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RESUMO 

SOUZA, M. T. Anúncios Orgânicos e Patrocinados: estudo sobre intenção de compra 

online e comportamento visual. 2017. 109p. Dissertação de Mestrado – Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2017. 

 

A propaganda em sites de pesquisa utilizando anúncios orgânicos e patrocinados corresponde 

a uma estratégia de Marketing que propicia a interação entre empresas e seu público alvo a 

partir da utilização de palavras-chave ao efetuar a pesquisa online, dessa forma, os sites de 

pesquisa agem como intermediários entre necessidades dos consumidores e o grande número 

de informações disponíveis nas páginas da web. Assim, este estudo tem como objetivo verificar 

como é a relação entre atenção aos anúncios orgânicos e patrocinados e tipos de comportamento 

visual acerca da intenção de compra online. Foi realizada uma revisão da literatura sobre os 

Canais de Comunicação Online, Anúncios Orgânicos e Patrocinados bem como a utilização e 

eficácia desses tipos de anúncios, também foi abordado sobre a Intenção de Compra Online, 

Tipos de Comportamento Visual e, por fim, foi traçada a relação entre esses fatores. Na 

sequência, a partir da coleta de dados primária realizada com 100 estudantes da Faculdade de 

Administração, Economia e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP/USP) – foi realizado um 

estudo quantitativo e descritivo utilizando o equipamento eye-tracking seguido da aplicação de 

um questionário. Utilizou-se a técnica estatística de Regressão Logística com Efeito Aleatório, 

que permite verificar o comportamento de um indivíduo em cenários diferentes e atender aos 

objetivos do estudo. A partir da análise, foi possível verificar que os indivíduos têm maior 

tendência a optar por Anúncios Patrocinados dos sites de pesquisa e que esse fato está 

positivamente relacionado à atenção visual e independe do tipo do Comportamento Visual que 

possui. Esses resultados fornecem informações relevantes acerca de apresentação de anúncios 

em sites de pesquisa, além de proporcionar reflexões teóricas para pesquisas nessa área.  

 

Palavras-chave: Anúncios Orgânicos. Anúncios Patrocinados. Intenção de Compra Online. 

Comportamento Visual.  
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ABSTRACT 

SOUZA, M.T. Organic and Sponsored Ads: online purchase intent and visual behavior 

study. 2017. 109f. Dissertation (Master) – School of Economics, Administration and 

Accounting of Ribeirao Preto, University of Sao Paulo, 2017. 

 

Advertising on search sites using organic and sponsored ads corresponds to a Marketing 

strategy that allows the interaction between companies and their target audience from the use 

of keywords when doing online search, in this way, the search sites act as intermediary 

consumer needs and the large number of information available on web pages. Thus, this study 

aims to verify how the relationship between attention in organic and sponsored ads and types 

of visual behavior about the intention to buy online. A review of the literature on Online 

Communication Channels, Organic and Sponsored Ads as well as the use and effectiveness of 

these types of ads was also made on Online Intention, Types of Visual Behavior and, finally, 

relationship between these factors. A quantitative and descriptive study was carried out using 

the eye-tracking equipment, followed by the application of the results obtained from the primary 

data collection with 100 students from the – School of Economics, Administration and 

Accounting of Ribeirao Preto (FEA-RP/USP) – a quantitative and descriptive study was 

performed using eye-tracking equipment followed by the application of a questionnaire. The 

statistical technique of Logistic Regression with Random Effect was used, which allows to 

verify the behavior of people in different scenarios and to meet the objectives of the study. From 

the analysis, it was possible to verify that the individuals have a greater tendency to choose 

Sponsored Ads of the research sites and this fact is positively related to the visual attention and 

independent of the type of Visual Behavior. These results provide relevant information about 

the display of ads on search sites, as well as provide theoretical insights for searches in this 

area. 

 

Keywords: Organic Ads. Sponsored Ads. Online purchase intention. Visual behavior.  
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1 INTRODUÇÃO  

A possibilidade de compra de produtos e/ou serviços utilizando a internet tem ganhado espaço 

nos últimos anos devido ao rápido desenvolvimento de tecnologias de informação e do 

comércio eletrônico (KUSTER et al., 2016), dessa forma, as compras online tornaram-se 

popular na vida de muitas pessoas (LIU et al., 2017). Nesse contexto, sites de pesquisa ganham 

força uma vez que intermediam necessidades dos consumidores e o grande número de 

informações disponíveis nas páginas da web (LORIGO et al., 2008). 

Segundo dados do IBOPE (2016), as empresas brasileiras investem R$129,9 bilhões 

anualmente em anúncios publicitários (TV, jornais, revistas, rádio, internet), sendo que R$5,3 

bilhões se referem a propaganda online, além disso, 55,7% da população brasileira – 119,7 

milhões de usuários – tem acesso à internet (STATISTA, 2017) e, segundo o IBGE (2016) a 

estimativa de crescimento da Propaganda na Internet é de 14,6% ao ano até 2020. Esses dados 

expressam o crescimento da propaganda online e a necessidade das empresas em traçar 

estratégias para exibirem seus produtos/serviços de forma a atrair os olhares dos consumidores 

no ambiente online (LIU et al., 2017). 

Diariamente, os consumidores são expostos a inúmeros anúncios de produtos e/ou serviços nas 

páginas da web (BANG; WOJDYNSKI, 2016). Segundo Liu et al. (2017), a forma como são 

apresentados os produtos e/ou serviços é uma questão de grande importância e que deve ser 

estudada por parte das empresas. Dessa forma, segundo os autores, definir estratégias de 

apresentação dos produtos e/ou serviços em um site e entender os fatores que influenciam na 

escolha do consumidor são pontos cruciais para o sucesso dos anúncios das empresas.  

No que tange a apresentação dos produtos e/ou serviços em sites de pesquisa, como por exemplo 

o Google, a posição e visibilidade dos resultados de uma pesquisa online podem influenciar na 

escolha do consumidor por determinado link (XU et al., 2012). Da mesma forma, Ayanso e 

Karimi (2015) reforçam que os desafios dos anúncios em sites de pesquisa são: ter um bom 

posicionamento no layout do site, selecionar palavras-chave relevantes e elaborar anúncios 

convincentes, em outras palavras, quanto mais evidente estiver o anúncio maiores serão as 

chances de notoriedade diante dos consumidores.  

