.1 Objetivo Geral 

Analisar comparativamente a detectabilidade de três modelos de selos nutricionais 

frontais já vigentes em embalagens de alimentos.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

● Identificar os sistemas de selos nutricionais frontais vigentes em embalagens de 

alimentos industrializados 

● Fazer uma revisão bibliográfica sistemática sobre a avaliação de alertas em alimentos 

ultraprocessados. 

● Avaliar se existe diferenças relevantes entre a capacidade de detecção de homens e 

mulheres. 

● Investigar a relação do selo nutricional e sua importância visual no sistema da 

embalagem de alimentos. 

● Identificar o impacto de cada tipo de selo na percepção de saudabilidade de cada 

embalagem. 

 

 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a evolução do conhecimento científico sobre o impacto dos nutrientes 

na saúde dos indivíduos e as mudanças no cenário epidemiológico da população, entende-se 

que a rotulagem nutricional pode ser usada como instrumento de saúde pública ao promover a 

alimentação saudável e alertando sobre possíveis doenças causadas por uma dieta 

inapropriada. Fornecer uma informação clara e objetiva para que os consumidores tomem 

escolhas conscientes sobre seus hábitos alimentares, torna-se vital para a manutenção da 

saúde dos indivíduos e para manter as boas práticas comerciais. 

Segundo o Relatório Técnico 916 da OMS (2003)2, perfil de saúde da população 

adulta ao redor do mundo vem piorando devido a uma dieta pobre em nutrientes e exagerada 

																																																								
2 WHO. Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO 
Technical Report Series 916, 2003.  
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em alimentos ultraprocessados, onerando muito os gastos com a saúde pública, prejudicando 

o potencial laborativo da classe trabalhadora e diminuindo a expectativa de vida. Por conta 

disso, diversos países estudam implementar ou já utilizam formas de sinalizar os perigos e 

benefícios nos alimentos industrializados através da rotulagem frontal dos alimentos, 

utilizando selos com diferentes recursos gráficos e regras de aplicação. 

Apesar de estarem ligados intrinsecamente aos órgãos técnicos reguladores e ao 

Ministério da Saúde, é preciso pensar os selos nutricionais também sobre aspectos do design e 

da ergonomia. As contribuições trazidas pelas pesquisas sob esse viés podem promover a 

eficiência da rotulagem nutricional e assegurar uma melhor aderência das informações aos 

usuários. 

Muitos avanços já foram feitos em relação à implementação e padronização de selos 

nutricionais frontais em embalagens de alimentos, sob o regimento do Codex Alimentarius3. 

Por ser uma tendência global, com a aderência de 40 países até o momento e outras tantas 

discussões ao redor do mundo, podem ser encontrados muitos estudos e pesquisas sob 

diversas frentes e abordagens do problema. No entanto, em decorrência das diferenças sociais, 

geográficas, idiomáticas, culturais, legais, etc., é difícil sistematizar dados sobre o tema e 

identificar, de maneira conclusiva, diretrizes gerais para a criação de sistemas de advertência 

eficientes a serem adotadas por todos os países.  

Do ponto de vista da ergonomia, abordagens exploratórias sobre o objeto podem 

prever indicações sobre a melhoria da eficiência comunicacional dos selos frontais em 

embalagens, considerando aspectos como contraste, tamanho, legibilidade, leiturabilidade, 

carga cognitiva, entre outros. Contudo, as variáveis envolvidas no projeto de embalagens são 

inúmeras em relação a cores, substratos, área útil de planta, dados legais e layout. Ademais, 

segundo Bialkova & Trijp (2011), do ponto de vista da recepção e no que se diz respeito à 

leitura pelo consumidor, é preciso reconhecer diferentes processos cognitivos envolvidos, 

desde a simples detecção às reações comportamentais e afetivas dos indivíduos com relação a 

determinada informação de natureza advertiva. Estudos realizados concluem, por exemplo, 

que mulheres 4  são mais sensíveis a selos de advertência – principalmente quando a 

informação traz à tona algum cuidado ou implicação de saúde a um terceiro (a exemplo das 

																																																								
3 Codex Alimentarius: programa conjunto da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) e da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), criado em 1963, com o objetivo de estabelecer normas internacionais na área de 
alimentos, incluindo padrões, diretrizes e guias sobre rotulagem. 
4 Krischler & Glock, 2015 
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mensagens em cigarros que sugerem risco de aborto ou em bebidas alcoólicas cujo risco está 

relacionado a acidentes de trânsito). Heavy users de tabaco, álcool ou mesmo fast-food 

possuem pouca ou nenhuma aderência às mensagens de alerta, provando que a sua eficiência 

pode ser comprometida com esse público. O mesmo ocorre em pesquisas que consideram 

adolescentes5 ou regiões cuja cultura intervencionista do governo ou de órgãos regulatórios – 

mesmo que seja a título de prevenir um malefício a saúde – é vista como uma forma de 

cercear a liberdade de escolha do indivíduo. É o que comprovam algumas pesquisas 

realizadas nos Estados Unidos6, por exemplo, no tocante ao nível de resposta do público à 

campanhas públicas de saúde. O autor americano Cass R. Sunstein (2018, p. 120) também 

afirma no livro “The Cost-Benefit Revolution” que quando o consumidor é indiferente a 

determinada informação, os selos obrigatórios são ineficazes. 

Além dos fatores complexos como cultura, hábitos alimentares, idade, sexo, nível de 

escolaridade e entendimento prévio sobre nutrição, a percepção da informação de advertência 

varia de acordo com o tipo de produto alimentício, publicidade que incide sobre ele, marca, 

situação de consumo e ainda pioram o desempenho com o tempo à medida que a população 

vai acostumando-se a sua presença.  

A partir da revisão realizada, reconhecem-se várias maneiras de abordar a questão 

dos selos nutricionais frontais, especialmente considerando o contexto do Brasil, em cujo 

mercado a implementação ainda está sob análise. Ainda segundo o levantamento, tem-se que 

a eficiência dos selos depende da sua capacidade de aumentar a detecção, legibilidade e 

compreensão das informações nutricionais passadas aos consumidores de alimentos. Além 

disso, é importante destacar que a sensibilização do consumidor a respeito dos malefícios de 

uma dieta pobre em nutrientes envolve um percurso de ações mais ou menos constante, que 

pressupõe que ele perceba a informação de alerta, compreenda seu conteúdo e construa juízos 

para em seguida mudar sua atitude e, por fim, melhorar seu perfil de saúde, como ilustrado no 

esquema a seguir. 

 

																																																								
5 MacKinnon & Nohre, 2000 
6 Bushman, 1998 
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Figura 1: Esquema de processamento da informação nutricional 

Fonte: Adaptado pelo autor do Relatório Preliminar de Impacto Regulatório 
sobre Rotulagem Nacional, da ANVISA 

 

Para cada ação desse percurso, vários fatores podem diminuir ou aumentar sua 

eficiência e eficácia. Por exemplo, a percepção pode ser comprometida caso tamanho, cor e 

formato dos selos sejam inadequados ou caso a embalagem não forneça contraste suficiente 

para sua leitura. Há ainda a questão da localização do selo não ser privilegiada, ficando ele 

encoberto pela gôndola, por uma solda ou dobra da embalagem. Além disso, o texto pode ser 

pouco compreensível, utilizando-se de termos muito técnicos, abreviações ou mesmo frases 

muito longas. Mesmo com uma informação adequada, haverá ainda consumidores com 

dificuldades (analfabetos totais ou funcionais) ou mesmo que sejam incapazes de interpretar 

essa informação corretamente, desconhecendo a função de termos específicos como sódio ou 

calorias, por exemplo.  

Neste contexto, sem a total compreensão, a etapa do julgamento ficará certamente 

comprometida, podendo dar-se de maneira equivocada ou mesmo não ocorrer, no caso do 

consumidor julgar o sódio como um nutriente positivo, por exemplo, ou pensando que as 

calorias sejam um sinônimo de energia ou vitalidade. 

Na sequência, o processo da mudança do hábito dependerá, assim, do correto 

julgamento da informação pela melhora nas condições para as escolhas nutricionais, o que 

significa que uma análise desta etapa implica um maior tempo de avaliação. A rigor, ela só 

pode ser mensurável a longo prazo, seja através de levantamentos epidemiológicos, análises 

sobre a incidência das doenças crônicas não transmissíveis, possíveis diminuições dos gastos 

em saúde, etc. 

Tem-se então uma primeira noção sobre a complexidade do problema e do impacto 

limitado que as pesquisas científicas tem sobre ele. Por exemplo, mapeou-se que 28 pesquisas 

já foram realizadas na literatura comparando tipos diferentes de selos nutricionais frontais. 

Esses dados foram medidos de maneiras distintas em cada pesquisa, levantando-se 
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informações sobre a detecção, a percepção de saudabilidade, a intenção de compra, pesquisas 

de opinião, escalas hedônicas e níveis de compreensão nutricional. 

Especificamente no Brasil, segundo levantamento feito pela ANVISA, não há 

estudos que: 1) comparam modelos de selos parecidos entre si; 2) avaliam fatores que incidem 

sobre o aumento da compreensão dos selos; 3) levantem dados que considerem diferenças 

entre homens e mulheres, crianças, adolescentes ou idosos; 4) mensuram a percepção dos 

selos considerando amostras fidedignas da população brasileira (respeitando regionalismos, 

idade, sexo, classe social, escolaridade e renda) e 5) avaliam os benefícios dos selos pelo viés 

da indústria alimentícia e do consumidor simultaneamente. 

Após análise crítica do levantamento bibliográfico e da revisão dos artigos 

científicos já publicados, e considerando a multiplicidade de aspectos intervenientes no 

processo de desenvolvimento de sistemas de informação nutricional frontal nas embalagens 

de alimentos ultraprocessados, optou-se por realizar uma avaliação ergonômica de três tipos 

de selos nutricionais frontais através da variável detecção. Esta medida se justifica pela lacuna 

verificada na revisão da literatura sobre a etapa inicial do processamento da informação 

nutricional, o que é reiterado pela própria ANVISA. Sem detectar, o indivíduo não percebe o 

selo, visualiza ou lê a informação, sendo incapaz de compreendê-la, julgá-la, mudar suas 

atitudes ou melhorar suas escolhas alimentares. Já as categorias de selos, por sua vez, foram 

selecionadas devido à utilização em curso em outros países e por estarem sendo considerados 

pela ANVISA para implementação no Brasil. São eles o GDA, o semáforo nutricional e o 

octógono chileno. 

Pelo exposto, e dada a necessidade premente de estabelecer parâmetros objetivos de 

desenvolvimento para projetos de design, privilegiando dados e grandezas quantificáveis que 

apoiem as tomadas de decisão, o presente estudo propõe uma abordagem comparativa da 

detecção dos selos a partir de um óculos para eye tracking. Essa ferramenta permite que se 

obtenham dados referentes ao número de movimentos oculares realizados pelo usuário, 

número de pontos fixados, quantidade de tempo gasto nesses pontos específicos e número de 

sacadas oculares (saccade). 

Assim, o objetivo desta pesquisa se estabelece na busca pela identificação do modelo 

de selo mais fácil de detectar, considerando uma amostra que contemple homens e mulheres 

em iguais quantidades. 
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1.7 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para alcançar os objetivos da pesquisa aqui apresentada 

consistiu em três etapas. A primeira delas teve como foco uma revisão bibliográfica que 

trouxe embasamento para o referencial teórico definindo conceitos e metodologia relevantes 

para o desenvolvimento desta investigação. Foi realizado ainda um levantamento dos tipos de 

selos nutricionais frontais encontrados em vigência ao redor do mundo. Na segunda etapa, 

realizou-se um experimento com noventa voluntários (45 homens e 45 mulheres) para testar a 

interação dos consumidores com a parte frontal de uma embalagem, identificando os 

diferentes níveis de detectabilidade produzidos por cada modelo de selo testado e 

investigando se o sexo do participante influenciou na sua capacidade de detectar os selos 

nutricionais frontais. Foi utilizado nesta etapa um equipamento de eye tracking, cuja 

tecnologia permitiu mapear os movimentos oculares do participante, precisando 

objetivamente os movimentos realizados durante a observação, a ordem com que os itens 

foram visualizados e dados antropométricos como número de piscadas e dilatação da pupila. 

O óculos eye tracker, desenvolvido pela empresa SMI foi cedido pelo Laboratório de 

usabilidade (NGD) da UFSC, sob cuidados da professora doutora Giselle Merino. Na terceira 

e última etapa, foram analisados os resultados quantitativos e qualitativos obtidos a fim de se 

concluir qual modelo de selo nutricional frontal foi mais eficiente no quesito detecção. Ao 

final, analisou-se os dados e foi constatado a refutação dos itens apresentados no início dessa 

pesquisa como problema, hipótese e objetivos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DESIGN DE EMBALAGEM 

 

Foi no século XIX que deu-se o início do desenvolvimento das embalagens. 

Diferentes soluções foram adotadas para aperfeiçoar o acondicionamento, a conservação e o 

transporte de produtos alimentares, promovendo a sua evolução conforme as necessidades da 

sociedade. Segundo Calver (2009) até esse momento, os indivíduos dependiam da produção 

agrícola local para obter produtos de subsistência. O transporte dos alimentos era feito de 

maneira rudimentar e a oferta de produtos estava condicionada às estações do ano e às 

particularidades geográficas de cada região. No século XX ela surgiu para proteger, 

transportar e armazenar os alimentos, permitindo que os bens perecíveis pudessem viajar 

quilômetros até alcançar locais onde os insumos não eram ou não poderiam ser gerados 

regionalmente. Isso resultou numa diversificação da dieta do homem e abriu espaço para 

grandes negociações monetárias. Para isso, desenvolveram-se novas tecnologias que 

permitiram aos agricultores enviar às lojas os alimentos pré-embalados, incentivando que eles 

criassem um invólucro atraente para os consumidores.  

A importância comercial, dada principalmente após o aparecimentos dos primeiros 

supermercados, permitiu que a embalagem evoluísse até o cenário atual onde ela precisa 

comunicar e ressaltar os atributos dos produtos, exercendo grande expressão de marketing. A 

Associação Brasileira de Embalagem (ABRE) resume essas características afirmando que 

essa importante demonstração do design gráfico possui as funções básicas de conter, proteger 

e acondicionar produtos e as funções auxiliares de informar o consumidor, comunicar-se com 

ele e vender produtos. Mestriner (2008) ainda complementa que as embalagens possuem 

funções ambientais, socioculturais, mercadológicas e tecnológicas, afirmando que 80% das 

decisões de compra se dão no ponto de venda e que 90% dos produtos expostos não tem apoio 

de mídia. Ou seja, é na gôndola e observando os rótulos que o consumidor decide por qual 

produto comprar, podendo ser o fator decisivo na obtenção de uma vantagem competitiva das 

marcas, inclusive melhorando seu acondicionamento e aumentando seu tempo de gôndola 

(shelf life), expondo melhor suas vantagens ou ajudando a justificando o posicionamento de 

preço de um produto.  
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Considerações com ergonomia sempre foram intrínsecas às embalagens: seus 

projetos exigem que o designer interaja impreterivelmente com dados, amostragem e 

avaliações obtidas em pesquisa de pré e pós venda. É uma área cuja precisão física precisa ser 

impecável, pois devem ser consideradas as dimensões e volumetria do produto 

acondicionado, seu transporte e disposição na gôndola, bem como as restrições do processo 

de envase e impressão. Além disso, a interação da embalagem com o usuário e a maneira 

como ele se relaciona com a informações sobre o produto sempre foram importantes no 

desenvolvimento dos projetos, como destaca a Associação Brasileira de Designers Gráficos - 

ADG no seu manual sobre a profissão: "tempos atrás, quando poucos trabalhos da área do 

design davam importância às pesquisas de opinião, elas já eram prática corrente no campo das 

embalagens" (p. 29). Mestriner (2002) é enfático ao afirmar que "não existe design de 

embalagem sem estudo de campo" (p. 45), pois ao iniciar um projeto, o designer deve fazer 

uma análise do ponto de venda para descobrir as vantagens competitivas do novo produto, 

qual formato adotar na embalagem, como expô-lo (em pé, deitado ou empilhado, por 

exemplo) e quais as cores utilizadas em determinada categoria. O destaque dado a 

determinadas informações também pode ser observado, possibilitando ao designer explorar 

benefícios do produto, ou até mesmo esconder suas fraquezas. 