Sites de pesquisa, além de intermediar a relação cliente-empresa e direcionar os consumidores 

a outros sites, permitem que os consumidores adquiram informações de forma gratuita sobre 

produtos e/ou serviços e identifiquem empresas e marcas que atendam aos critérios de pesquisa 
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(KANNAN; LI, 2017). Cabe ressaltar que as páginas de busca da Internet são compostas por 

anúncios orgânicos – resultados gerais da pesquisa –, e patrocinados – anúncios pagos por 

empresas e, em geral, situados acima ou ao lado dos anúncios orgânicos (HÖCHSTÖTTER; 

LEWANDOWSKI, 2009).  

Diversos estudos trataram da interação dos consumidores com sites de pesquisa (LIU et al., 

2017; CHIZARI, 2016; MARCOS et al., 2013; EDELMAN; GILCHRIST, 2012; DONG; LEE, 

2008; JANSEN et al., 2011; KATONA; SARVARY, 2010). Katona e Sarvary (2010), por 

exemplo, discutiram a preferência dos consumidores por anúncios orgânicos ou patrocinados 

em sites de pesquisa, os autores argumentam que se os consumidores forem avessos a anúncios 

patrocinados esses links serão prejudicados, e os anúncios orgânicos da pesquisa serão 

fortalecidos. Desse modo, os autores tratam da necessidade de propiciar links atrativos a fim de 

gerar atratividade para os consumidores.  

Propiciar atratividade em links em um espaço de setenta caracteres (HAANS et al., 2013), que 

é o limite permitido para anúncios em sites de pesquisa, é um desafio para as empresas. Assim, 

são apresentadas nos anúncios as informações mais relevantes dos produtos, como o nome do 

produto, preço, imagem e a marca (LIU et al., 2017). Segundo o estudo de Jansen et al. (2011) 

uma estratégia que pode ser adotada pelas empresas ao exibir seus produtos em anúncios de 

sites de pesquisa é combinar o anúncio ao nome da marca, esse fato gera, segundo o estudo, 15 

vezes mais receita do que qualquer outra combinação de frases.  

No que diz respeito ao entendimento por parte das empresas dos fatores que influenciam a 

escolha do consumidor por determinado anúncio em um site de pesquisa, Chizari (2016), Dong 

e Lee (2008) e Marcos et al. (2013) afirmam que o comportamento visual pode ser um 

determinante na escolha por anúncios – sejam orgânicos ou patrocinados. Segundo os estudos 

de Nisbett (NISBETT et al., 2001; NISBETT; MASUDA, 2003; NISBETT; MIYAMOTO, 

2005; NISBETT; NORENZAYAN, 2002) o comportamento visual pode ser de duas formas: 

holístico (corresponde a atenção visual ao contexto geral) ou analítico (corresponde a atenção 

visual a alguns detalhes do contexto). 

Sendo assim, para que o anúncio online ganhe visibilidade e seja atrativo para ganhar a atenção 

dos consumidores em um site de pesquisa e as organizações aumentem a capacidade de suas 

marcas de gerar envolvimento (BANG; WOJDYNSKI, 2016), é importante que as empresas 

considerem o fator do comportamento visual do tipo holístico ou analítico de seus consumidores 

para traçar estratégias de exibição de seus anúncios em ambientes online, como é o caso dos 
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sites de pesquisa. Assim, quanto mais os anúncios forem personalizados, mais eficazes tendem 

a ser para ganhar a atenção dos clientes potenciais (TUCKER, 2014).  

Os anúncios em sites de pesquisa podem destinar o consumidor à intenção de compra e até 

mesmo a efetivação da compra a partir de sua visualização (KIREYEV et al., 2016). Segundo 

os estudos de Chizari (2016), Dong e Lee (2008) e Marcos et al. (2013), dependendo da 

caracterização dentre os dois tipos de comportamento visual (holístico ou analítico) a interação 

com os anúncios em sites de pesquisa é diferente e, dessa forma, a intenção de compra também 

pode ser influenciada.  

De acordo com Blackwell et al.1 (2001 apud KUSTER et al., 2016) a intenção de compra 

representa o que o consumidor pensa em comprar, dessa forma, a intenção de compra pode ser 

caracterizada como algo subjetivo. O estudo de Sujata et al. (2016) discute a intenção de compra 

online e a exibição de anúncios em sites de pesquisa, os pesquisadores reafirmam o crescimento 

dos investimentos em anúncios em páginas de busca e reforçam a necessidade das empresas 

entenderem os fatores que levam os consumidores a terem a intenção de compra despertada a 

partir da visualização do anúncio em um site de pesquisa.  

Kuster et al. (2016) discutem em seu estudo que existem fatores que fazem com que os anúncios 

das empresas tenham destaque no ambiente online, são fatores como o conteúdo da informação 

disponível aos clientes (CYR et al., 2009; MOGHADDAM et al., 2015), a facilidade de 

navegação do site (TEO et al., 2003; CYR et al., 2009) e a posição em que o anúncio aparece 

em sites de pesquisa (MOGHADDAM et al., 2015).  

Como apresentado, estudos anteriores evidenciam os fatores que influenciam na escolha do 

consumidor por anúncios orgânicos ou patrocinados e a necessidade das empresas em definirem 

estratégias de apresentação de seus anúncios em sites de pesquisa. Entretanto, nota-se que o 

fator da atenção visual – indicado a partir do comportamento visual do tipo holístico ou analítico 

– e os fatores da intenção de compra online – indicados pelo conteúdo da informação, da 

facilidade de navegação do site, a posição do anúncio bem como a escolha do indivíduo por 

determinado link – não são analisados de maneira simultânea dentro da temática dos estudos de 

anúncios orgânicos e patrocinados. Dessa forma, o presente estudo visa contribuir nessa lacuna 

buscando analisar esses fatores de maneira simultânea.   

                                                 
1 BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. W.; ENGEL, J.F. Consumer behavior. Ninth Edition, Thomson Learning, 

2011. 
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Observa-se que, do conhecimento da autora, essa é a primeira pesquisa realizada no Brasil que 

busca relacionar atenção visual e anúncios orgânicos e patrocinados em sites de pesquisa acerca 

da intenção de compra online. Dessa forma, nota-se a relevância desse estudo, uma vez que é 

importante e necessário a realização de estudos que auxiliem as estratégias praticadas pela área 

de Marketing das empresas. Cabe ressaltar que o presente estudo está inserido na ótica do 

Neuromarketing (CHIZARI, 2016; CHIZARI; 2015; MARCOS et al., 2013; DONG; LEE, 

2008; JANSEN et al., 2011) e utilizou como ferramentas o eye-tracking e questionário para 

compor suas análises. 

1.1 Problema de Pesquisa 

Conforme apresentado no item anterior, definir estratégias de apresentação dos produtos e/ou 

serviços e entender os fatores que influenciam na escolha do consumidor são pontos cruciais 

para o sucesso dos anúncios das empresas em sites de pesquisa.  

O presente estudo objetiva contribuir com informações que adicionem valor às pesquisas acerca 

de anúncios orgânicos e patrocinados, intenção de compra online e atenção visual em sites de 

pesquisa e apresente resultados que auxiliem em melhorias desses sites de forma a apresentar 

informações a respeito dessa temática.  

Assim, o estudo visa responder a seguinte questão: como é a relação entre anúncios orgânicos 

e patrocinados e tipos de comportamento visual acerca da intenção de compra online? 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

Apresenta-se o objetivo geral e objetivos específicos do presente estudo.  

1.2.1 Objetivo Geral  

Verificar como é a relação entre atenção aos anúncios orgânicos e patrocinados e tipos de 

comportamento visual acerca da intenção de compra online. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Verificar se a atenção ao Anúncio Patrocinado está positivamente relacionada à Intenção 

de Compra Online. 

• Verificar se a atenção ao Anúncio Orgânico está positivamente relacionada à Intenção 

de Compra Online. 
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• Verificar se o Comportamento Visual do tipo Holístico ou Analítico influencia a atenção 

ao Anúncio Patrocinado e Intenção de Compra Online.  

• Verificar se o Comportamento Visual do tipo Holístico ou Analítico influencia a atenção 

ao Anúncio Orgânico e Intenção de Compra Online. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação  

A dissertação está dividida em cinco partes: Introdução, Revisão Bibliográfica, Metodologia e 

Resultados e Discussões e Considerações Finais.  

O presente estudo inicia-se com a apresentação e discussão do tema de pesquisa, seguida da 

relevância do estudo e objetivos propostos. A segunda parte contempla a assuntos pertinentes ao 

tema do trabalho compondo a Revisão Bibliográfica, que tem como discussão: Canais de 

Comunicação Online, Anúncios Orgânicos e Patrocinados; Intenções de Compra Online; Tipos 

de Comportamento Visual: Holístico e Analítico e, por fim, a relação entre sites de pesquisa, 

intenção de compra online e comportamento visual.  

A seção que segue, seção três, explora a Metodologia utilizada para o presente estudo e objetiva 

descrever o tipo de pesquisa, hipóteses e variáveis analisadas, amostra utilizada e a coleta e 

análise dos dados. A seção quatro apresenta os Resultados e Discussões a partir da classificação 

da amostra e da análise das hipóteses da pesquisa.  

Por fim, são evidenciadas as Considerações Finais dos resultados obtidos e objetivos propostos, 

além de traçar as implicações acadêmicas e gerenciais e as limitações da pesquisa e sugestões 

para estudos futuros.  

A Figura 1 sumariza a estrutura do presente estudo:  
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Figura 1 – Estrutura da Dissertação 

Fonte: elaborada pela autora 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Conforme já mencionado, esse estudo visa entender como é a relação entre atenção aos 

anúncios orgânicos e patrocinados e tipos de comportamento visual acerca da intenção de 

compra online, dessa forma, os itens que seguem têm como objetivo contextualizar a temática 

em questão tratando da Canais de comunicação online, Anúncios Orgânicos e Patrocinados, 

Intenção e Compra Online e Tipos de Comportamento Visual: Holístico e Analítico. O 

entendimento desses itens é de fundamental importância para a compreensão da Metodologia 

proposta para o presente estudo, que os utilizará de forma sistêmica para cumprir com os 

objetivos geral e específicos apresentados. 

2.1 Canais de comunicação online  

Mecanismos para geração de demanda, realização de transações e fornecimento de atendimento 

ao cliente são papéis desempenhados pela Internet acerca da propaganda online (SHIMP, 2009), 

que está ligada a atividades comerciais das empresas envolvendo estratégias destinadas a ganhar 

a atenção de clientes potenciais para compra de produtos/serviços e divulgar a imagem da marca 

(JIMÉNEZ et al., 2017).  

De forma análoga, o Marketing Online é definido por Kannan e Li (2017) como a 

comercialização de produtos e serviços utilizando canais digitais de forma a utilizá-los para 

adquirir e reter clientes, promover a marca da empresa e aumentar as vendas. Segundo Jiménez 

et al. (2017), a propaganda online revolucionou o Marketing nos últimos anos a partir da criação 

de infinitas oportunidades para que empresas alcancem clientes potenciais de forma 

personalizada.  

Shimp (2009) apresenta os canais da propaganda online: websites, banners publicitários, 

formatos rich media, web logs, e-mails e propaganda via sites de pesquisa e direcionamento 

comportamental. O quadro 1 apresenta de forma sintética os canais de comunicação online 

discutidos por Shimp (2009). 
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Canais Segundo a definição de Shimp (2009) 

Websites 

São uma forma de intercambiar a relação entre a empresa e seus 

clientes. Os websites devem oferecer informações úteis, quem 

chamem a atenção dos clientes, além de transmitir informações e 

valores sobre a marca e ofertas promocionais.  