Ao dar início a um projeto de embalagem, segundo Andrea Martini7 (2002) é 

necessário que o designer leve em conta alguns elementos que vão garantir a construção de 

valor do produto. São elas em ordem cronológica: impacto e atração, entendimento do 

produto e dos seus benefícios, serviço, segurança e praticidade, lembrança do produto, 

confiança e intimidade com o produto e, por fim, fidelidade à marca. Ainda segundo o autor, a 

construção do valor de uma marca baseia-se na criação, manutenção e contínua afirmação da 

promessa e benefício de um produto ao consumidor. Sabendo disso, a importância dos 

projetos de embalagem no marketing dos produtos é reafirmada, pois como vimos, a maioria 

deles apresenta-se ao consumidor diretamente no autosserviço. Dessa forma, a embalagem 

está completamente conectada ao produto e ao branding da marca, podendo o projeto dar 

prioridade ao produto, ao branding ou à própria embalagem. 

 

 2.1.1 Embalagem de alimentos 

																																																								
7 IN: BRASIL, A. D. G. O valor do design: guia ADG Brasil de prática profissional do designer gráfico. São Paulo: Senac, 
2002.  
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No caso específico das embalagens de alimentos, além do projeto gráfico e das 

funções comerciais, as embalagens estão ligadas diretamente ao seu acondicionamento e 

determinam fatores logísticos que regem a cadeia de transporte e de abastecimento. Segundo 

Banzato (2008) para muitos produtos é a embalagem que define as características necessárias 

ao sistema logístico determinando, por exemplo, a vida útil de alimentos perecíveis e a 

extensão necessária do ciclo de distribuição. É função primordial da embalagem retardar 

deteriorações, estender a vida de prateleira e manter a qualidade e segurança dos alimentos, 

protegendo-os de influências externas como luz, calor, odores, micro-organismos, insetos, 

sujeiras, entre outros. 

Segundo dados levantados pelo IBRE (Instituto Brasileiro de Economia) e pela FGV 

(Fundação Getúlio Vargas) para ABRE (Associação Brasileira de Embalagem), o setor de 

embalagens movimentou em 2015, R$ 57,2 bilhões, representando um total de 0,97% no PIB 

nacional deste ano (ABRE 2016). A indústria de alimentos é a maior usuária de embalagens, 

representando mais da metade (51%) das vendas realizadas pelo mundo (Ey Analisys, 2013) 

devido ao crescimento acelerado do setor que, por sua vez, é resultante do aumento da 

população. Segundo Brody et al. (2008), o uso de embalagens para alimentos é um indicador 

socioeconômico da capacidade de gastos da população, pois representam o consumo mais 

essencial e vital das famílias. 

Todas as embalagens exibem informações em maior ou menor quantidade. Elas 

costumam obedecer a  uma hierarquia de importância que guiam o olhar do consumidor para 

que ele descubra a marca, tipo de produto, sabores, benefícios, pesos, medidas, informações 

técnicas, de acondicionamento e até de reciclagem. Órgãos regulamentadores como Anvisa 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, 

Normatização e Qualidade Industrial) e ABNT/CB-23 (Comitê Brasileiro de Embalagem e 

Acondicionamento) criam e fiscalizam leis e normativas que especificam a forma, tamanho e 

conteúdo dos textos legais que os rótulos devem conter e a forma como os produtos devem ser 

acondicionados, transportados e distribuídos.  

Numa embalagem de alimento, encontramos alguns elementos frequentes como 

nome da marca, apetite appeal, descrição de variedade, ícones e textos destacando benefícios 

(chamados de "claims") e splashes de marketing (ver Figura 1 na página 21). 

Ao projetar embalagens para o setor alimentício, o designer precisa atentar-se a uma 
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extensa lista de itens que devem constar no layout, começando pelos itens obrigatórios a 

qualquer tipo de rótulo. São alguns exemplos8: 

● denominação de venda do produto; 

● denominação de marca; 

● identificação do país de origem  (especificando fabricante, produtor, 

importador e/ou distribuidor); 

● identificação da área para lote e prazo de validade; 

● indicação quantitativa do conteúdo (de acordo com a portaria do INMETRO nº 

157 de 19/08/2002); 

● instruções de uso do produto; 

● contato do serviço de atendimento ao consumidor; 

● cnpj do fabricante, produtor, importador e/ou distribuidor; 

● endereço do fabricante, produtor, importador e/ou distribuidor; 

● cuidados de conservação; 

● simbologia de manuseio, armazenagem e transporte; 

● simbologia de identificação de materiais e de descarte seletivo; 

● lista de ingredientes; 

● tabela nutricional; 

● declaração dos aditivos alimentares na lista de ingredientes; 

● declaração do valor calórico, nutrientes e componentes; 

● declaração de quantidade e/ou tipo de gordura; 

● declaração de conteúdo de açúcar e polióis; 

● lista de alergênicos; 

● informação nutricional complementar; 

● registro do ministério da agricultura; 

● instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário. 

 

A relação de itens estende-se ainda mais quando são consideradas legendas 

específicas ligada ao apetite appeal (como "sugestão de consumo" ou "imagens meramente 

ilustrativas"), quando envasados alimentos orgânicos, transgênicos ou na circunstância do 

																																																								
8 Lista desenvolvida pela Food Design para a ABRE, disponível em: <http://www.abre.org.br/setor/legislacao/rotulagem-de-
embalagem/alimentos/>  
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produto voltar-se para a exportação além de abastecer ao mercado interno (considerando-se 

então a tradução das informações para mais de um idioma, além da aplicação de selos 

específicos de cada mercado e da descrição de quantidade em mais de uma unidade de 

medida). 

 
Figura 2: Exemplo de embalagem real de alimento ultraprocessado, em planta aberta. 

Fonte: embalagem de Tempero e Sabor, comercializado pela Nestlé do Brasil. 
 

Além das informações obrigatórias, existem alguns elementos comuns às embalagens 

de alimentos e uma hierarquia esperada na distribuição das informações. Apesar das infinitas 
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possibilidades de combinação desses elementos na criação dos layouts e até da possibilidade 

de exclusão de parte deles, códigos próprios desta categoria e elementos legais são esperados 

pelo consumidor ao consultar um rótulo. Na Figura 2 é possível observar uma embalagem de 

alimento ultraprocessado comercializado no Brasil por uma grande empresa multinacional 

onde é possível pontuar alguns desses elementos na sua planta técnica, a ver a seguir: 

1) Marca: representada pelo logo do fabricante que endossa o produto. Precisa 

aparecer em destaque, localizado em uma área nobre da embalagem que não seja sobreposta 

por dobras, vincos ou pela gôndola; 

2) Identificação de variedade: textos, cores e outros elementos gráficos que 

sinalizam o sabor de um produto, diferenciando-os dos demais itens da linha; 

3) Splash: elementos gráficos frequentemente associados a textos que destacam 

vantagens, benefícios ou novidades no produto; 

4) Descritores legais: o conteúdo e formato das informações deve obedecer a 

diretrizes rigorosas, específicas a cada país; 

5) Nome do produto: pode ser uma sub-marca ou um lettering. É necessário que o 

nome do produto seja trabalhado como um logo separado da marca, capaz de identificar o 

produto e passível de ser aplicado fora do layout para divulgações no ponto de venda, em 

materiais promocionais e em websites; 

6) Apetite Appeal: representações fotográficas e ilustrações associadas às 

características e sabores do produto. Podem ser descritivas, ilustrando os principais 

ingredientes do alimento ou exemplificar elaboradas sugestões de consumo; 

7) Indicação de volumetria: mostra a quantidade contida na embalagem. Sua 

localização deve ser visível cujo o número descritivo e a grandeza física devem ter tamanhos 

proporcionais ao demais elementos do layout e precisam ser especificados segundo a norma 

vigente do produto; 

8) Claims: informações complementares que destacam algum valor do produto ou 

benefício. Devem ser comprovados em suas informações nutricionais ou de composição e 

usados como uma chamada extra na embalagem para atrair o consumidor; 

9) Descrição do produto: identifica, segundo as normas vigentes para cada alimento 

e país, a descrição exata do produto, excluindo as informações de marketing e nomes fantasia. 

O tamanho e posição do texto depende do tamanho da embalagem e demais elementos 

gráficos; 
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10) Selo nutricional frontal: exemplificado pelo GDA (guideline daily amount), sua 

adesão é voluntária no Brasil e funciona como um resumo da tabela nutricional. Mostra as 

quantidades e porcentagens de açúcar, sódio, gorduras totais, gorduras saturadas e calorias 

contidas em determinada porção do alimento; 

11) Lista de ingredientes: alegações e descrições da composição do produto, 

listadas de acordo com as quantidades presentes no alimento; 

12) Tabela Nutricional: localizado obrigatoriamente no verso da embalagem 

(BOP), mostra os nutrientes declarados no produto cuja quantidade pode variar de oito a trinta 

itens. Com linguagem técnica, revelam as porcentagens e quantidades relativas à uma porção 

do alimento e raramente quanto a sua totalidade. Pode ser diagramada em forma de texto 

corrido, em casos onde o limite da área da embalagem é insuficiente para a tabela; 

13) Área para lote e validade: espaço na embalagem especificado em planta técnica 

para receber o carimbo de lote e validade, impressos durante o processo de envase; 

14) Código de barras: permitem aos varejistas gerenciarem as informações de preço 

e de estoque de produtos. Comumente aparece num espaço do verso (BOF) designado pelo 

desenvolvedor da faca do produto e com tamanho pré-determinado para garantir sua leitura; 

15) Origem: Designação do país de procedência, fabricante, produtor e ou 

importador; 

16) Símbolos: a padronização dos símbolos nas embalagens ocorrem de maneira 

mundial ou nacional. Esses ícones incluem certificações de produtos, marcas registradas, 

provas de aquisição e outros. Em certas situações, são necessários símbolos para informar o 

tipo de abertura, modos de uso e aspectos de segurança; 

17) Informações publicitárias e de marketing: elementos dispostos no verso da 

embalagem (BOP) que buscam aproximar o produto do consumidor. Podem ser receitas, 

jogos, dicas, promoções ou outros exemplos de interação entre a marca e o cliente.  

 

 

2.1.2 Normativas e Legislação 

 

Muitas vezes limitados ao verso das embalagens, informações importantes a respeito 

do conteúdo nutricional do alimento correm o risco de passarem desapercebidos ou 
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interpretados erroneamente. Em 2017, um estudo conduzido pelo IBOPE9 indicou que 79% da 

população brasileira acima dos 16 anos compreende parcialmente ou não compreende nada 

das informações apresentadas pela tabela nutricional das embalagens. Além disso, a Anvisa 

divulgou no seu Relatório Preliminar de Impacto Regulatório Sobre Rotulagem Nacional 

(2018) 10 que o perfil do consumidor que utiliza a tabela nutricional é composto por mulheres 

com elevado nível educacional, de renda, tempo e motivação de saúde. Além da dificuldade 

na compreensão das informações, outros problemas comprometem o uso correto da rotulagem 

nutricional pelos brasileiros e foram identificados e listado pela Anvisa em um relatório sobre 

o impacto da Rotulagem Nutricional, de maio de 2018. São eles: 1) localização sem realce; 2) 

formato pouco atrativo ou competitivo; 3) letras e números de tamanho pequeno; 4) contraste 

inadequado; 5) excesso de informações; 6) linguagem técnica, científica ou quantitativa; 7) 

diferenciação inadequada entre nutrientes positivos e negativos; 8) lista de nutrientes extensa 

e desatualizada; 9) desuniformidade entre as porções dos alimentos; 10) porções que não 

refletem a quantidade consumida; 11) lacunas e desatualizações dos valores de referência. 

Ainda segundo o mesmo documento da Anvisa, as práticas adotadas pelos grandes produtores 

de alimentos no Brasil contribuem para dificultar a criação de uma nova regulamentação 

nutricional, uma vez que diversas informações fornecidas pelas empresas nas embalagens são 

declaradas com problemas de legibilidade, visualização e leitura pelo consumidor.  

No capítulo 7 do livro The Cost-Benefit Revolution (“A revolução do Custo-

Benefício”, tradução nossa), o autor Cass R. Sustein analisa a necessidade e as muitas 

aplicações de selos ou rótulos mandatórios pelo governo e agências reguladoras. Para ele, a 

principal razões deles serem exigidos, deve-se ao fato dos produtos apresentarem informações 

incompletas aos consumidores: 
a standard market failure, often invoked by agencies themselves, involves incomplete 
information. Sometimes consumers lack information that would enable them to make 
(sufficiently informed) choices, and government provides that information to make the market 
work efficiently. (SUSTEIN, 2018, p. 118)11 

 

																																																								
9 IBOPE Inteligência & Confederação Nacional das Indústrias. Disposição da população para mudanças na rotulagem das 
categorias de alimentos e bebidas não alcoólicas. 2017 
10 BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Relatório Preliminar de Impacto Regulatório Sobre Rotulagem 
Nacional. Brasília, 2018 
11 uma falha padrão de mercado envolve frequentemente as próprias agências [reguladoras]. Muitas vezes falta informações 
aos consumidores que os impede de tomarem decisões suficientemente conscientes. [Nesses casos] o governo provém a 
informação necessária para que o mercado funcione de maneira eficiente. (tradução nossa) 
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 Com o intuito de reverter alguns dos fatores apontados pela Anvisa, está prevista 

para 2020 uma mudança na rotulagem de grande parte dos produtos alimentícios 

industrializados no Brasil. O projeto encabeçado pela agência prevê uma nova rotulagem 

frontal para elucidar sobre o conteúdo nutricional nas embalagens dos alimentos 

ultraprocessados, debatendo propostas regulatórias com 22 entidades ligadas ao setor 

produtivo de alimentos e bebidas e órgãos de defesa dos consumidores.  

Chamado de Rede Rotulagem, esse grupo busca através de diversos debates e 

Tomadas Públicas de Subsídios (TPS) tem o objetivo de definir um modelo de proposta para 

uma rotulagem nutricional frontal que passe a valer para todos os alimentos que se enquadram 

sob a definição de ultraprocessados. Essa categoria é explicada pelo Ministério da Saúde 

como:  

 
formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de 
alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos 
(gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas em laboratório com base em 
matérias orgânicas como petróleo e carvão (corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e 
vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes). 
Técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem, e pré-processamento por fritura ou 
cozimento. (GUIA ALIMENTAR DA POPULAÇÃO BRASILEIRA, 2018, p. 41) 

 

Esse conjunto de alimentos corresponde àqueles produtos que passaram por técnicas 

e processamentos com alta quantidade de sal, açúcar, gorduras, realçadores de sabor e 

texturizantes e que por isso possuem um perfil nutricional deficitário. Sua hiperpalatabilidade 

e deficiência em micronutrientes (vitaminas, sais minerais, água e fibras) danificam os 

processos que sinalizam o apetite e a saciedade e provocam o consumo excessivo e 

desapercebido de calorias, sal e açúcares possibilitando o surgimento de doenças relacionadas 

à má alimentação.  