Anúncios exibidos ou banners 

publicitários 

Esse tipo de canal de comunicação é similar aos anúncios impressos 

em jornais e revistas. O objetivo é conscientizar e familiarizar os 

consumidores acerca da marca. Geralmente os anúncios online são 

estáticos e pequenos. O ideal é que sejam apresentados em websites 

de grande acesso. 

Formatos Rich Media 

São anúncios compostos por som, animação e movimento, o objetivo 

é o mesmo que todo tipo de anúncio: atrair e manter a atenção do 

consumidor online. Por serem mais chamativos e memorizáveis 

acabam ganhando mais cliques dos usuários.  

Web Logs 

Corresponde a interação direta entre empresas e clientes, que podem 

ser vetores de comunicação a partir dos comentários expostos, uma 

vez que os web logs oferecem a troca de ideias de interesses pessoais 

e, eventualmente, marcas e produtos podem ser discutidos. Assim, o 

aumento de valor das marcas podem ser aumentados.  

E-mail 

Corresponde ao envio de mensagens comerciais a clientes potenciais. 

No entanto, a empresa deve atentar para não se tornar invasiva 

enviando grandes quantidades de mensagens, para isso é importante 

que a empresa tenha autorização de seus clientes para poder efetuar 

o envio das mensagens comerciais.  

Propaganda em sites de pesquisa 

Assim como os demais canais de comunicação online, a propaganda 

em sites de pesquisa visa atrair e intermediar o acesso dos 

consumidores a sites específicos. A utilização de palavras-chave em 

sites de pesquisa promove o intermédio entre empresas e clientes, 

assim, são apresentados anúncios direcionados ao interesse do 

consumidor naquele momento.  

Propaganda via direcionamento 

comportamental 

A propaganda via direcionamento comportamental é realizada a 

partir de mapeamentos que as empresas fazem para exibirem 

anúncios de acordo com os interesses do consumidor. São analisados 

o histórico de sites visitados para que os anunciantes alcancem os 

clientes potenciais.  

Quadro 1- Canais de Comunicação Online 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Shimp (2009). 

Todos esses tipos de canais de comunicação online apresentados por Shimp (2009) são apoiados 

e veiculados por empresas como Google, Facebook, Twitter e centenas de outras empresas que 

detêm mecanismos de segmentação e se encarregam de selecionar anúncios aos seus usuários 

todos os dias utilizando como base o histórico de navegação e informações armazenadas no 

navegador da Internet (JIMÉNEZ et al., 2017).  

Segundo Jiménez et al. (2017), são três os componentes que desempenham as principais 

funções na indústria da propaganda online: anunciantes, editores e as plataformas de anúncios, 

cujo objetivo é exibir o anúncio certo para o consumidor certo. Segundo os autores, cabe aos 

anunciantes promoverem a marca ou produto de forma a mostrar anúncios relacionados aos 

interesses de potenciais clientes. Já aos editores cabe o fornecimento desses anúncios, agindo 

então como veículos que intermediam os anúncios e clientes. Ainda segundo Jiménez et al. 
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(2017), as plataformas de anúncios são onde os anúncios são exibidos e agem conforme a 

demanda.  

A ação conforme a demanda ocorre devido a transparência com que as plataformas de anúncio 

online trabalham, uma vez que os anunciantes tem o poder de selecionar os perfis de 

consumidores para os quais o anúncio é destinado (JIMÉNEZ et al., 2017). A transparência 

também é reforçada com os relatórios de desempenho do anúncio oferecido pelas plataformas 

online, no caso do site de pesquisa Google, são disponibilizados relatórios estatísticos diários 

que incluem quantidade de cliques, pontuações de qualidade do anúncio e demais custos 

atrelados ao anúncio (KANNAN; LI, 2017).  

Assim, a evolução da propaganda online proporcionada pela ascensão da Internet 

disponibilizou mecanismos de alcance de clientes potenciais de forma personalizada 

(JIMÉNEZ et al., 2017), o item a seguir visa elucidar conceitos acerca do cerne do presente 

estudo – Anúncios Orgânicos e Patrocinados.  

2.2 Anúncios Orgânicos e Patrocinados 

Sites de busca são ferramentas de navegação na Internet que levam os consumidores a sites 

específicos e considerados indispensáveis na interação com a Internet (JANSEN; MULLEN, 

2008), além de tratarem-se de uma tecnologia fundamental que facilita e auxilia na navegação 

pela web (FAIN; PEDERSEN, 2006) e serem a chave de operação do ambiente online 

(LAFFEY, 2007), uma vez que os usuários os usam como ferramenta para buscar informações 

(JERATH et al., 2014) e recebem-nas de forma eficiente e em grandes quantidades (LIU et al., 

2014).     

Existem grupos e profissões distintas que estudam as páginas de busca da internet, de um lado 

a SEO (Search Engine Optimization) que trata do posicionamento dos resultados da busca – 

layout – e, de outro lado, a interação do usuário com a página da internet (SERP – Search 

Engine Results Page), além disso, a HCI (human computer interaction) que propõe mudanças 

para melhor experiência dos usuários com essas ferramentas e a IR (informational retrieval) 

com a finalidade de páginas de pesquisas mais eficientes (MARCOS; CARO, 2010).  

Nesse contexto, a justificativa para que a Internet tenha se tornado a principal fonte de 

informação desenvolvida no mundo, respondendo às necessidades de informações do cotidiano 

pessoal e profissional, é devido às inúmeras informações disponíveis e ferramentas eficazes que 

apoiam o processo de localizar informações (BAR-ILAN et al., 2009), dessa forma, a busca 
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efetuada pela Internet revolucionou a maneira como os usuários obtém informações utilizando 

o ambiente online (LIU et al., 2014).  

Ao efetuar uma busca pela Internet utilizando algum site de pesquisa o usuário insere uma 

palavra-chave no local especificado acerca do que está buscando e em frações de segundos são 

apresentadas duas listas de resultados à pesquisa efetuada: resultados orgânicos e resultados 

patrocinados (JERATH et al., 2014) – também denominados anúncios orgânicos e anúncios 

patrocinados (HÖCHSTÖTTER; LEWANDOWSKI, 2009), links patrocinados e links 

orgânicos (JANSEN et al. 2007). A figura 2 ilustra a disposição dos resultados de pesquisa em 

um site de pesquisa:  

 

Figura 2 - Disposição dos resultados de pesquisa em site de busca 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de uma pesquisa realizada no Google. 

 

Considerados o futuro do Web Marketing (JANSEN et al. 2007), os anúncios patrocinados, 

assim como os anúncios orgânicos, são respostas às consultas dos usuários, no entanto, na 

modalidade patrocinada, o processo se difere uma vez que os anunciantes pagam aos sites de 
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busca – como Google, Bing, Yahoo, Baidu – para que seu conteúdo seja exibido com maior 

evidência, geralmente localizados no topo da página de resultados (JANSEN; SPINK, 2009).  

Os sites de busca ordenam os resultados por ordem de relevância de cada página e utilizam 

complexos algoritmos a fim de oferecer como resultado páginas que sejam do interesse do 

usuário de acordo com a palavra-chave dada no ato da busca (MARCOS; CARO, 2010). O 

patrocínio dos anúncios pode ser feito pelas próprias empresas, que enviam as informações do 

produto sob a forma de palavras-chave para os sites de busca, os valores são atribuídos a cada 

anúncio para determinar a posição de cada concorrente na página e ser encontrado pelo usuário 

quando uma pesquisa for executada. É válido ressaltar que o anunciante paga apenas se o 

usuário clicar em sua página – o que é conhecido por CPC (cost per click) (YANG; GHOSE, 

2010).  

A pesquisa patrocinada corresponde à evolução das necessidades de se obter resultados cada 

vez mais relevantes e do desejo dos anunciantes de aumentarem o tráfego em seus sites, fato 

que faz com que os anúncios patrocinados sejam considerados, dentre os veículos de Marketing, 

os mais eficazes (FAIN; PEDERSEN, 2006), simples, personalizados (AYANSO; KARIMI, 

2015) e mais lucrativos na Internet (ZANJANI; KHAVIDI, 2015).   

O modo com que as pessoas interagem com a informação, sites e serviços disponibilizados pela 

Internet foram afetados de maneira radical pelo sucesso da pesquisa patrocinada (JANSEN; 

MULLEN, 2008). Em 1998, o GoTo – depois Overture Services – foi o primeiro a combinar 

elementos de anúncios de empresas e, em 2003, o Yahoo o adquiriu, no ano de 1999, o BeFirst 

apresentava um serviço similar de anúncios patrocinados, em 2002, o Google adotou também 

esse modelo, seguido do Ask e MSN Search, em 2005 (FAIN; PEDERSEN, 2006). Do ano de 

1994 até 1998, o Web Marketing era feito com banners publicitários em páginas da Internet 

(JANSEN; MULLEN, 2008). A figura 3 sintetiza a evolução dos anúncios patrocinados em 

sites de busca: 
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Figura 3 - Evolução dos anúncios patrocinados em sites de busca 

Fonte: Adaptado de Jansen e Mullen (2008). 

 

A Internet permite a distribuição de informação de forma acessível, conveniente e rápida, dessa 

forma, os sites de busca são considerados um instrumento de Marketing online versátil para 

todos os tipos de empresas (LI et al., 2014) e a porta de entrada para grande parte dos usuários 

que estão em busca de informação (AYANSO; KARIMI, 2015). Nesse ambiente instantâneo 

da Internet, a propaganda online ganha força, uma vez que os sites de busca são capazes de 

relacionar as palavras-chave da busca que é feita pelo usuário aos anunciantes (GHOSE; 

YANG, 2009), esse tipo de propaganda, como dito, é chamada de “pesquisa patrocinada” ou 

“pesquisa paga”, em que é possível que as empresas atinjam seu público alvo mediante anúncios 

direcionados, considerando que os usuários se identificam com determinado tópico utilizando 

uma palavra-chave ao efetuar sua pesquisa (JERATH et al., 2014).  

O fenômeno da pesquisa patrocinada, em que os anunciantes pagam uma taxa aos sites de busca, 

são a maior fonte de receitas para esses sites (GHOSE; YANG, 2009), fato que corresponde a 

40% de suas receitas (ARGAWAL et al., 2015). Os sites de busca agem da seguinte forma no 

que tange a anúncios patrocinados e orgânicos: de acordo com as exigências e interesses dos 

usuários, os sites de busca selecionam e apresentam anúncios – orgânicos e patrocinados – que 

correspondam à pesquisa e que têm maior probabilidade de atrair a atenção dos usuários com 

base em seu histórico anterior de busca, que contêm interesses, necessidades, intenções, 

consultas anteriores, exigências e informações sobre o perfil do usuário. No entanto, quando os 
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usuários são novos, não há histórico de pesquisa, portanto, trata-se de um ponto de partida para 

que o sistema crie “métodos de aprendizagem” sobre os dados do novo usuário, uma vez que 

não há informação suficiente (ZANJANI; KHAVIDI, 2015).  

Conforme exposto, os sites de busca fazem uso de conteúdos como histórico de pesquisa e perfil 

do usuário para exibir os anúncios de forma que a probabilidade de o usuário clicar seja maior 

(ZANJANI; KHAVIDI, 2015). Os resultados orgânicos de pesquisa são determinados pelos 

sites de busca baseados em informações das páginas da Web, já os links patrocinados são 

determinados com base em leilões em que os anunciantes se posicionam para expor seu produto 

e/ou serviço (JERATH et al., 2014) e utilizam textos persuasivos e limitados a setenta caracteres 

para influenciar o usuário a clicar em um anúncio específico (HAANS et al., 2013).  

Os sistemas de classificação dos anúncios não são somente em leilões, acontecem também com 

base no desempenho do anunciante, por exemplo, o Google utiliza uma métrica a fim de 

verificar se o anúncio é relevante e elegível para entrar no leilão (AYANSO; KARIMI, 2015). 