 

2.2 SAÚDE DO CONSUMIDOR 

 

Segundo dados coletados em 2017 e publicados em 2018 pelo Vigitel (Vigilância de 

fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico), a população adulta 

brasileira consiste em 54% de indivíduos com sobrepeso (IMC > 25), 18,9% de obesos, 

24,3% hipertensos e 7,6% diabéticos. Ainda conforme esses dados, a porcentagem de adultos 

com sobrepeso ou obesidade cresce em proporções endêmicas todos os anos. Entre os jovens, 
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a obesidade aumentou 110% entre 2007 e 2017. Esse índice foi quase o dobro da média nas 

demais faixas etárias (60%), crescendo também entre as crianças e quase triplicando entre as 

mulheres. 

Esse perfil contribui para o agravamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT) que engloba enfermidades cardiovasculares, diabetes e câncer e que são a principal 

causa de mortes no mundo, correspondendo só no Brasil a 74% dos óbitos em 2015. Embora 

multifatoriais e podendo estar ligadas à uma predisposição genética, as DCNT têm em comum 

quatro fatores de risco modificáveis: a alimentação inadequada, o uso abusivo de álcool, o 

tabagismo e o sedentarismo. Nesse contexto, o Ministério da Saúde embasado em estudos 

científicos, entende que a dieta atual do brasileiro tem um papel importante na construção 

desse cenário ou na piora da condição dessas doenças. Grande parte da população brasileira, 

por exemplo, consome sal acima da média estimada para o consumo diário (9,6g/dia/per 

capita), devido principalmente à preparação inadequada dos alimentos, à adição exagerada do 

ingrediente durante refeições e ao consumo de alimentos industrializados e do tipo fast food. 

Ainda na avaliação do Ministério de Saúde, embora o ritmo de crescimento da 

ocorrência de obesidade tenha se estabilizado desde 2015, ainda é um índice preocupante. O 

fator central desse processo se deve à mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros, em 

que o arroz com feijão vem perdendo seu protagonismo e os alimentos in natura passaram a 

ser substituídos por comidas industrializadas e ultra processadas. 

A consequência direta da piora no panorama geral da saúde da população adulta 

resulta numa oneração ao Sistema Único de Saúde (SUS), em um aumento dos gastos com a 

previdência e na diminuição da expectativa de vida e na capacidade laborativa dos adultos. 

Apenas em relação à obesidade, em 201112, a estimativa de custos financeiros diretos com o 

tratamento desta condição e de suas patologias associadas na população foi de R$ 488 

milhões, ou 1,9% dos gastos com assistência à saúde de média e alta complexidade.  

Segundo o Relatório da Anvisa, a alimentação inadequada tem um papel de destaque 

na magnitude do excesso de peso e das DCNT na população brasileira. Nesse sentido, 

diversas revisões sistemáticas confirmam que a alimentação inadequada lidera o ranking de 

fatores de risco mais importante para a carga global de doenças no país em que o consumo 

excessivo de gorduras saturadas, de gorduras trans e de sódio aumenta o risco de doenças 

																																																								
12 BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Relatório Preliminar de Impacto Regulatório Sobre Rotulagem 
Nacional. Brasília, 2018	



	

	

	
 

34 

cardiovasculares e o excesso de açúcares livres aumenta o risco de obesidade e de cáries 

dentais.  

Ainda de acordo com a Anvisa, as informações publicitárias e o conteúdo de 

marketing presente nas embalagens também contribui para confundir o consumidor. Pesquisas 

científicas ligadas aos selos nutricionais costumam trazer a questão da percepção de 

“saudabilidade” (healthfullness) como uma medida de compreensão do consumidor em 

relação a determinado produto alimentício. Esse conceito refere-se a quão saudável o 

consumidor acha que esse produto é ou parece ser. O uso de diferentes substratos plásticos 

(com acabamento fosco, por exemplo), o apoio de textos, frases ou mesmo campanhas com o 

aval de personalidades conhecidas podem criar uma falsa impressão do real conteúdo 

nutricional de um produto, levando o consumidor a consumi-lo erroneamente. 

 

 

 

2.3 ROTULAGEM NUTRICIONAL FRONTAL 

 

A discussão sobre o papel das embalagens na decisão de compra do consumidor e a 

respeito do potencial nocivo do consumo de alguns alimentos não é exclusiva ao Brasil. Um 

levantamento divulgado pela Anvisa, no Relatório Preliminar de Análise de Impacto 

Regulatório sobre Rotulagem Internacional13, de maio de 2018, revelou que mais de 40 países 

já adotam algum modelo de rotulagem nutricional frontal. Suas formas, regras, aplicações e 

expressões gráficas variam levando em conta as necessidades da população de cada país, seu 

nível educacional, as barreiras de comunicação enfrentadas, a cultura local, a necessidade de 

entendimento das informações pelos grupos consumidores e as diretrizes comerciais locais e 

de exportação. Buscando organizar as pesquisas dos sistemas vigentes, foi adotada 

internacionalmente uma classificação desses modelos, baseada nas diferentes formas como a 

informação pode ser transmitida ao consumidor. Para esse trabalho, essa divisão será feita em: 

modelos interpretativos, semi-interpretativos e não interpretativos. A Anvisa ainda adota uma 

quarta classificação em "modelos híbridos", cujo conceito une regras encontradas em mais de 

																																																								
13 BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Relatório Preliminar de Impacto Regulatório Sobre Rotulagem 
Nacional. Brasília, 2018. Disponível online. 
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um sistema, mas que aqui não foi adotada, pois não encontrou-se outro registro dessa 

classificação na literatura internacional ou na revisão bibliográfica realizada. 

 

2.3.1. Modelos Interpretativos 

 

Essa categoria engloba principalmente os sistemas de ranqueamento e os selos de 

saúde, cuja informação estabelece uma indicação sobre a saudabilidade do alimento. Ele 

fornece um julgamento de valor, uma orientação ou uma opinião emitida pelos órgãos 

reguladores e de saúde locais, sem fornecer dados específicos sobre os nutrientes contidos no 

produto. Sua primeira incidência é de 1989, quando o modelo de selos mais antigo do mundo, 

chamado Keyhole, foi aprovado na Suécia. Essa proposta, assim como outros sistemas 

interpretativos costuma indicar quando um produto é próprio ou indicado ao consumo, ao 

contrário de tentar dissuadir o usuário.  

    
Figura 3: Exemplos de modelos interpretativos do Canadá, Holanda, Suécia e Finlândia, respectivamente 
Fonte: Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório sobre Rotulagem Internacional, ANVISA 

 

Apesar de ser mais bem aceito pelas empresas alimentícias, sua adesão vem 

associada a taxas e pagamentos fazendo com que algumas indústrias não recebam o selos, 

mesmo que produzam produtos adequados ao consumo. 

 

 

2.3.2. Modelos Semi-interpretativos 

 

Fornecem informações sobre um conjunto de nutrientes específicos, utilizando-se de 

símbolos, cores ou descritores qualitativos para auxiliar na interpretação do conteúdo 

nutricional feito pelo consumidor. Nessa categoria figuram os sistemas de semáforos 

nutricionais – cujos diferentes níveis de sódio, gorduras e calorias são ranqueados e mostrados 

através das cores dos semáforos de trânsito – e os alertas. 
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Em 2015, o governo chileno com o apoio da academia, de organizações 

internacionais e de membros da indústria alimentícia adotou um modelo de selos semi-

interpretativo que consiste em octógonos pretos com letras brancas. Localizados na parte 

frontal da embalagem, eles sinalizam o alto teor de calorias, açúcares, gorduras e sódio e 

trazem o aval do Ministério da Saúde local. Chamado de Ato 20.606, esse sistema é 

considerado por outros países do Mercosul, dentre eles Brasil e Argentina e já foi adotado no 

Peru e no Uruguai com algumas alterações. Sua adesão é obrigatória a todos os alimentos 

industrializados cuja composição exceda os níveis sugeridos pelo governo além de restringir 

as vendas e a publicidade desses alimentos em determinados veículos. 

Apesar da sua recente implementação, o resultado dessa iniciativa tem provado 

resultados. Segundo dados coletados e divulgados pela Food and Agriculture Organization 

(FAO/UN) em 201614, várias empresas vêm adequando voluntariamente a fórmula de seus 

produtos para que não seja mais necessário utilizar os selos na parte frontal da embalagem 

(Front of Packaging - FOP), bem como foi percebido uma melhora geral no perfil da saúde 

da população chilena. 

 

 
Figura 4: Exemplo dos selos semi-interpretativos existentes no Chile. 

Fonte: Food and Agriculture Organization of The United Nations 
 

Chamado de semáforo nutricional ou traffic light labels – TLL (exemplificado na 

figura 5,) essa proposta se apropria de uma convenção de cores adotadas pelos sistemas de 

trânsito para auxiliar na compreensão das informações nutricionais transmitidas ao 

consumidor. Sem formato definido e de adesão voluntária, esse modelo foi criado em 2013 no 

Reino Unido, mas possui versões semelhantes em produtos na Coreia do Sul, Irã e Equador, 

sendo uma das principais propostas consideradas a serem adotadas pelo governo brasileiro.  

																																																								
14 Food and Agriculture Organization of The United Nations. Approval Of A New Food Act In Chile: Process Summary. 
2016 
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Figura 5: exemplo de semáforo nutricional em uso no Reino Unido. 

Fonte: British Nutrition Foundation 
 

 
Nesse modelo, as informações de açúcar, caloria, gorduras e sódio aparecem 

resumidas na frente da embalagem, apresentadas com porcentagens indicativas de consumo 

baseado numa dieta de um adulto ativo que consome 2.000 calorias diárias. O semáforo 

sugere destacar as informações percentuais com as cores verde, amarelo e vermelho variando 

de acordo com as porções de cada ingrediente potencialmente nocivo e  muitas vezes 

acompanhados das palavras "high", "med" e "low" (alto, médio e baixo, respectivamente). 

 

 

2.3.3. Modelos não interpretativos 

 

Deste grupo fazem parte os modelos que apresentam informações sobre um conjunto 

de nutrientes específicos, sem qualquer tipo de julgamento, opinião, orientação ou elementos 

qualitativos para auxiliar na interpretação da informação pelo consumidor. O principal 

exemplo desse grupo é o modelo de rotulagem mais difundido no mundo, chamado de GDA 

(Guideline Daily Amount).  

Criado em 1998 no Reino Unido, esse modelo utiliza-se de ícones em forma de barril 

para informar as quantidades absolutas e relativas – na forma de %VD – de determinados 

nutrientes (açúcar, sódio, gorduras totais, gorduras saturadas e calorias). Dessa forma, o GDA 

emprega os mesmos elementos da tabela nutricional e tem como foco o conteúdo energético 

do alimento, sem expressar um juízo de valor ou mostrar alguma classificação dos valores 

mostrados. À exceção de três países Tailândia, México e Filipinas), esse sistema é adotado 

pelas empresas de forma voluntária. No Brasil, nove grandes empresas do ramo alimentício o 

adotam e estão entre elas a Nestlé, a Mondelez e a Coca-Cola. 
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Figura 6: exemplo de GDA. 

Fonte: Selo retirado de uma embalagem de Sopão Maggi, comercializado pela Nestlé Brasil 
 

Os resultados apresentados por esses modelos estimularam a iniciativa da Anvisa de 

rever a rotulagem dos alimentos ultraprocessados no Brasil. Para isso,  foram traçados seis 

objetivos específicos para essa intervenção na rotulagem nutricional dos alimentos brasileiros 

cuja proposta escolhida precisará atender diretamente. Dentre elas, três estão diretamente 

ligados à qualidade gráfica da proposta a ser adotada, pois tratam do aperfeiçoamento da 

visibilidade e da legibilidade das informações nutricionais, da facilidade de compreensão dos 

principais atributos nutricionais dos alimentos e da redução dos casos que geram engano 

quanto à composição nutricional entre os alimentos. 

Revisões bibliográficas de experiências regulatórias internacionais e estudos 

comparativos de diferentes modelos de rotulagem sugerem que para a eficiência da 

implementação de um sistema de informação nutricional frontal para o FOP é necessário que 

se considere a capacidade que o consumidor tem de detectar, ler e compreender a informação 

nutricional indicada. As duas primeiras estão ligadas diretamente aos fatores humanos, 

evocando conceitos básicos de acuidade e legibilidade] citadas por Gomes Filho (2016). Até a 

decisão final em 2019 sobre qual modelo a ser adotado e sua aceitação e implementação pelas 

empresas produtoras dos alimentos ultraprocessados até 2021, muitos estudos podem ser 

feitos a fim de aprimorar a leitura e interpretação das informações nutricionais pelos 

consumidores, medindo a eficiência e comparando modelos já implementados 

internacionalmente. 

Os níveis de sódio, gorduras, açúcares e calorias a serem considerados excessivos ao 

consumo diário, e por isso danosos à saúde, variam de acordo com a região. Os semáforos 

adotam uma tabela sugerida pelo governo britânico que, por sua vez, difere dos valores 

sugeridos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ou pelo governo chileno. No caso 

específico do Brasil, as quantidades consideradas nocivas de cada substância ainda estão sob 
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debate pela Rede Rotulagem, podendo ser adotada níveis internacionais ou sendo criada uma 

tabela exclusiva para o mercado brasileiro. 

Os diferentes tipos de modelos de selos variam sua forma gráfica, mas tem em 

comum a premissa básica de comunicar a informação nutricional de forma mais simples e 

visível do que a tabela nutricional. Ainda segundo o relatório da ANVISA, a escolha do 

modelo deve atender às necessidades da população de cada país, considerando seu nível 

educacional, as barreiras de comunicação, a cultura local, os padrões alimentares e a 

necessidade de entendimento das informações nutricionais pelos grupos menos favorecidos da 

população. Considerando ainda as diferentes maneiras de transmitir a mensagem dos selos 

nutricionais frontais, é necessário compreender como ocorre no indivíduo o processamento 

das informações recebidas através dos sentidos. 

 

 

 

2.4 PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

 

Diante dos mais diferentes modelos de sistemas de informação nutricional frontal 

disponível nos mercados internacionais, muito se vem discutindo sobre a sua real eficiência. 

Baseados em estudos realizados na Europa pelos pesquisadores Grunert e Wills (2007) e 

Mackison, Wrieden e Anderson (2010), um grupo de acadêmicos chilenos produziu uma série 

de artigos científicos cujo objetivo é validar ou confrontar determinados pontos da proposta 

dos selos nutricionais frontais adotado no Chile, cujo modelo é representado por octógonos 

pretos. Nesses trabalhos, Arrua, Machín, Curutchet, Martínez, Antunes, Alcaire, Giménez e 

Ares15 (2017) fizeram a importante contribuição de identificar os três fatores que determinam 

a eficiência dos selos. Segundo eles “a eficiência dos selos nutricionais frontais depende no 

quanto eles melhoram a capacidade do consumidor de detectar, ler e compreender as 

informações nutricionais16”. Essa conclusão contribui para afirmar que a discussão sobre qual 

o melhor modelo de selo depende não só de estudos sob o viés do design (referentes à cores, 

																																																								
15  ARRÚA, A., MACHÍN, L., CURUTCHET, M. R., MARTÍNEZ, J., ANTÚNEZ, L., ALCAIRE, F., ... & ARES, G. 
Warnings as a directive front-of-pack nutrition labelling scheme: comparison with the Guideline Daily Amount and 
traffic-light systems. Public health nutrition, 20(13), 2017. 2308-2317p. 
16 the efficiency of FOP labels depends on the extent to which they improve consumers’ ability to detect, read and understand 
nutritional information.	
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contrastes, tamanho das letras, formatos, etc), mas também dependem das diferentes etapas do 

processamento das informações no cérebro do indivíduo e do perfil dos consumidores. 