Nesses leilões, são apresentadas palavras-chave pelos anunciantes e sua disposição em pagar 

por um clique do consumidor – o chamado custo por clique (CPC), cuja principal vantagem é 

que os anunciantes podem controlar o desempenho da propaganda (ARGAWAL et al., 2015; 

LAFFEY, 2007; LO et al., 2014). Os sites de busca como Google, Yahoo e Bing utilizam essa 

técnica para classificarem os anúncios (ARGAWAL et al., 2015).  

Ghoze e Yang (2009) acrescentam que, em uma busca patrocinada, as empresas que anunciam 

na Internet enviam as informações de seus produtos e/ou serviços aos sites de busca em forma 

de palavra-chave, os valores do lance do leilão são atribuídos aos anúncios de forma individual 

e para que sejam classificados na página quando o usuário realiza a pesquisa, o anunciante só 

efetua o pagamento atribuído ao anúncio se as pessoas clicarem para ir até seu site.  

Com isso, segundo Fain e Pedersen (2006) os links patrocinados seguem seis elementos: 1. 

Conteúdo fornecido pelo anunciante (conjunto de palavras-chave, títulos e descrições); 2. 

Lances do anunciante para o leilão; 3. Revisão do conteúdo do anúncio para verificar relevância 

para a palavra-chave; 4. Correlação do conteúdo publicitário às consultas dos usuários; 5. 

Exibição do anúncio em uma ordem de classificação; 6. Tarifação dos anunciantes com base na 

quantidade de cliques no link do anúncio.  

A partir da palavra-chave dada pelo usuário ao efetuar uma busca na Internet, é que os 

resultados são apontados e otimizados, essa otimização acontece da seguinte forma para 

anúncios orgânicos: os algoritmos são encarregados de filtrar e classificar, a partir de palavras-
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chave específicas e de acordo com a relevância, resultados que reflitam à busca (LI et al., 2014) 

e no que se refere a anúncios patrocinados, a otimização considera, além das palavras-chave, 

conteúdos específicos de acordo com interesses já “memorizados” pelo sistema (ZANJANI; 

KHAVIDI, 2015).  

A segmentação de anúncios, sejam orgânicos ou patrocinados, reforçam no ambiente online a 

ideia de uma migração da propaganda em massa para propaganda ao cliente alvo, como 

resultado, os sites de busca e suas possibilidades tendem a continuar sendo uma importante e 

predominante forma de propaganda na Internet (HAANS et al., 2013), considerando sua rápida 

evolução e dependência das pessoas a essa ferramenta (LO et al., 2014). No item a seguir, são 

evidenciadas a utilização e a eficácia acerca de Anúncios Orgânicos e Patrocinados. 

2.2.1 A utilização e a eficácia dos Anúncios Orgânicos e Patrocinados  

 

Dhar e Ghose (2010) trazem como definição de Pesquisa Patrocinada: o site pelo qual os 

anunciantes pagam uma taxa aos sites de busca da Internet a fim de serem exibidos acima ou 

ao lado de Anúncios Orgânicos, além de servirem como um mercado no qual os anunciantes 

concorrem por um lugar no layout da página de busca. Ademais, os autores pontuam 

semelhanças e diferenças entre Anúncios Orgânicos e Patrocinados com o Mercado Financeiro, 

“ambos são leilões com modelos de negócios semelhantes”: como riscos entre as transações, 

ganho de comissão com base no número de transações e intercâmbio financeiro.  

Nesse contexto, Dhar e Ghose (2010) destacam como diferenças a transparência, uma vez que 

no Mercado Financeiro os critérios de classificação são conhecidos por todos, já em Anúncios 

Orgânicos e Patrocinados não é tão claro se comparado ao Mercado Financeiro. Os autores 

trazem como conclusão de que a atividade de negociação dos Anúncios Orgânicos e 

Patrocinados serão cada vez mais sofisticadas, uma vez que as empresas buscam acompanhar 

o que seus clientes estão dizendo sobre suas marcas, produtos ou serviços utilizando 

ferramentas como o Facebook e Twitter, dessa forma, extraem palavras-chave cada vez mais 

apropriadas e em consonância com uma pesquisa que o usuário vir a fazer em determinado 

momento.   

Katona e Sarvary (2010) evidenciam em seu estudo o rápido crescimento da propaganda online 

e reforçam argumento de que Anúncios Orgânicos e Patrocinados são uma das formas de 

propaganda online mais dominantes e, a partir disso, propuseram um modelo para este mercado 
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considerando duas principais características: interação entre resultados orgânicos e 

patrocinados e a diferença em relação a atratividade entre os anúncios.   

Os achados do estudo de Katona e Sarvary (2010) foram: se os consumidores forem avessos a 

anúncios patrocinados, que geralmente estão acima ou ao lado dos anúncios orgânicos, esses 

links serão prejudicados, fato que acaba por fortalecer os anúncios orgânicos. Por outro lado, 

se a capacidade do anúncio patrocinado for alta em comparação aos anúncios orgânicos, o efeito 

configura em vantagem para anúncios patrocinados. Assim, os autores destacam a necessidade 

de propiciar links com textos atrativos a fim de ganhar cliques dos potenciais consumidores.  

Rosso e Janseny (2010) realizaram cem consultas de marcas globais elencadas como as mais 

valiosas do mundo pela Millward Brown em três principais sites de busca – Google, Yahoo e 

Microsoft Live Search – foram analisados 2350 anúncios buscando compreender a posição dos 

anúncios patrocinados e a visibilidade das marcas nos sites de busca. O estudo traz subsídios 

acerca de percepções do usuário no que se refere a confiança e satisfação, efeitos sobre custos 

de propaganda e estratégias de propaganda para aumentar a compreensão do consumidor no 

processo de busca em e-commerce. 

Jansen e Schuster (2011) definem em seu estudo Anúncios Orgânicos e Patrocinados como 

“forma de propaganda na web que as empresas utilizam para promover seus produtos e serviços 

nas páginas de resultados em sites de busca” além de serem uma forma eficaz de utilizá-los. 

Acrescentam também que essa forma de propaganda surgiu em 1998, conforme já descrito no 

tópico anterior, e trata-se de “um dos seguimentos de crescimento mais rápido da área de 

Marketing Online” cujas receitas geram bilhões de dólares aos sites de busca, além disso, 

segundo os autores, é uma área de importância crítica de pesquisa.  

Os mesmos autores avaliaram ainda a eficácia do Ciclo de Compra – constituído por 

Consciência, Pesquisa, Decisão e Compra – a fim de entender a interação do consumidor com 

campanhas publicitárias e palavras-chave utilizadas em sites de busca. Os resultados mostraram 

que as etapas do Ciclo de Compra são eficazes para a classificação dos tipos de consulta, no 

entanto, os resultados também indicaram que o modelo do Ciclo de Compra não representa o 

processo real do envolvimento do consumidor a uma compra potencial.  A pesquisa traz insights 

que podem produzir esforços de propaganda a partir das palavra-chave mais bem orientadas 

para os consumidores, com a finalidade de atingir os objetivos da campanha.  

O estudo de Jansen et al. (2011) traz a informação de que muitas das compras realizadas na 

Internet são precedidas por uma pesquisa na web, fato que indica a importância que os sites de 
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busca desempenham nas compras e vendas online. Os autores também afirmam que as palavras-

chave utilizadas pelas empresas ao expor seu anúncio – seja Patrocinado ou Orgânico – são 

uma forma de promover os produtos e serviços da empresa. A análise desse estudo foi entre a 

relação do desempenho e uso de termos da marca em frases-chave dos anúncios, os resultados 

mostraram que a combinação de anúncios e termos da marca gera 15 vezes mais receita do que 

qualquer outra combinação de frases e propagandas. Assim, como a propaganda em sites de 

busca tem se tornado cada vez mais importante e as empresas gastado grandes quantias de 

dinheiro nessa ferramenta, é válido correlacionar a marca às frases-chave dos anúncios.  

Yao e Mela (2011) colocam que Anúncios Patrocinados são “um dos maiores e mais rápidos 

canais de propaganda” e que tem rendido bilhões de dólares anuais aos sites de pesquisa. Além 

disso, acrescentam que o Marketing em sites de busca “está se tornando um componente central 

do mix promocional de muitas organizações” e “uma das principais tendências da propaganda”. 

Acrescentam que, embora a importância desse mecanismo seja grande, há poucos estudos que 

exploram a interação dos agentes: usuários, anunciantes e sites de busca. À luz desse contexto, 

os pesquisadores propuseram um modelo estrutural dinâmico para explorar tais interações.  

Nessa linha de pensamento, entre interações dos agentes, Edelman e Gilchrist (2012) mediram 

as interações dos usuários com sites de busca no que se refere às configurações dos sites 

analisados – Google, Yahoo e Bing – e a forma com que denominam os Anúncios pagos – 

“Sponsored links”, “Sponsored results” e “Sponsored sites”, respectivamente – e identificaram 

que, dentre os participantes da pesquisa, houve maior propensão em optar por anúncios 

patrocinados do Google que utilizam a denominação “Sponsored links”.  

Yuan e Zeng (2012) propuseram uma abordagem com o objetivo de avaliar e comparar as 

medidas de desempenho dos leilões que ocorrem em sites de pesquisa buscando ajudar a 

entender melhor o comportamento e a dinâmica dos anunciantes em leilões de Anúncios 

Patrocinados, fato que se relaciona com o estudo de Dhar e Ghose (2010), que relataram a falta 

de clareza dos critérios de classificação dos leilões de sites de busca se comparado ao Mercado 

Financeiro. Já Xu et al. (2012) concentraram seu estudo em Anúncios Orgânicos, ressaltando 

que a forma de exposição desses anúncios também oferece uma boa posição e visibilidade do 

anúncio orgânico, em alguns casos até ultrapassar os anúncios patrocinados em quantidade de 

cliques.  

Jansen et al. (2013) reforçam a ideia de Yao e Mela (2011) de que o Marketing Online em sites 

de busca tem se expandido de forma positiva, uma vez que afirmam que as compras online tem 
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sido um fenômeno crescente e que o desafio dos anunciantes é compreender o comportamento 

dos consumidores potenciais online e desenvolver estratégias na criação de palavras-chave que 

convertam os usuários em compradores de seus produtos/serviços.  

A pesquisa de Jansen et al. (2013) avaliou a propaganda direcionada ao gênero masculino e 

feminino em relação a buscas patrocinadas. Para avaliar o efeito de segmentação demográfica, 

os autores utilizaram como métricas de pesquisa: custo por clique, receita de vendas, pedidos e 

retorno sobre a propaganda de um varejista norte-americano. Os resultados evidenciaram que a 

orientação da frase-chave do anúncio é determinante para predizer comportamentos e 

desempenho do anúncio, no entanto, frases classificadas como neutras geraram mais retorno do 

que uma propaganda direcionada a determinado gênero.  

Tarantino (2013) analisa a disposição dos resultados de pesquisa um site de busca – Google – 

no que se refere ao favorecimento da posição de um site no layout da página. A partir de seu 

estudo, o autor revela que a “manipulação” acontece mais em resultados orgânicos de pesquisa. 

Já nos resultados patrocinados, a classificação é feita com base nos lucros gerados por 

determinado anúncio.  

No mesmo contexto de análise, sobre a disposição de resultados de pesquisa nos sites de busca, 

Yang et al. (2013) analisam duas formas de preço dos anúncios patrocinados: leilão e preço 

pela posição do anúncio, além de reforçarem o fato do crescimento da propaganda em sites de 

busca e a significativa receita proveniente dessa ferramenta aos sites de busca. Como conclusão, 

o estudo apresentou maior eficácia dos leilões para estabelecer o preço dos anúncios 

patrocinados.  

Com relação ao comportamento do clique de usuários quando apresentados Anúncios 

Orgânicos e Patrocinados, o estudo de Jerath et al. (2014) se concentrou em um conjunto de 

dados de um site de buscas coreano objetivando compreender o comportamento do clique dos 

usuários, dentre a amostra analisada pelos autores, o resultado obtido pelo estudo foi que os 

usuários têm maior propensão em clicar em Anúncios Patrocinados quando apresentam o nome 

da marca na frase-chave do anúncio. 