O processo de recepção das informações visuais e textuais dispostas na embalagem 

exigem do indivíduo diferentes cargas cognitivas. É necessário levar em conta conceitos de 

percepção visual, atenção, retenção da informação, memória e outros para compreender o 

processo de leitura e aprendizagem exigidos do sujeito ao interpretar determinada mensagem. 

Dessa maneira, podemos dizer que o ato de ir ao mercado, procurar um produto, ler as 

embalagens e escolher por um deles exige que o indivíduo examine aspectos cognitivos do 

design de interação. Sobre isso, Rogers, Sharp e Preece (2013) explicam que existem dois 

tipos de cognição: a experiencial e a cognitiva.  
A primeira é um estado de espírito em que percebemos, agimos e reagimos a 
eventos ao nosso redor de forma eficaz e sem esforço. Exige alcançar certo nível de 
competência (expertise) e de engajamento. Como exemplos, podemos citar: dirigir 
um carro ou ler um livro. Já a cognição reflexiva envolve pensar, comparar e tomar 
decisões. Esse tipo de cognição é a que leva a novas ideias e a criatividade. 
Exemplos incluem [...] aprender algo novo. (ROGERS, SHARP E PREECE, 2013, 
p.66) 
 
 

Além disso, ainda segundo o mesmo autor, a cognição envolve tipos específicos de 

processos que incluem atenção, percepção, memória, aprendizado, leitura, fala, audição, 

resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisões. A detecção – 

conceito trabalhado diretamente nesse trabalho – também é parte de um processo cognitivo. A 

literatura falha ao fornecer uma definição categórica para esse termo, bem como formas de 

medir esse processo de forma quantitativa ou qualitativa. As áreas de psicologia cognitiva e 

neurociências frequentemente associam o termo da detecção ao da atenção. Para Bear, 

Connors & Paradiso (2002, p.645) a “atenção define um aumento na detecção”. Para 

compreender melhor esse termo, faz-se necessário esclarecer o que é de fato a atenção. 

Rogers, Sharp e Preece (2013, p. 67) explicam que esse processo consiste em selecionar 

coisas em que se concentrar por certo momento, dentre uma variedade de possibilidades 

disponíveis. “a atenção envolve nossos sentidos auditivos e/ou visuais”. Para Sternberg (2010, 

p. 107) “é o meio pelo qual se processa ativamente uma quantidade limitada de informação a 

partir da enorme quantidade de informação disponível por meio dos sentidos, da memória 

armazenada e de outros processos cognitivos.”. Ela é, portanto, um recurso finito que 

impossibilita ao indivíduo focar sua atenção em todos os recursos disponíveis ao mesmo 

tempo, concentrando a mente em algo que desperte seu interesse ou desperte seus sentidos.  
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A percepção, por sua vez, é um procedimento complexo que envolve outros 

processos cognitivos como a própria atenção, a memória e a linguagem. Segundo Rogers, 

Sharp e Preece (2013) ela “refere-se a como a informação é assimilada do ambiente pelos 

diferentes órgãos sensitivos – olhos, ouvidos, dedos – e transformada em experiências com 

objetos, eventos, sons e gestos”. As autoras seguem explicando que “a visão é o sentido 

dominante, seguido pela audição e pelo tato” (p. 71).  Por ser tão mais relevante que os 

demais sentidos, a percepção visual ganha destaque nas pesquisas que envolvem psicologia 

cognitiva, pois os estímulos captados pelos olhos ativam áreas complexas do cérebro e são 

capazes de alterar a percepção dos demais sentidos. Sternberg (2010, p. 70) complementa que 

“o córtex visual contém várias áreas de processamento, cada qual com diferentes tipos de 

informação visual relativas à intensidade e à qualidade, inclusive cor, localização, 

profundidade, padrão e forma”. 

Não é possível, no entanto, que o cérebro se recorde de tudo o que é visto, ouvido ou 

experimentado. É necessário um processo de filtragem onde a mente decide que informação 

será guardada e qual será perdida, ocorrendo uma codificação que determina qual informação 

é observada no ambiente e como ela será interpretada. Esse é o processo de memorização cujo 

papel está ligado diretamente a capacidade de aprendizagem do indivíduo. Rogers, Sharp e 

Preece (2013, p. 72) afirmam que “quanto mais atenção se presta a alguma coisa e quanto 

mais isso é processado pelo pensamento e em comparação com outros conhecimentos, maior 

a probabilidade de ser lembrado.”. A memória do indivíduo ainda pode se dar por um curto ou 

longo prazo. A memória de curto prazo, segundo Sternberg (2010) se dá por alguns segundos 

ou até alguns minutos e costuma armazenar sete itens significativos. Já a memória de longo 

prazo,  acordo com o mesmo autor, dá-se pelo armazenamento de informações por extensos 

períodos de tempo. É com ela que mantemos as informações que precisamos na nossa vida 

diária. 

Vê-se como é complexo a forma como o cérebro processa as informações diárias e os 

estímulos coletados através dos sentidos. Estuda-se, inclusive, se existem diferenças entre os 

sexos na capacidade de captação, interpretação ou mesmo de retenção de conteúdo. Nos anos 

90 e início dos anos 2000, alguns estudos apontavam uma vantagem do sexo masculino nas 
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tarefas de rotação mental. Os pesquisadores americanos Jonathan Roberts e Martha Bell17 18	

publicaram uma série de estudos em que apontam que indivíduos do sexo masculino possuem 

uma melhor visão espacial do que as mulheres, testando principalmente crianças, adolescentes 

e jovens adultos com ajuda de um aparelho de eletroencefalograma. Sternberg (2010) afirma, 

no entanto, que hoje existem indícios de que essa vantagem venha diminuindo uma vez que os 

estímulos oferecidos às crianças de hoje em dia seja mais equilibrada para meninos e para 

meninas. O treinamento para a realização de uma determinada tarefa também pode extinguir a 

diferenças entre os indivíduos de sexos diferentes. Roberts e Bell (2000) apontaram em outro 

estudo de que parecem existir diferenças na ativação das regiões parietais entre homens e 

mulheres ao realizarem uma tarefa de rotação mental. Nesta pesquisa, aponta-se que as 

mulheres utilizam os dois lados do cérebro para tarefas espaciais, enquanto os homens 

utilizam apenas o lado direito para a mesma tarefa. 

Um estudo de 2015 realizado por Krischler e Glock, numa universidade de 

Luxemburgo e da Alemanha testou a sensibilidade de mulheres a três tipos diferentes de 

frases de advertência em bebidas alcoólicas. A pesquisa salienta que na Europa, as mulheres 

tendem a ser mais sensíveis a esse tipo de informação e que estudos franceses19 comprovam 

uma diminuição do consumo de álcool por mulheres quando as mensagens tratam de 

malefícios à gravidez. 

Sabendo que diversos fatores podem influenciar na recepção perfeita da mensagem 

nutricional pelo consumidor, esse trabalho prestou-se a desenvolver um experimento que 

buscou comparar a detectabilidade de três modelos de selo de informação nutricional frontal 

em embalagens de alimentos ultraprocessados. A seguir, tem-se uma descrição do 

experimento e dos achados desta pesquisa. 

 

																																																								
17  ROBERTS, Jonathan E.; BELL, Martha Ann. Sex differences on a mental rotation task: variations in 
electroencephalogram hemispheric activation between children and college students. Developmental neuropsychology, v. 
17, n. 2, p. 199-223, 2000. 
18 ROBERTS, Jonathan E.; BELL, Martha Ann. Two-and three-dimensional mental rotation tasks lead to different parietal 
laterality for men and women. International Journal of Psychophysiology, v. 50, n. 3, p. 235-246, 2003. 
19 GUILLEMONT, J.; LE´ON, C. Alcool et grossesse: Connaissances du grand public en 2007 et e´volutions en trois ans 
[Alcohol and pregnancy: The knowledge among the population in 2007 and the development in 3 years]. E´volutions,  2008.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a medição dos dados relacionados à detecção dos selos nutricionais frontais, 

optou-se por utilizar a tecnologia de eye-tracking. Essa ferramenta é tecnologia capaz de 

medir e gravar em tempo real as respostas fisiológicas aos estímulos visuais. O aparelho 

assemelha-se a um óculos (Figura 7) de aproximadamente 40 gramas equipado com micro-

câmeras, sensores infravermelhos e um microfone cuja principal função baseia-se em rastrear 

os movimentos do olho humano ao perceber uma cena visual. Estes registros são transmitidos 

a um computador ou dispositivo móvel – via cabo USB – que sincroniza as informações 

coletadas permitindo a análise de onde o usuário estava efetivamente olhando e gerando 

diversos tipos de relatórios após o processamento dos dados.  

Trata-se de um dos métodos de estudos de usabilidade e experiência do usuário 

considerado não-tendencioso, uma vez que não é influenciado pela opinião dos participantes 

como os outros métodos que utilizam-se principalmente de questionários ou entrevistas. 

 
Figura 7: óculos para rastreamento ocular da marca SMI, utilizado nas coletas desse estudo. 

Fonte: SMI eye tracking glasses: guia de uso, NGD/LDU UFSC. 
   

 
Segundo Gobbi et al. (2017), existem três principais medidas oferecidas pelo equipamento 

de rastreamento ocular. São elas: 

 

● Fixação do olhar: entende-se pelo momento em que os olhos estão relativamente 

imóveis ou espacialmente estáveis por uma duração de aproximadamente 200 a 300 

milissegundos. É nesse intervalo que a atenção visual é dirigida a uma área específica 

de uma cena visual. Obtém-se ainda três tipos de medidas objetivas das fixações com o 
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óculos para eye-tracking: o número de fixações, o tempo de fixação e dispersão das 

fixações. Esta primeira se refere à quantidade de vezes que o olhar permaneceu 

relativamente imóvel em alguma área específica, contadas a partir de um intervalo de 

tempo; e a segunda, o período exato de tempo gasto em um determinado ponto e a 

última estabelece a quantidade de fixações afastadas da área de interesse; 

● Sacadas: também denominadas de movimentos sacádicos, elas compreendem os 

movimentos característicos do olhar cuja trajetória costuma acontecer em saltos - 

baseados nas fixações de um ponto ao outro -, e não continuamente. Durante a sacada, 

há uma aceleração na direção desejada, seguida de uma desaceleração do movimento ao 

se aproximar de determinado ponto de interesse na cena. O olho faz ainda pequenas 

oscilações de movimento para se ajustar corretamente ao ponto; 

● Piscadas: é possível medir o número de piscadas ocorridas durante determinada tarefa e 

a duração delas. 

 

O aparelho eye-tracker utilizado nos experimentos que deram origem a essa pesquisa 

foi um Eye Tracking Glasses 2w da empresa alemã SMI (SensoMotoric Instruments), 

acompanhado do software BeeGaze fornecido pela mesma empresa. Segundo Vavolizza et al. 

(2018) a empresa americana Business Wire o considerou em 2014 a ferramenta mais 

reconhecida disponível para uso profissional em pesquisas de marketing, fatores humanos, 

treinamento profissional e ciência cognitiva. O equipamento em questão foi cedido com 

caráter de empréstimo pelo laboratório de usabilidade NGD/LDU, da Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC e os estudos se deram no segundo semestre de 2019. 

É importante salientar que essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética de 

Pesquisa com Seres Humanos CEPSH/UDESC, através do parecer de número 3.670.566, 

anexo a este trabalho (ANEXO 1). 

 

 

3.1 AMOSTRAGEM 
 

Na etapa exploratória da pesquisa, foram convidados noventa participantes 

voluntários selecionados a convite escolhidos por conveniência. Foi imprescindível que se 

contemplasse o mesmo número de homens e mulheres – portanto 45 de cada sexo – e que 
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fossem adultos com idade entre 18 e 60 anos. O nível de escolaridade era de ensino médio 

completo ou superior e era importante que o participante tivesse capacidade de visão perfeita 

ou que fizesse uso de lentes corretivas. Voluntários que possuíssem conhecimento prévio 

sobre essa pesquisa foram excluídos do experimento. 

 

 
Tabela 1: distribuição de frequência dos participantes de acordo com o sexo e tipo de selo a ser analisado. 

Fonte: tabela desenvolvida pela autora. 
 

É importante frisar que cada participante analisou apenas um tipo de selo para evitar 

que houvesse aprendizado durante o teste. A distribuição de frequência dos entrevistados, 

seguiu o esquema da tabela 1. 
 

 

 

3.2 MÉTODO DE INQUIRIÇÃO 

 

Em ambiente controlado com o auxílio de um computador IMac com tela de 21" da 

Apple, cada participante foi avaliado individualmente. Ao chegar no laboratório, ele foi 

convidado a sentar-se em frente ao computador, assinar o termo de consentimento da pesquisa 

e colocar o óculos eye-tracker que foi ajustado com lentes corretivas, caso o participante 

fizesse uso dessas.  

O número dessa amostra pode ser considerada expressiva para testes com eye-tracker, uma 

vez que a ferramenta costuma ser empregada em testes de usabilidade cuja literatura (Albert; 

Tullis, 2013) costuma sugerir a inquirição de cinco e doze indivíduos. Por esse motivo, 

procurou-se otimizar o tempo de coleta criando um processo ágil para a calibração do 

aparelho em cada indivíduo – necessário em qualquer estudo que empregue essa ferramenta –, 

bem como uma maneira padrão de apresentar e descrever as tarefas a serem realizadas pelos 

participantes do experimento. A primeira etapa da coleta consistiu nas assinaturas do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (padronizados pelo Comitê de Ética de Pesquisa com 
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Seres Humanos da UDESC) e da Autorização do uso de Gravações e Fotografias e no 

preenchimento de um questionário sócio-econômico composto de nove itens, sete deles com 

múltipla escolha. 

A seguir, o participante era conduzido a entrar na sala preparada para o estudo e era 

questionado se fazia uso habitual de lentes corretivas para ler. Para respostas positivas cujo 

uso de óculos (e não de lentes de contato) eram voltadas para a correção de até quatro graus 

de hipermetropia ou miopia, lentes corretivas próprias para o eye-tracker eram acopladas às 

lentes padrão do aparelho através de imãs.  

Após vestir o equipamento de rastreamento ocular e estando este em condições 

confortáveis para uso, os participantes foram guiados através das etapas da pesquisa por uma 

apresentação de slides no computador da coleta. Com autonomia para passar as telas através 

do mouse ou do teclado, o indivíduo era convidado a ler o texto das telas em voz alta para que 

o moderador tivesse certeza de que todo o conteúdo estava sendo lido e de que a atenção do 

indivíduo estava empregada nesta tarefa. Os primeiros slides contextualizavam o experimento 

apresentando o pesquisador e orientadores, bem como o programa de pós graduação ao qual 

fazem parte e o empréstimo do aparelho de rastreamento ocular, feito pelo NGD/LDU da 

UFSC. Em seguida, os próximos slides sinalizavam o início da coleta e a etapa de calibração 

do aparelho. Nesta fase, doze telas em sequência traziam uma espécie de alvo preto aplicado 

sobre o fundo branco onde o participante era solicitado a olhar bem ao centro do ícone em 

questão. O moderador ou um pesquisador auxiliar, através do software de observação que 

acompanha o óculos eye-tracker marcava o ponto de observação (centro do alvo) na tela do 

computador de suporte para a coleta e pedia que o participante avançasse para o próximo slide 

que continha um novo alvo em posição diferente do anterior. Por sugestão do fabricante do 

eye-tracking, essa marcação foi feita três vezes em sequência para garantir a calibração 

correta do aparelho. Apesar de serem utilizados somente três, nove slides extras com os alvos 

em posições diferentes foram inseridos na apresentação, pois nem sempre a calibração é feita 

de forma rápida ou nas primeiras tentativas. Interferências podem ocorrer com o aparelho 

diminuindo sua acurácia, bem como o indivíduo pode movimentar-se de forma ligeira, 

dificultando essa tarefa. Participantes que fizeram uso de lentes corretivas de alto grau 

também demoravam a fazer a calibração. Apenas um indivíduo foi incapaz de realizar essa 

etapa, por conta de inconsistências no aparelho causadas por lentes corretivas de grau muito 
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elevado por e interferências de causas desconhecidas. Essa coleta foi realizada, mas não foi 

considerada válida e seus dados foram ignorados e substituídos por outra coleta realizada 

como margem de segurança. 

A etapa seguinte do protocolo dizia respeito à etapa de observação (Figura 8) que 

corresponde a tarefa mais crucial da pesquisa, pois é o objetivo da mesma. Um slide com 

texto antecede a imagem da embalagem de suco onde foi explicado ao participante sobre seu 

papel na atividade. O indivíduo poderia observar a imagem pelo tempo que achasse 

necessário para então falar "estou pronto" quando se sentisse apto a responder sete perguntas 

sobre ela. Um botão grande na tela com a palavra "começar" sinalizava que quando estivesse 

pronta para iniciar a tarefa, a pessoa poderia dar início à observação. Até este momento, o 

entrevistado não sabia que iria ver uma embalagem, que o produto em questão era um suco de 

laranja ou que a pesquisa tratava-se de uma avaliação de selos nutricionais frontais. Sem saber 

exatamente os detalhes da tarefa, o protocolo buscava neutralizar assim um possível olhar 

intencional ou direcionado aos elementos alvos da pesquisa por parte do entrevistado. Na 

prática, apesar do texto indicar que o participante podia observar a imagem por tempo 

indeterminado, o protocolo foi programado para encerrar a tarefa depois de 90 segundos, para 

que fossem gerados gráficos que tratassem dos elementos observados referentes à uma linha 

de tempo. O limite de tempo também serviu para encerrar a tarefa diante da possibilidade de 

algum entrevistado sentir-se perdido na tarefa ou incapaz de compreendê-la, sem ter que 

passar pelo constrangimento do moderador encerrar a etapa de observação manualmente. Essa 

situação ocorreu apenas uma vez. O tempo pré-fixado de 90 segundos foi determinado em 

etapa de pré-teste onde testou-se o tempo médio de observação dos participantes. 
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Figura 8: participante portando óculos para eye-tracking observa a tela com uma das etapas 
do protocolo de coleta quantitativo, no quarto dia de coleta. 

Fonte: registro fotográfico por Gabriela Delcin Pires. 
 
 

Ao final da tarefa, quando os participantes sinalizaram terem chegado ao fim da 

observação proferindo a frase "estou pronto", uma nova tela surgia ao clique do mouse com a 

mensagem "fim da coleta com eye tracker". O indivíduo era então convidado a retirar o 

equipamento e responder à sete perguntas sobre a embalagem visualizada. As respostas foram 

anotadas à mão pelo pesquisador responsável e depois compiladas em planilhas. 

Os participantes foram organizados durante o experimento com uma nomenclatura 

específica para facilitar a coleta e análise de dados. As mulheres foram identificadas pela letra 

M, seguido do número da ordem em que foi feita a coleta e unidas ao nome do selo que, por 

sua vez, foram identificados pelos termos "octógono", "semáforo" ou "GDA". Já os 

indivíduos do sexo masculino seguem a mesma lógica de nomenclatura, porém antecedidos 

pela letra H. Por exemplo, a terceira mulher a realizar a coleta do octógono chileno, recebeu a 

identificação "M03-octógono". Da mesma forma, o décimo primeiro indivíduo do sexo 

masculino a responder o protocolo de coleta do semáforo nutricional, foi identificado como 

"H11-semáforo".  

A imagem aparente na tela foi a parte frontal do layout de uma embalagem de suco 

de laranja de marca fictícia, mas de tamanho 1:1 (ver Figura 9 e APÊNDICES 3, 4 e 5). O 

produto segue os códigos de categoria e todos os dizeres legais obrigatórios a esse tipo de 
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alimento. Esse determinado produto foi escolhido, pois os sucos industrializados podem 

receber, de acordo com os órgãos reguladores, a classificação de "integral", "reconstituído", 

"néctar" ou "concentrado", variando a porcentagem (de 1 a 100%) de suco de fruta encontrado 

no produto. Em outras palavras, o suco de frutas industrializado e oferecido pronto ao 

consumidor pode ser desde um suco integral, constituído apenas na fruta sugerida na 

embalagem e submetido a pasteurização (que garante a conservação do alimento) ou pode ser 

uma bebida com aditivos, açúcares e baixas porcentagens da fruta. Apesar das diferenças no 

conteúdo, a forma de envase – geralmente em caixas de longa vida – é semelhante aos 

diferentes produtos da gôndola, exigindo do consumidor que analise a embalagem e pondere 

sobre seu consumo.  

 

 
Figura 9: três embalagens de suco desenvolvidas para uso dessa pesquisa. 

Os layouts diferem apenas no selo aplicado. 
Fonte: imagens desenvolvidas pela autora. 

 

A embalagem foi desenvolvida exclusivamente para os fins desta pesquisa e buscou 

neutralizar conhecimentos prévio do consumidor em relação a preço, marca e qualidade e 

características do produto. O fundo branco escolhido para o layout busca proporcionar um 

fundo que não gere diferenças no contraste entre os selos testados e a embalagem. O selo 

nutricional a ser analisado foi aplicado de acordo com os manuais de aplicação de cada 

modelo, disponíveis online por órgão reguladores estrangeiros. 

Ao finalizar a coleta era iniciada a penúltima etapa do experimento, constituído por 

um questionário de sete perguntas (APÊNDICE 1) sobre o produto recém visualizado: 
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1. Qual era o produto que você acabou de ver? 
2. Qual o sabor ele tinha? 
3. Qual a quantidade contida da embalagem?  
4. Havia informação nutricional? Qual? 
5. Você se lembra de algum benefício do produto? 
6. Você considera o produto saudável? 
7.    O que mais te chamou atenção na embalagem? 

 

Por fim, a última etapa do processo de coleta era o preenchimento à próprio punho de 

um questionário sócio-demográfico (APÊNDICE 2). 

Antes de convidarmos os participantes para a pesquisa, foi realizado um pré-teste no 

dia 27 de julho para definir todas as etapas do protocolo. Um indivíduo do sexo masculino de 

59 anos e uma pessoa do sexo feminino de 29 anos foram convidados ao laboratório do NGD 

para testar as etapas do estudo, ambos observando a embalagem com o octógono. O primeiro 

participante pode observar a imagem por 10 segundos apenas e depois respondeu ao teste. Já a 

participante mulher pode ver a imagem pelo tempo que quisesse. Vimos que ela utilizou 19 

segundo (quase o dobro do primeiro) e conseguiu coletar mais informações visuais, 

respondendo melhor ao questionário, ajudando a definir o protocolo de pesquisa aplicado aos 

demais entrevistados. Ambos utilizavam lentes corretivas e foi possível testar a calibração do 

aparelho eye-tracking corretamente nos dois casos. 

O primeiro dia de coleta ocorreu no dia 29 de agosto de 2019 (quinta-feira) no 

período da manhã, no laboratório do NGD na UFSC. Foi realizada a coleta de dados com 21 

pessoas, sendo 12 mulheres e 9 homens. Na coleta seguinte, ocorrida em 13 de setembro de 

2019 também no NGD/UFSC, foram entrevistadas 15 pessoas, encerrando o experimento para 

o selo tipo octógono chileno. A baixa adesão de pessoas nessa ocasião deu-se por conta de um 

mau tempo e de uma greve dos estudantes ocorrida na instituição parceira que resultou na 

desistência de alguns voluntários da pesquisa. Nesta mesma data ocorreu a coleta com uma 

participante – de número M14-octógono – que devido a um grau muito elevado de suas lentes 

corretivas, foi incapaz de efetuar sua calibração do eye-tracking e, por essa razão, teve seus 

dados desconsiderados. 

No terceiro dia de experimento foram entrevistadas 34 pessoas. Deu-se no dia 27 de 

setembro, pela manhã no CEART, campus da UDESC. Participaram 14 homens e 20 

mulheres dos protocolos do semáforo nutricional e GDA. O último dia de coleta ocorreu na 



	

	

	
 

51 

manhã do dia 15 de outubro numa sala reservada para o experimento, também no 

CEART/UDESC onde foram entrevistadas 28 pessoas (17 homens e 11 mulheres). Foi 

realizado um protocolo adicional do octógono chileno a título de reserva e encerrados os 

protocolos do semáforo nutricional e GDA. 

 

 

3.3 MÉTRICAS E PARÂMETROS 

 

Após as coletas de dados, foi necessário que cada experimento tenha passado por um 

tratamento de dados no software de análises BeeGaze que acompanha o óculos eye-tracker. 

Cada experimento teve que ser acessado individualmente e todos os pontos vistos pelo 

usuário foram marcados manualmente na imagem de estímulo base para que os gráficos e as 

tabelas de dados brutos fossem gerados. Para tal tarefa, foram necessárias seis visitas ao 

laboratório NGU/LDU UFSC. 

O software é capaz de oferecer diferentes métricas de suma importância para a 

interpretação dos dados. Por ter uma terminologia própria desse tipo de ferramenta e que é 

bastante tratado em trabalhos científicos que utilizam da mesma ferramenta, explica-se aqui 

os diferentes KPIs (Key Performance Indicators) apresentados pelos software, que constam 

no manual de utilização do óculos para eye-tracking, criado pelo Núcleo de Gestão de Design 

& Laboratório de Design e Usabilidade da UFSC (2019): 

 
● Sequência (sequence): a ordem com que o olhar atinge as áreas de interesse 

(AOI) com base na média do tempo de entrada; 

● Tempo para Primeira Entrada (entry time): duração média desde o início do 

vídeo até ao primeiro resultado de uma área de interesse (AOI); 

● Tempo de Permanência (dwell time): soma de todas as fixações e sacadas em 

uma AOI para todos os assuntos selecionados dividido pelo número de sujeitos 

selecionados (% apresenta a media do dwell time *100/tempo corrido desde o 

início); 

● Taxa de acerto (hit ratio): número de sujeitos (dentre os sujeitos selecionados) 

que olharam pelo menos uma vez a área de interesse dividido pelo número 

total de sujeitos selecionados; 
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● Revisitas (revisits): número médio de olhares dividido pelo número de sujeitos 

selecionados que realizaram pelo menos uma visita a uma área de interesse; 

● Revisitantes (revisitors): número de pessoas que olharam mais de uma vez a 

uma determinada área de interesse (AOI); 

● Contagem de olhares (glances count): soma de todos os olhares dispendidos 

por um indivíduo em determinada área de interesse (AOI); 

● Fixação Média (average fixation): soma do tempo das fixações dividido pelo 

número total de fixações de cada sujeito na área de interesse (AOI) dividido 

pelo número de sujeitos selecionados; 

● Primeira fixação (first fixation): soma dos tempos das primeiras fixações 

individuais dividido pelo número de sujeitos selecionados;  

● Contagem de fixações (fixation count): soma de todas as vezes que um 

indivíduo selecionado fixa o olhar em uma (ou mais) área(s) de interesse 

(AOI); 

● Tempo de fixação (ms) (fixation time – ms): soma do tempo total das fixações 

do sujeito em determinada área de interesse (AOI); 

● Área de AOI (AOI Area): área total da área de interesse (AOI) medida em 

pixels. As partes fora da área de estímulo são ignoradas; 

● Cobertura da AOI (AOI Coverage): tamanho de área de interesse (AOI) em 

comparação com o tamanho da imagem total. 
 

As principais métricas utilizadas para as análises estatísticas foram a frequência relativa 

(calculada a partir da soma dos números de contagem de fixações, contagem de olhares e 

revisitas), o tempo para primeira entrada e o tempo de permanência. Foi calculado ainda a 

velocidade média dos movimentos oculares de cada participante e estipulou-se a porcentagem 

do tempo total do teste de cada um dos participantes tendo como parâmetro dados de tempo 

de permanência e latência para a entrada em cada uma das AOI, como explicado nos itens a 

seguir e no capítulo 4 de apresentação de resultados. 

  

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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O tempo total do teste foi variável entre os participantes (Média±EPM: 21977,31 ± 

1381,32 ms). É esperado portanto, que um dado participante que permaneceu mais tempo 

observando os alvos tenha resultados superestimados de tempo de permanência em uma AOI. 

Desta maneira, optamos por padronizar os dados de tempo de permanência e latência para a 

entrada em cada uma das AOI pela porcentagem do tempo total do teste de cada um dos 

participantes. Consequentemente, os dados utilizados nas análises foram expressos como a 

média e erro padrão da porcentagem do tempo gasto em cada um dos parâmetros analisados 

(ex: tempo de permanência, latência e etc.).  

De maneira semelhante, para a análise das frequências de entrada de uma determinada 

AOI foram utilizados os valores de frequência relativa expressa em porcentagem no número 

total de entradas. Isto é, a frequência de entradas em uma AOI/soma total de entradas em 

todas as áreas. 

  

3.4.1 Análise de Covariância (ANCOVA) 

As hipóteses do presente trabalho foram testadas usando Análise de Covariância 

(ANCOVA) de duas vias, com tipo de selo (GDA, semáforo ou octógono) e sexo dos 

participantes como fatores. Para análise das diferenças de sexo quanto a detecção e relevância 

das diferentes áreas de interesse, também foram realizadas análises de covariância de duas 

vias tendo como fatores áreas de interesse e sexo.  

Supondo que os níveis de atividade basal de cada participante (velocidade do olho, 

coordenação, nível de atenção ou sono) podem ser fatores que influenciam a distribuição das 

médias dos grupos experimentais, destaca-se que os participantes foram alocados 

aleatoriamente em cada um dos grupos e que nosso desenho experimental não permitiu 

controlar essas variáveis. De modo a corrigir possíveis distorções causadas por esses fatores, 

optamos por usar a velocidade média dos movimentos oculares (vm, em segundos) de cada 

participante como covariável em nossas análises. Este parâmetro foi calculado segundo: 

 

𝑣𝑚 =
𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒/1000)   
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Em todos os testes foram considerados como estatisticamente significantes valores de 

p<0,05. Para casos em que tenham-se obtido significância estatística foram realizados testes 

pos-hoc de Tukey. Nesses casos, também foram considerados significantes valores de p 

<0,05. Todas as análises foram realizadas com o auxílio do Software STATISTICA 8.0 

(StatSoft® – Tulsa, Oklahoma, EUA)  

  

3.3.2. Análise sequencial do padrão de observação da embalagem 

De modo a analisar o padrão de transição entre as áreas de interesse, utilizamos uma 

matriz de transição composta por todos os participantes. A mesma foi usada para computar as 

frequências nas quais a entrada em uma dada área de interesse era precedida ou sucedida por 

outra área qualquer. A matriz de transição foi então convertida em uma matriz estocástica de 

probabilidades (de 0 a 1) dividindo-se a frequência de uma dada transição pelo total de 

transições. Para as 10 áreas de interesse um padrão de transição é aleatório caso a 

probabilidade de uma transição seja igual à 1/9. Uma vez que não foram computadas 

reentradas, ou seja um participante observando a área “selo” não pode logo em seguida 

observar a mesma área, necessitando redirecionar o olhar para qualquer uma das outras nove 

áreas. 

Finalmente, essa matriz de probabilidade foi representada por uma cadeia de Markov 

estacionária onde é possível observar o padrão de transição entre as áreas de interesse da 

embalagem. As transições mais relevantes foram aquelas com probabilidades superiores a 

0,11.   
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4. RESULTADOS GERAIS E DISCUSSÃO 
 

4.1 DESCRIÇÃO COMENTADA DOS DADOS BRUTOS 
 

4.1.1 GDA 

Em relação ao GDA, todos os 30 participantes o visualizaram (hit ratio 30/30) e 29 

desses o fizeram por mais de uma vez (revisitors 29/30). A média de tempo de fixação foi de 

3614,4 ms. Esse modelo foi o sexto elemento da embalagem a ser visualizado, e os 

observadores gastaram uma média de 4353,68 ms nessa informação. A detectabilidade do selo 

foi discretamente maior entre os homens testados do que entre as mulheres da amostra. 

 

 
Tabela 2: resultados das médias dos KPI's obtidos através do software de análises para o selo GDA. 

Fonte: tabela desenvolvida pela autora. 

 
Os dados completos com os resultados médios de todos os KPIs para as demais áreas 

de interesse testadas para a embalagem com GDA estão disponíveis no APÊNDICE 6 desse 

trabalho. 

Através dos mapas de calor gerados após o teste, pode-se observar as áreas de 

interesse mais acessadas pelos olhares dos participantes, comparando o comportamento dos 

homens e das mulheres entrevistadas. Vê-se na Figura 10 que os elementos mais visitados 

foram semelhantes para ambos os sexos e que o claims e as informações nutricionais do GDA 

retiveram mais fixações dos indivíduos testados. 
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Figura 10: Mapa de calor para o teste com GDA. As áreas em vermelho marcam as zonas com mais fixações de 
olhares. As três imagens comparam o comportamento do grupo de homens, mulheres e apresenta a soma de 
todos os olhares. 
Fonte: imagem desenvolvida pela autora.  
 

Em relação ao questionário de pós-teste, alguns dados podem ser apontados. Todos os 

homens e mulheres entrevistados responderam corretamente às respostas de “Qual o produto 

que você acabou de ver?” e “Qual o sabor do produto?”, afirmando que a embalagem recém 

vista era de um suco de laranja. Quando questionados sobre qual a quantidade contida no 

produto, 13 entre os 15 homens entrevistados responderam corretamente, enquanto um disse 

não lembrar e outro respondeu erroneamente. Dentre as mulheres, 11 afirmaram que a 

embalagem continha 1L, enquanto 3 responderam erroneamente e uma não se lembrou. 

No total, 24 pessoas mencionaram de alguma maneira o GDA quando questionadas 

sobre se a embalagem trazia alguma informação nutricional. Ao todo, 16 entrevistados 

citaram o apetite appeal como o que mais chamou a atenção no layout mostrado. Quanto à 

percepção de saudabilidade, dos 30 indivíduos que compunham esse grupo, 5 (16,6%) 

consideraram o produto saudável, 19 (63,3%) não saudável e 6 (20%) não souberam dizer. 
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4.1.2. Semáforo Nutricional 

 

O selo nutricional do tipo semáforo foi o quinto elemento em sequência ao ser 

visualizado pelos 30 participantes. Apenas 28 dos 30 indivíduos (hit ratio 28/30) detectaram o 

selo e, dentre esses, 27 o revisitaram com o olhar (revisitors 27/28). A média de tempo de 

fixação foi de 229.2 ms. Os participantes permaneceram em média de 3513,51 ms para fazer a 

primeira entrada no selo e, dentre a amostra, mais mulheres acessaram essa área do que os 

homens. 

 
Tabela 3: resultados das médias dos KPI's obtidos através do software de análises para o selo semáforo 

nutricional. 
Fonte: tabela desenvolvida pela autora. 

 
 

Para consultar os demais dados com os resultados médios de todos os KPIs para as 

áreas de interesse testadas na embalagem com semáforo nutricional deve-se consultar o 

APÊNDICE 7 desse documento. 

Nos mapas de calor gerados por esse grupo (Figura 11), vê-se que as mulheres 

observaram a imagem por mais tempo, acessando mais a área do semáforo nutricional, mais 

que o comportamento do olhar foi semelhante ao grupo do GDA e do octógono.  

 



	

	

	
 

58 

 
Figura 11: Mapa de calor para o teste com semáforo nutricional. As áreas em vermelho marcam as zonas com 
mais fixações de olhares. As três imagens comparam o comportamento do grupo de homens, mulheres e 
apresenta a soma de todos os olhares. 
Fonte: imagem desenvolvida pela autora. 

 

Para o questionário pós-teste, todos os 30 entrevistados responderam corretamente às 

respostas de “Qual o produto que você acabou de ver?” e “Qual o sabor do produto?”, 

afirmando se tratar de um suco de laranja. Quando questionados sobre a volumetria do 

produto, 10 homens responderam 1L e 5 não se lembraram dessa informação. Dentre as 

mulheres, 9 responderam corretamente, 5 não se lembraram e uma respondeu um valor 

diferente do contido no produto. 

Quanto a percepção de saudabilidade, 13 pessoas (43,3%) consideraram o produto 

saudável, 15 (50%) não saudável e  2 (6,6%) não souberam opinar a respeito. 22 participantes 

mencionaram de alguma forma o semáforo nutricional quando questionados sobre se a 

embalagem mostrava algum conteúdo nutricional. 17 pessoas reportaram que o elemento que 

mais chamou sua atenção na embalagem foi o apetite appeal. 
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 4.1.3. Octógono 

 O octógono chileno foi o quinto elemento observado pelos participantes, sendo visto 

apenas por 28 dos 30 indivíduos. Desses 28, 26 olharam o selo mais de uma vez. O tempo 

médio de fixação foi de 2727,67 ms e a média de permanência na área foi de 3258,58 ms. 

Constatou-se uma diferença entre a detectabilidade dos homens e mulheres, tendo os 

indivíduos do sexo masculino detectando o selo mais facilmente. 

 

 
Tabela 4: resultados das médias dos KPI's obtidos através do software de análises para o selo octógono. 

Fonte: tabela desenvolvida pela autora. 

 
 

A imagem com os resultados médios de todos os KPIs para todas as áreas de 

interesse testadas nessa embalagem encontra-se no APÊNDICE 8 desse documento. 

A figura 12 mostra os mapas de calor para o grupo do octógono, onde observa-se que 

o comportamento os olhares dos participantes de ambos os sexos foi bastante semelhante. Vê-

se ainda que a área claim despertou quase o mesmo interesse do que o selo nutricional. 
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Figura 12: Mapa de calor para o teste com octógono. As áreas em vermelho marcam as zonas com mais fixações 
de olhares. As três imagens comparam o comportamento do grupo de homens, mulheres e apresenta a soma de 
todos os olhares. 
Fonte: imagem desenvolvida pela autora. 

 

Como nos testes anteriores, todos os 30 entrevistados responderam corretamente às 

indagações sobre o tipo de produto e sabor, confirmando que os 30 entrevistaram viram se 

tratar de um suco de laranja. Quando questionados sobre a volumetria do produto, 10 homens 

responderam 1L e 5 não se lembraram dessa informação. Dentre as mulheres, 10 responderam 

corretamente, contra 5 que não conseguiram se lembrar da informação.  

Dos 30 entrevistados, 12 (40%) consideraram o produto saudável, 11 (36,6%) não 

saudável e 7 (23,3%) não souberam opinar. 15 pessoas fizeram alguma menção aos octógonos 

quando questionados sobre a presença de informação nutricional e 17 mencionaram a laranja 

como o elemento que mais se destacou na embalagem. 

 

 

4.2 DESCRIÇÃO DAS ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
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 Uma série de dados brutos foram exportados do software BeeGaze após o tratamento 

das coletas em laboratório. A decisão de quais medidas utilizar surgiu de ponderações que 

permeiam o conceito de detectabilidade. O primeiro a se fazer foi padronizar os dados através 

do número de movimentos oculares (conforme fórmula detalhada no capítulo de materiais e 

métodos). Outro passo inicial foi estipular um valor de frequência dos olhares baseado na 

soma dos valores de contagem de fixações (fixation count), contagem de olhares (glances 

count) e revisistas (revisists) de cada teste. Todos os dados mencionados são expressados 

através da mesma unidade de medida (contagem de unidades). Uma vez somados, o número 

obtido foi dividido pela frequência calculada para de todos os elementos da embalagem 

obtidos em um mesmo teste, obtendo-se por fim, uma frequência relativa. 

 O tempo para primeira entrada também foi considerado por ser uma medida mais 

direta capaz de expressar a detectabilidade. Afinal, se algo for rapidamente detectado pelo 

usuário o tempo para que ele deposite seu olhar nesse elemento vai ser menor que para os 

demais elementos da embalagem. 

 
 
4.2.1 População  
 

 Nos testes com o GDA, foram desconsiderados os indivíduos M16 e M17, por terem 

sido os testes coletados como margem de segurança. Para os testes com o semáforo 

nutricional eliminou-se as coletas dos indivíduos H14, devido ao participante ter 8 graus de 

miopia (e portanto sendo impossível de corrigir pelas lentes do aparelho) e a M12 por ter tido 

uma baixo tempo de visualização da imagem (8 segundos). Nas coletas do octógono, o 

indivíduo M14 teve problemas na calibração e a M08 teve um teste com tempo baixo (7 

segundos), sendo ambas substituídas por outros dois testes válidos. 

 A distribuição de frequências dos participantes para os principais dados demográficos 

levantados na pesquisa, seguem a tabela a seguir: 

 



	

	

	
 

62 

Tabela 5: distribuição de frequências para os dados demográficos da amostra. 
Fonte: tabela desenvolvida pela autora. 

 

 

Nas coletas do GDA, dos 15 homens entrevistados 13 tinham idade entre 18 e 30 anos 

e 2 de 31 a 45 anos. Todos os participantes responderam não terem filhos, sendo 7 

responsáveis pelas compras da casa. Três informaram terem o ensino superior completo 

enquanto os demais estavam com o ensino superior em andamento. Os 15 entrevistados 

disseram não tomar medicamentos para as doenças listadas no questionário. Dentre as 15 

mulheres dessa amostra, 13 tinham idade entre 18 e 30 anos e duas de 31 a 45 anos (igual ao 

cenário dos homens). Apenas uma tinha filhos, enquanto as outras 14 responderam não os ter. 



	

	

	
 

63 

Nove responderam serem responsáveis pelas compras da casa e nenhuma informou tomar 

algum medicamento para as doenças crônicas não transmissíveis. Quatro das entrevistadas 

responderam possuírem o ensino superior completo. 

Dentre a amostra masculina do semáforo nutricional, 14 tinham idade entre 18 e 30 

anos e um tinha entre 46 e 60 anos. Dois dos entrevistados possuíam filhos contra 13 que 

responderam negativamente a esta pergunta. Em relação a escolaridade, 2 tinham ensino 

superior completo enquanto os outros estavam com o ensino superior em andamento. Nenhum 

dos entrevistados afirmou tomar algum medicamento para as doenças listadas e 6 afirmaram 

serem os responsáveis pelas compras da casa. Dentre as mulheres da amostra, 12 responderam 

ter idade entre 18 e 30 anos e três entre 31 e 45 anos. Das entrevistadas, apenas uma possuía 

filhos e cinco tinham o curso superior completo. As demais tinham o ensino superior em 

andamento. Seis afirmaram serem as responsáveis pelas compras da casa e nenhuma 

respondeu fazer uso de medicação para as doenças crônicas não transmissíveis. 

A respeito da população dos teste do octógono chileno, 9 entre os indivíduos do sexo 

masculino tinham entre 18 e 30 anos, 5 tinham entre 31 e 45 anos e 1 entre 46 e 60 anos. Dois 

dos entrevistados tinham filhos e 12 responderam serem os responsáveis pelas compras da 

casa. Dez indivíduos completaram o ensino superior, e os demais estavam com o curso 

superior em andamento. Apenas um respondeu fazer uso de algum medicamento para as 

doenças listadas no questionário. Dentre as mulheres que responderam a esse teste, 9 tinham 

idade entre 18 e 30 anos e 6 tem idade entre 31 a 45 anos. Duas afirmaram ter filhos e 12 são 

responsáveis pelas compras da casa. Três estavam cursando o ensino superior no momento da 

pesquisa, enquanto 12 afirmaram ter o curso superior completo. Uma das mulheres respondeu 

fazer uso de medicamento para pressão alta e diabetes.  

O número total final da amostra foi de 15 homens e 15 mulheres para cada um dos 3 

grupos experimentais, totalizando 90 participantes válidos. 

  

 

 

4.2.2 Geral 

a)  Qual é a área de interesse detectada mais rapidamente? 



	

	

	
 

64 

A análise de covariância indicou que a covariável movimentos oculares (calculada em 

segundos), não se encontrou relacionada com os fatores AOI ou sexo (p=0,26). Contudo, o 

teste acusou efeito estatisticamente significantes do fator AOI (F=84,15, gl=9, p<0,0001). 

A figura 13A mostra o porcentagem dos tempos gastos para a primeira entrada nas 

áreas de interesse. De uma maneira geral, em média, o tempo gasto para a primeira entrada na 

AOI “apetite appeal” é menor do que para as demais áreas (Média±EPM:  5,54±0,83%). O 

teste pos-hoc revelou que existem diferenças estatisticamente significantes entre o tempo para 

primeira entrada na AOI apetite appeal e o tempo para a entrada em todas as demais áreas 

com exceção da AOI “marca” (em média a segunda a ser detectada).  

A AOI “selo” é detectada em média nos primeiros 25,73±2,31% (Média±EPM) do 

tempo de teste, sendo a quinta área a ser mais rapidamente detectada. O teste pós-hoc revelou 

que o selo foi detectado mais rapidamente do que todas as áreas subsequentes e que essas 

diferenças entre selo e as demais áreas são estatisticamente significantes (Figura 13A,  

p<0,0001 para descrição, novo, texto 1, texto 2, 1L).  

O mesmo padrão de detecção pode ser observado dividindo os dados pelo sexo dos 

participantes, porém não foram encontrados efeitos significantes do fator sexo (p=0,13) nem 

da interação entre os fatores (p=0,73) quanto ao tempo gasto para a primeira entrada nas áreas 

de interesse (Figura 13B).  

 
 
Figura 13: gráfico da porcentagem média tempo para a primeira entrada nas diferentes áreas de interesse da 
embalagem. A) Porcentagem média de tempo gasto para a entrada nas áreas de interesse (n=90). “*” marca 
significância estatística no teste pos-hoc de Tukey (p<0,05), mostrando tempo mais baixo para a entrada em 
apetite appeal do que para áreas subsequentes. “n.s” mostra diferença não significante entre o tempo para a 
primeira entrada entre as duas áreas marcadas. “#” marca diferença estatisticamente significante entre o tempo 
para entrada em selo quando comparado às áreas marcadas. B) Gráfico da porcentagem média de tempo para a 
primeira entrada nas diferentes áreas de interesse dividido pelo sexo nos participantes (Barras azul-escuras: 
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participantes do sexo masculino; n=45, Barras vermelhas: participantes do sexo feminino; n=45). Não foram 
observadas diferenças estatisticamente significantes do fator sexo.  A linha pontilhada vermelha marca a metade 
do tempo total de teste.  
Fonte: gráfico desenvolvido pela autora. 
   

 

 

b) Quais as áreas de interesse são visitadas com maior frequência? 

A covariável, movimentos oculares (calculada em segundos), são se encontrou 

relacionada com os fatores AOI ou sexo (p=0,96). A ANCOVA revelou um efeito 

estatisticamente significante do fator AOI (F=210,57, gl=9, p<0,0001). A frequência relativa 

de visitas à área “apetite appeal” foi significantemente maior que todas as demais (Figura 

14A, Média±EPM:  27,23±0,83%). A AOI “selo” compreende em média 15,20±0,69% do 

total de visitas às áreas de interesse, sendo a segunda área mais visitada. O teste pós-hoc de 

Tukey revelou que a frequência relativa da AOI “selo” foi estatisticamente significante 

superior (p> 0,0001) a todas as demais áreas, com exceção da área “apetite appeal” a qual a 

frequência foi significantemente inferior (p<0,0001). 

Não foram observados efeitos estatisticamente significantes do fator sexo ou da 

interação entre os fatores nesta análise (Figura 14B). 

 
Figura 14: gráfico da porcentagem média em tempo da frequência relativa de visualização das diferentes áreas de 
interesse da embalagem. A) Porcentagem média de tempo gasto para a frequência relativa nas áreas de interesse 
(n=90). “*” marca significância estatística no teste pos-hoc de Tukey (p<0,05), mostrando tempo mais alto para 
a frequência relativa em apetite appeal do que para áreas subsequentes. “#” marca diferença estatisticamente 
significante entre o tempo para frequência relativa em selo quando comparado às áreas marcadas. B) Gráfico da 
porcentagem média de tempo para a frequência relativa nas diferentes áreas de interesse dividido pelo sexo nos 
participantes (Barras azul-escuras: participantes do sexo masculino; n=45, Barras vermelhas: participantes do 
sexo feminino; n=45). Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes do fator sexo.   
Fonte: gráfico desenvolvido pela autora. 
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c) Quais as áreas de interesse com maior tempo de permanência? 

A ANCOVA não acusou influência da covariável, movimentos oculares (calculada em 

segundos), no erro total (p=0,08) dos fatores AOI ou sexo. Pudemos observar um efeito 

estatisticamente significante do fator AOI (F=181,28; gl=9; p<0,00001). O teste pós-hoc de 

Tukey mostrou, com significância estatística (p < 0,0001), que o tempo de permanência na 

área “apetite appeal” (Figura 15A; Média±EPM: 28,22±1,08%) foi maior do que em todas as 

demais AOI. A AOI “selo” obteve a segundo maior tempo permanência (Figura 15A; 

Média±EPM: 16,05±0,93%). A permanência na área “selo” foi estatisticamente significante 

maior do que todas as demais (p<0,0001), com a exceção de “apetite appeal” a qual foi 

significantemente menor pelo teste de Tukey (p<0,0001).   

Não foi observado efeito estatisticamente significante quanto ao fator sexo ou quanto à 

interação entre os fatores (Figura 12B).  

 

 
Figura 15: gráfico da porcentagem média em tempo de permanência nas diferentes áreas de interesse da 
embalagem. A) Porcentagem média de tempo gasto para a permanência nas áreas de interesse. “*” marca 
significância estatística no teste pos-hoc de Tukey (p<0,05), mostrando tempo mais alto para permanência em 
apetite appeal do que para áreas subsequentes. “#” marca diferença estatisticamente significante entre o tempo 
para permanência em selo quando comparado às áreas marcadas. B) Gráfico da porcentagem média de tempo 
para a permanência nas diferentes áreas de interesse dividido pelo sexo nos participantes. participantes (Barras 
azul-escuras: participantes do sexo masculino; n=45, Barras vermelhas: participantes do sexo feminino; n=45). 
Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes do fator sexo.   
Fonte: gráfico desenvolvido pela autora. 
 

 

4.2.3. Padrão de observação da embalagem  



	

	

	
 

67 

 

Somados todos os participantes, independentes de sexo ou grupo experimental, foram 

observados um total de 3269 transições entre as áreas de interesse. Os dados das transições 

entre as áreas estão dispostos na tabela 6, onde cada linha contempla as transições totais da 

área especificada para todas as outras áreas. É importante notar que nessa matriz de transição 

a diagonal central mostra os dados da transição de uma área para ela mesma (ou seja, 0 

transições). O total de cada coluna mostra o total de transições de todas as áreas de interesse 

para uma determinada área. 

 
 Selo Descrição 1 l Variedade Novo Apetite Claim Texto 2 Texto  1 Marca Total 

Selo 0 138 42 95 1 66 26 0 2 14 384 
Descrição 98 0 12 21 0 41 16 1 2 6 197 
1 l 33 19 0 3 0 8 0 0 0 2 65 
Variedade 148 22 7 0 0 127 72 1 6 14 397 
Novo 3 1 0 2 0 10 3 2 1 24 46 
Apetite 82 9 4 163 10 0 400 142 87 173 1070 
Claim 38 5 0 100 1 343 0 16 8 22 533 
Texto 2 6 1 0 1 0 119 23 0 7 9 166 
Texto 1 2 2 1 4 1 103 10 2 0 6 131 
Marca 5 1 0 24 39 184 14 9 4 0 280 
Total 415 198 66 413 52 1001 564 173 117 270 3269 

 
Tabela 6: dados das 3269 transições entre as áreas de interesse das embalagens testadas. 
As transições foram calculadas com a soma de todas as transições dos 90 participantes.  

Fonte: tabela desenvolvida pela autora. 
 
 

 

 

Utilizando o total de transições de cada linha foi calculada a matriz de probabilidades 

(matriz estocástica) para as transições entre as áreas de interesse (Tabela 7).  

 

 

 
Selo Descrição 1 L Variedade Novo Apetite Claim Texto 2 Texto 1 Marca Total 

Selo 0,00 0,36 0,11 0,25 0,00 0,17 0,07 0,00 0,01 0,04 1 
Descrição 0,50 0,00 0,06 0,11 0,00 0,21 0,08 0,01 0,01 0,03 1 
1 L 0,51 0,29 0,00 0,05 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,03 1 
Variedade 0,37 0,06 0,02 0,00 0,00 0,32 0,18 0,00 0,02 0,04 1 
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Novo 0,07 0,02 0,00 0,04 0,00 0,22 0,07 0,04 0,02 0,52 1 
Apetite 0,08 0,01 0,00 0,15 0,01 0,00 0,37 0,13 0,08 0,16 1 
Claim 0,07 0,01 0,00 0,19 0,00 0,64 0,00 0,03 0,02 0,04 1 
Texto 2 0,04 0,01 0,00 0,01 0,00 0,72 0,14 0,00 0,04 0,05 1 
Texto 1 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,79 0,08 0,02 0,00 0,05 1 
Marca 0,02 0,00 0,00 0,09 0,14 0,66 0,05 0,03 0,01 0,00 1 
 

 
Tabela 7: matriz estocástica calculada a partir do total de transições de cada linha para as transições das áreas de 

interesse. 
Fonte: tabela desenvolvida pela autora. 

 
 

Essa matriz de probabilidades foi graficamente representada pela cadeia de Markov 

mostrada na figura 16. Apenas as probabilidades significativas, ou seja, superiores à 0,1.  
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Figura 16: gráfico ilustra uma cadeia de Markov contemplado as principais transições do olhar observadas no 
experimento. Aqui vê-se somente os resultados cujos valores em porcentagem superaram a probabilidade de 0,1 

(10%). 
Fonte: gráfico desenvolvido pela autora. 

 

É possível observar que o maior número de transições se dá de outras áreas em direção 

a área “apetite appeal”. Por consequência, o maior número de transições também acontece 

partindo de apetite appeal em direção às demais áreas. O olhar dos participantes é atraído 

para a área do apetite appeal partindo de qualquer outra área de interesse com probabilidades 
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superiores à 0,12. Em outras palavras, independente da área observada é mais provável que 

um participante volte a observar a imagem da fruta em seguida.  

De especial importância, a transição de apetite appeal (também a área mais 

frequentemente visitada pelos participantes) em direção à área do selo nutricional é baixa (P= 

0,08). Partindo da visualização da laranja é possível observar uma maior probabilidade (0,37) 

de que os participantes visitem a área “claim” em seguida.  

As maiores probabilidades ligadas à observação da área “selo” são das áreas 

“descrição” (P=0,50), “1L” (P=0,51) e “variedade” (P=0,37). Ou seja, ao visitarem uma 

dessas áreas da embalagem existe maior probabilidade de que os participantes visitem em 

seguida a área do selo.   

Finalmente, a partir da visualização do “selo” as áreas que atraem observação dos 

participantes com maior probabilidade são as áreas “descrição” (P=0,36) e “variedade” 

(P=0,25). 

  

 

4.3 Resultados das análises dos Selos 

 

a) O tipo de selo influencia a detectabilidade e este efeito é dependente do sexo? 

A análise de covariância revelou uma relação significante entre a covariável e os 

demais fatores (p = 0,007). Entretanto, não foi observado um efeito significante do fator tipo 

de selo (F= 0,35; gl =2; p = 0,70). Ou seja, não há diferença no tempo da primeira entrada 

entre os diferentes tipos de selo mesmo controlando para diferenças entre os movimentos 

oculares dos participantes. Também não pudemos observar efeitos significantes do fator sexo 

(F =1,34; gl=1; p=0,24). Em resumo, não existem diferenças significativas entre participantes 

dos sexos masculino e feminino quanto ao tempo para detecção dos diferentes tipos de selo 

(Figura 17).    
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Figura 17 – Gráfico do tempo médio para a primeira entrada nos diferentes selos testados divididos por sexo dos 
participantes (n=30 por grupo, 15 do sexo masculino e 15 participantes do sexo feminino). Não foram 
observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos nem a influência do sexo sobre o tempo 
gasto para a primeira entrada na área selo de acordo com a análise de covariância de duas vias (ANCOVA). 
Dados expressos em Média ± Erro padrão da média).   
Fonte: gráfico desenvolvido pela autora. 
 

 

b) O tipo de selo influencia a frequência (relativa) de visitas e este efeito é 

dependente de sexo? 

A ANCOVA não acusou relação significante entre a covariável e os demais fatores 

(p=0,5). Não pudemos observar efeito estatisticamente significante do fator sexo (F=0,002; 

gl=1; p=0,94). Ou seja, não parece haver diferenças na frequência de visitas aos diferentes 

selos entre os participantes do sexo masculino e feminino (Figura 18).  
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Figura 18 – Gráfico das frequências relativa de visitas nos diferentes selos testados divididos por sexo dos 
participantes (n=30 por grupo, 15 do sexo masculino e 15 participantes do sexo feminino). Pela análise de 
covariância (ANCOVA) foi observada uma tendência (p=0,06) estatística para um efeito do fator selo. Não foi 
observado um efeito do fator sexo no teste estatístico.  Dados expressos em Média ± Erro padrão da média.   
Fonte: gráfico desenvolvido pela autora. 
 

 

Apesar de não ter atingido significância estatística, pudemos observar uma tendência 

de efeito do fator selo (F=2,76; gl=2; p=0,068). Em outras palavras, parece haver uma 

tendência para que o selo do tipo octógono seja visitado com uma menor frequência 

(Média±EPM: 13,02±1,12%) quando comparado aos selos do tipo GDA (Média±EPM: 

15,74±0,94%) e Semáforo (Média±EPM: 16,85±1,43%). (Figura 18). 

 

 

c) O Tipo de selo influencia o tempo de permanência e este efeito é dependente de sexo? 

 

Quanto ao tempo de permanência na AOI selo, a análise de covariância apontou uma 

relação significante entre a covariável e os demais fatores (p = 0,04). Entretanto, mesmo 

controlando para diferenças entre os movimentos oculares dos participantes não pudemos 

observar efeitos estatisticamente significantes dos fatores tipo de selo (F=2,13; gl=2; p=0,12) 

ou sexo (F=0,46  gl=1; p=0,49). (Figura 19).  
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Figura 19 – Gráfico do tempo médio de permanência nos diferentes selos testados divididos por sexo dos 
participantes (n=30 por grupo, 15 do sexo masculino e 15 participantes do sexo feminino). Não foram 
observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos nem a influência do sexo sobre o tempo 
gasto para a primeira entrada na área selo de acordo com a análise de covariância de duas vias (ANCOVA). 
Dados expressos em Média ± Erro padrão da média).   
Fonte: gráfico desenvolvido pela autora. 
 

 

Em resumo, a média do tempo de permanência não é estatisticamente diferente entre 

os tipos de selo. Ainda, o tempo médio de permanência nos diferentes selos não é 

influenciada pelo sexo dos participantes.  

 

 
4.4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 
Quanto ao tempo para primeira entrada, os dados apresentados sugerem que a área 

apetite appeal foi a primeira a ser acessada na maioria dos testes. Isso sugere que a área que 

contém a imagem da laranja tem melhor detectabilidade do que as demais áreas. Entre as 

áreas marca, variedade, claim e selo não existem diferenças estatísticas no tempo para a 

primeira entrada. Todavia, as pessoas detectam o selo mais rapidamente do que as áreas da 

descrição, novo, 1L e textos legais 1 e 2. Entre os sexos, não foram apontadas diferenças para 

os tempos para primeira entrada dentre áreas, indicando que ambos os sexos detectam as áreas 

da mesma forma. 
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Com relação as dados da frequência relativa aponta-se que, em média, os participantes 

olharam por mais tempo para a área apetite appeal. Em segundo lugar, o elemento que captou 

uma maior frequência de olhares foram os selos. Entre as áreas de marca e variedade não 

apareceram diferenças relevantes. Também não foi possível dizer que houveram diferenças 

nas frequências relativas de homens e mulheres por cada área de interesse, mostrando que o 

comportamento entre ambos os sexos foi semelhante. As áreas com novo, volumetria (1L) e 

textos legais foram as que tiveram o pior desempenho no quesito frequência relativa.  

A imagem da laranja também foi a responsável por captar os olhares dos participantes 

por mais tempo, possuindo o melhor desempenho no quesito “tempo de permanência” e 

mostrando que foi a área que mais despertou interesse dos indivíduos testados. Em segundo 

lugar estão os selos com resultados significativamente superiores às demais áreas. Não 

houveram diferenças expressivas entre a permanência de olhares das áreas marca, variedade e 

claim. Os elementos menos capazes de deter os olhares foram o novo, os textos legais 1 e 2 e 

a informação de 1L. Não tiveram diferenças estatísticas no tempo de permanência entre 

homens e mulheres para cada área analisada. 

 Tratando-se diretamente das análises entre os diferentes tipos de selo, não foram 

apontadas diferenças significativas entre participantes dos sexos masculino e feminino quanto 

ao tempo para detecção dos diferentes tipos de selo. Para as frequências de visitas também 

não foram apontadas diferenças significativas entre os três modelos, havendo o modelo do 

octógono a ter uma discreta tendência a ser o menos visitado. Não houveram diferenças entre 

homens e mulheres na variável frequência de visitas.  

O modelo de selo também não influenciou a frequência de visita, mostrando que o 

desempenho do GDA, semáforo e octógono foi estatisticamente semelhante. Não foi possível 

apontar diferença de sexo nesse quesito. Por fim, a estatística mostrou que o tempo de 

permanência foi semelhantes entre os três modelos e que mesmo controlando as diferenças 

entre os movimentos oculares dos participantes não pudemos observar efeitos estatisticamente 

significantes entre homens e mulheres. 

Devido os resultados levantados no experimento e do tratamento dos dados alcançados 

pelas análises estatísticas, conclui-se que ambas as hipóteses descritas no começo desse 

trabalho foram refutadas. As diferenças na detectabilidade entre os três modelos de selos 

testados não tiveram relevância estatística para que possamos concluir que determinado 

modelo é mais detectável que os demais num mesmo layout de embalagem. Apesar de 
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podermos apontar pequenas diferenças ao observarmos os dados brutos e os mapas de calor 

gerados pelo software de coleta de dados, é errôneo concluir que esses valores levantados 

pelas amostras do experimento se traduziriam em conclusões afirmativas aplicáveis a 

populações maiores. Além disso, também não foram apontadas diferenças significativas na 

capacidade de detecção entre homens e mulheres.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho analisou comparativamente a detectabilidade de três modelos de selos 

nutricionais frontais em vigência: o GDA, o semáforo nutricional e os octógonos chilenos, 

devidamente adaptados ao mercado brasileiro. Além disso, procurou-se investigar se houve 

diferenças na detecção de homens e mulheres para, por fim, apresentar-se a relevância do selo 

nutricional no sistema completo da embalagem de alimentos. 

Para atingir tais objetivos aplicou-se um experimento com um equipamento para eye 

tracking a fim de mensurar a detectabilidade de cada um dos modelos de selos. O participante 

colocava o óculos de rastreamento ocular, observava livremente uma embalagem fictícia de 

suco de laranja e respondia a sete perguntas sobre ela. Foram ouvidos 45 mulheres e 45 

homens de idade entre 18 e 60 anos, em ambiente controlado. Os dados coletados foram 

compilados e analisados estatisticamente por uma análise de covariância (ANCOVA) de duas 

vias e por uma cadeia de Markov. 

A primeira grande questão discutível nesse trabalho, dá-se a respeito do próprio 

conceito de detectabilidade. A ausência de uma definição categórica na literatura sobre o que 

é de fato detectabilidade e como ela pode ser medida em grandezas físicas ou até mesmo 

variar em termos de performance faz com que esse presente estudo tenha tomado em 

consideração algumas premissas que podem influenciar alguns dos achados dos testes.  

Associando aos dados quantitativos levantados, podemos dizer que as áreas com maior 

frequência relativa (medida pela soma dos valores das contagens de fixações, olhares e 

revisitas divididas pela frequência total) chamaram mais a atenção do consumidor. As 

informações levantados pelo eye-tracking comprovam que o olhar do indivíduo segue um 

caminho que percorre diversas áreas durante um período muito curto de tempo, mais rápido 

até do que a própria memória do ser humano consegue perceber. As análises levantadas a 

partir da cadeia de Markov nos mostram que o apetite appeal reteve mais olhares do que as 

demais áreas da embalagem. Com respaldo matemático, afirma-se a partir desses dados 

coletados, que se o consumidor está olhando para uma das demais áreas da embalagem que 

não sejam o apetite appeal, há maiores chances de que a laranja seja próxima área a ser fixada 

pelo seu olhar. A sequência de transições com maior probabilidade de acontecer a partir do 

apetite appeal para chegar até o selo é de Apetite Appeal – Variedade – Selo. 
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Entende-se que  existe a possibilidade do posicionamento do selo ter influenciado as 

visitas para essa área. Pode-se ver que as áreas que tem maior probabilidade de antecederem 

ou sucederem o selo estão mais próximas dele. Talvez sejam necessários experimentos 

futuros com a alteração da localização do selo afim de descobrir se a posição dele afeta a 

detecção ou a atração dele por outras áreas.  

O experimento possibilita então levantar importantes questões relativas a hierarquia de 

informações contidas nas embalagens de alimentos ultraprocessados, a atenção desprendida 

pelos observadores ao olharem um produto, a memória e ao conhecimento sobre dados 

nutricionais, bem como fazer sugestões para futuros trabalhos e pesquisas em áreas 

relacionadas a esse presente trabalho. 

Foi observado no estudo que – independente do modelo do selo testado – as áreas de 

interesse com maior permanência do olhar dos indivíduos foram o apetite appeal (em primeiro 

lugar), a marca (em segundo)  e a indicação de variedade (em terceiro). Pode-se supor que isto 

ocorre devido a hierarquia das informações contidas na embalagem sugerirem essa ordem de 

leitura das informações. Sabendo que mesmo podendo seguir uma infinidade de 

possibilidades no que se diz respeito ao layout, observa-se que os players do mercado 

respeitam uma mesma importância dada a esses três elementos e que foram levadas em 

consideração para criar a embalagem testada. Essa hierarquia também segue premissas do 

design gráfico, em que consideram-se uma ordem de leitura visual ideal a ser seguida pelos 

layouts. No caso da embalagem do estudo o fundo branco produziu um contraste grande com 

a imagem da laranja, que posicionada no centro do produto, garantiu à área grande relevância 

visual e muitas revisitas oculares. 

O fato dos indivíduos da amostra não terem sido instruídos sobre o objetivo do teste e 

terem liberdade para observarem a imagem por um tempo indeterminado fez com que muitos 

olhassem rapidamente pensando se tratar de um teste de memória, de uma sequência de 

imagens ou até mesmo de uma competição de atenção. Essas observações foram relatadas em 

voz alta pelos participantes que muitas vezes se surpreendiam com o fato de terem que 

responder a algumas perguntas sobre a imagem recém vista, mesmo tendo sido instruídos 

sobre o fato previamente. Muitos relatavam nervosismo, pressa ou falta de atenção na hora de 

realizar o teste e, por conta disso, não se prenderam à maiores detalhes do produto, sendo 

capazes de lembrar apenas dos elementos essenciais da imagem. Todos os participantes 

responderam corretamente sobre as perguntas que consideravam tipo de produto e sabor, 
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apontando que imagem observada se tratava de um suco de laranja. É possível relacionar esse 

fato ao que acontece de fato na gôndola do supermercado no momento de compra. Muitas 

vezes, o consumidor adquire um produto novo de forma rápida ao compará-lo a outro produto 

que já conhece ou somente se prendendo visualmente aos códigos mais importante da 

embalagem, assimilando apenas a marca, o tipo de produto ou o seu sabor. As informações 

nutricionais frequentemente não são consultadas a fundo e absorvidas por todos os 

compradores de determinada mercadoria. 

O ato de observar um produto relativamente conhecido pode induzir o consumidor a 

uma leitura mecanizada da imagem. Aponta-se que mesmo a embalagem sendo fictícia ela 

não era de todo estranha ao indivíduo, uma vez que possuía diversos códigos visuais 

conhecidos o que pode ter aumentado a falta de interesse em ler determinados textos legais ou 

detalhes descritivos do produto. Preferências de gosto e consumo também foram relatas 

repetidas vezes no pós-teste em que diversos participantes relacionavam a percepção de 

saudabilidade com produtos análogos do mercado ao invés de consultar propriamente as 

informações nutricionais contidas no painel frontal. Frases como “não é saudável, pois vem 

em caixinha” ou “não considero saudável, porque não tomo suco pronto” foram ditas mais de 

uma vez por participantes diferentes da pesquisa, confirmando que as percepções individuais 

ou os hábitos alimentares podem se sobrepor ao conteúdo nutricional das embalagens. 

Destaca-se que o selo não é a primeira área a ser detectada, nem a área que teve 

maior frequência de olhares (ou que chamou mais atenção), mas é a área que quando 

detectada levou as pessoas a observarem por mais tempo. Ou seja, o consumidor não focou 

seu olhar prioritariamente no selo, mas quando o percebeu foi a área que mais prendeu seu 

interesse. 

Ressalta-se que todas as variáveis que discute-se sobre a detecção ou a capacidade de 

detectabilidade, dizem respeito somente a um dos três pontos afirmados por Arrúa (2017) 

como determinantes para garantir a eficácia de um selo nutricional frontal. Depois de 

detectado ele ainda precisa ser lido e compreendido dependendo de critérios como tamanho 

de fonte, tamanho do selo, cores, contrastes, posição do selo na embalagem, qualidade de 

impressão, tipo de fonte e etc e ainda sujeitando a informação a dificuldades de compreensão, 

de interpretação, incapacidade de leitura, diferenças na escolaridade dos consumidores, idade, 

regionalismos e mais uma série de motivos que dificultam a chegada da informação 

nutricional. Existem ainda as questões comportamentais que, segundo Sunstein (2018, p.119), 
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são levadas em consideração pelo consumidor quando os riscos de determinado consumo são 

esperados a longo prazo, quando afetam uma terceira parte ou quando não podem se 

comprovados claramente sua causa e consequência. Com o agravante de que mesmo a 

mensagem atingindo perfeitamente seu destinatário ela ainda possa sofrer juízos de valores ou 

mesmo ser ignorada pelo consumidor. Desse cenário mostra-se a dificuldade de apontar um 

dos modelos de selo como sendo melhor ou mais eficaz e condicionando sua adoção a uma 

mudança radical na forma de consumir da população. O selo pode ser sim um aliado poderoso 

às políticas públicas de saúde, mas deve estar associado a revisões e melhorias constantes da 

informação, a uma legislação eficiente e atual bem como a reforços midiáticos ou de 

comunicação que possam reiterar à população a importâncias de realizar boas escolhas 

alimentares. 

Conclui-se, por fim, que o modelo do selo não fez diferença na detecção dos 

consumidores e nem na percepção de saudabilidade. Tampouco observou-se diferença na 

detecção entre homens e mulheres. O que pode-se apontar com segurança foi que, dentre a 

amostra do experimento, a detecção do selo não mudou de acordo com o tipo ou com o sexo, 

mas sim com uma predisposição do entrevistado em consultar essa informação ou na 

relevância que o indivíduo deu a essa informação visual. Destaca-se que falar de selos 

nutricionais frontais levando em consideração somente o modelo ou discutindo-se apenas 

premissas de design pode ser leviano. É preciso investir em políticas públicas e campanhas de 

conscientização, educação e esclarecimento sobre as informações nutricionais. O consumidor 

precisa estar disposto a procurar a informação nutricional e interpretá-la corretamente para 

emitir um juízo de valor adequado a determinado produto. 

 
 
 
5.1 APRENDIZADOS COM A PESQUISA 
 
 

Trabalhar com dados quantitativos e análises estatísticas em trabalhos de design 

gráfico e ergonomia cognitiva é um desafio, pois a área carece de protocolos validados e 

metodologias assertivas para os diferentes tipos de métricas e variações de percepção e 

recebimento das informações. Muitos das discussões acerca dessas áreas de estudo levam em 

consideração levantamentos qualitativos que dizem respeito as diferentes estéticas 
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conhecidas, tendências de mercado, tecnologias disponíveis e tipos de público-alvo, 

resultando em métodos de inquirição focados no usuário, em empresas e segmentos de 

mercado. 

A maior dificuldade da pesquisa realizada nesse trabalho foi desenhar um experimento 

que trouxesse dados confiáveis. A decisão de medir somente a detecção, excluindo as 

variáveis de leitura e compreensão deu-se pois as variáveis de selos, produtos e embalagens 

eram em números tão expressivos que a pesquisa acabaria por ouvir poucos indivíduos ou 

seria infactível para realizar em dois anos apenas. Não foram encontrados protocolos ISO para 

a medição de nenhuma dessas três variáveis o que fez com que fosse necessária uma pesquisa 

para averiguar qual ferramenta usar. Uma vez decidido a variável a ser medida (detecção) e a 

ferramenta (eye-tracking), era necessário escolher quais dentre os inúmeros modelos de selo 

seriam testados. É de conhecimento dos autores que a ANVISA vem realizando tomadas 

públicas de opinião para decidir um modelo de selo a ser aplicado nas embalagens brasileiras. 

Dentre eles estão um modelo de semáforo e um sistema de triângulos que possui muitas 

semelhanças ao octógono chileno. Procurando aumentar a relevância desse trabalho, decidiu-

se por desvinculá-lo nos modelos questionados pela ANVISA e avaliar aqui somente selos em 

uso.  

A amostra chegou a 90 indivíduos, pois era necessário que os entrevistados olhassem 

apenas um modelo de selo para que não houvesse aprendizado durante o teste. O intuito foi 

simular um encontro entre um consumidor e um produto conhecido, ofertado em uma 

embalagem inédita. A informação nutricional frontal não poderia ser a protagonista do teste, 

pois no ponto de venda e nos produtos, ela também não é. 

Durante as coletas, observou-se que era necessário que os participantes entrassem 

sozinhos na sala para que não se sentissem apressados ou distraídos pela presença dos demais 

indivíduos. As pessoas que esperavam para fazer o teste também não tinham a chance de 

saber do que se tratava o experimento, nem de escutar quais perguntas seriam realizadas. Foi 

importante a presença de um voluntário para organizar a fila de participantes e explicar do 

que se tratavam os formulários a serem preenchidos pelos entrevistados, otimizando assim o 

processo de coleta. 

Realizados os testes, averiguou-se que o software de análise de dados do eye-tracking 

não informava o erro amostral nos gráficos e tabelas gerados por ele, tornando-o pouco 

confiável do ponto de vista estatístico e científico. Foi preciso exportar uma planilha com 
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todos os dados brutos coletados, resultando em um formulário com mais de 30.200 valores 

cuja origem e significado era muitas vezes desconhecida. Mais uma vez, devido à ausência de 

referências e de protocolos validados para essa medição, foi necessário um estudo intenso 

para decidir quais dados utilizar e como interpretá-los estatisticamente de maneira assertiva e 

relevante, resultando nas três análises aqui apresentadas: tempo para primeira entrada (em 

porcentagem), frequência relativa (de visitas, medido também em porcentagem) e tempo de 

permanência. 

Esperamos que esse trabalho possa contribuir um pouco para a utilização e 

interpretação de dados quantitativos em pesquisas de design, bem como facilitar o processo de 

outras pesquisas que utilizem selos nutricionais como objeto ou a detecção como variável. Os 

protocolos aqui descritos também tem como intenção facilitar outros estudos que utilizem o 

óculos de rastreamento ocular como ferramenta de medição. 

 

 
 

 
5.2. SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 
Sugere-se que trabalhos futuros procurem testar os três modelos de selos em 

embalagens de outros segmentos alimentícios e até de produtos reais. Estudos feitos no 

ambiente de compra (nas gôndolas dos supermercados) podem trazer resultados interessantes 

e diferentes dos dados apresentados nesta pesquisa. Teste para medir a capacidade de leitura 

das informações, testando posição do selo, tamanhos variados de texto e tipos distintos de 

embalagens, contrastes e tipos de fontes podem enriquecer as discussão sobre premissas do 

design gráfico e da ergonomia de informação. Sugere-se que seja testada também a 

capacidade de compreensão das informações nutricionais em diferentes públicos e com uma 

amostra grande da população que contemple diferenças de sexo, idade, região, níveis de 

escolaridade e renda. Pode-se ainda testar a detectabilidade de outros modelos de selos em 

vigência ou não ou mesmo avaliar a eficiência deles a médio e longo prazo. 
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ANEXO 1 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
	