No que tange a importância desse mecanismo, Moofakham e Hayek (2014) afirmam que o 

mundo virtual seria difícil ou impossível sem os sites de pesquisa, uma vez que, todos os dias, 

inúmeras páginas da web são exploradas por milhões de usuários com o intermédio de sites de 

busca, que criam oportunidades para que os anúncios sejam expostos a fim de atrair usuários 

para sites de seu interesse. Além disso, sustentam com seu estudo que os Anúncios Patrocinados 
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são a principal fonte de renda dos sites de busca e propõem um modelo para aumentar a receita 

desses sites e afirmam que há uma melhoria das receitas se comparado aos modelos existentes. 

Sayedi et al. (2014) afirmam que o crescimento da propaganda online é progressivo e que tem 

ganhado atenção de profissionais e pesquisadores, uma vez que é mais efetiva que canais de 

mídia tradicional como a televisão e propaganda impressa, visto que a partir de uma palavra-

chave é possível atingir o interesse dos consumidores para o produto/serviço oferecido. Já o 

estudo de Ayanso e Karimi (2015) traz a discussão de que a internet possibilita a distribuição 

da informação de maneira acessível, conveniente e em alta velocidade, além de fazer dos 

Anúncios Orgânicos e Patrocinados ferramentas de Marketing dominantes na Internet.  

Nessa linha de pensamento, a respeito das posições dos anúncios no layout de um site de 

pesquisa, Chan e Park (2015) propuseram um modelo estrutural a fim de descrever como as 

atividades de busca em cada posição dependem das posições ocupadas pelos concorrentes, 

dessa forma, os autores reforçam, assim como Ayanso e Karimi (2015), que a visibilidade dos 

anúncios é variável dependente da posição em que está. No que diz respeito à precificação dos 

anúncios, o estudo de Chen (2016) discute uma dinâmica ideal para precificação de Anúncios 

Patrocinados.  

Agarwal e Mukhopadhyay (2016) examinam o impacto de anúncios concorrentes em um site 

de pesquisa. O estudo traz subsídios para anunciantes a melhorarem seu desempenho utilizando 

o recurso dos anúncios em páginas de pesquisa da web, os autores destacam que a posição do 

anúncio e a palavra-chave utilizada são aspectos determinantes. Também utilizando as 

palavras-chave, o estudo de Im et al. (2016) discute o desempenho das vendas em função das 

palavras-chave, nesse mesmo contexto, Chen et al. (2016) propõe um modelo para que os 

anunciantes de sites de pesquisa possam avaliar a eficácia de seus anúncios.  

A partir da análise dos estudos expostos, é possível constatar que Anúncios Orgânicos e 

Patrocinados trata-se de uma área do Marketing Online em crescente expansão e de grande 

adesão por parte das empresas que expõem suas marcas, produtos e/ou serviços. Dessa forma, 

com o avanço dessa ferramenta, é necessário que estudos e adequações pertinentes sejam 

colocados em prática por empresas que utilizam esse canal de comunicação online a fim de 

continuar viabilizando o sucesso desse mecanismo em sites de busca.  
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2.3 Intenção de compra online 

Conforme discutido no item anterior, a forma de apresentação de resultados de pesquisa – 

Anúncios Orgânicos ou Patrocinados – a partir dos interesses, perfil e histórico de pesquisa do 

consumidor culmina em maior probabilidade de atrair a atenção dos usuários no ambiente 

online (ZANJANI; KHAVIDI, 2015). Para Bang e Wojdynski (2016) isso se deve à 

personalização dos Anúncios Orgânicos e Patrocinados, uma vez que os conteúdos dos 

anúncios são adaptados ao perfil daquele consumidor.  

Nesse contexto, Liu et al. (2017) complementam que a exibição de anúncios que se encaixam 

nos interesses do consumidor é uma estratégia eficiente e que gera a intenção de compra ou 

mesmo a efetivação da compra, uma vez que, segundo os autores, nas páginas de busca os 

consumidores tem acesso a poucas informações sobre o produto – como o nome, imagem, 

marca e preço – dessa forma, é importante que os varejistas entendam os fatores que 

influenciam o comportamento do consumidor na efetivação do clique.  

De acordo com Cyr et al. (2009), a intenção de compra online pode ser definida como o desejo 

do consumidor de adquirir um produto ou serviço pela internet. Dessa forma, os desafios das 

empresas ao optarem por expor seus produtos e/ou serviços no mercado seja de forma 

tradicional – em lojas físicas – ou online são ajustar suas estratégias de comunicação (SHAOUF 

et al., 2016) e antecipar as necessidades e desejos de seu público a fim de satisfazer seus clientes 

(SUH, 2005). 

Estudos anteriores acerca de intenção de compra online denotam que existem fatores para que 

as empresas se sobressaiam em seus negócios no ambiente virtual (KUSTER et al., 2016): o 

conteúdo da informação disponível aos clientes (CYR et al., 2009; MOGHADDAM et al., 

2015), a facilidade de navegação (TEO et al., 2003; CYR et al., 2009) e a posição em que o 

anúncio aparece em sites de pesquisa ou também chamado de website ranking 

(MOGHADDAM et al., 2015). 

No que se refere ao conteúdo da informação, Moghaddam et al. (2015) em seu estudo 

observaram uma relação positiva entre o conteúdo da informação e a intenção do consumidor 

e argumentam que o conteúdo da informação é um atributo importante de um site, uma vez que 

precisa ser relevante, atual e de fácil compreensão do usuário (HASAN, 2016), ainda segundo 

o autor, as informações disponíveis precisam estar relacionadas ao produto/serviço, preço, 
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entrega e conter o nome da empresa vendedora, caso contrário, pode causar um impacto 

negativo no cliente, como sua insatisfação.  

Seckler et al. (2015) afirmam que o conteúdo da informação está ligado ao fator confiança, os 

autores afirmam que para elevar a confiança do consumidor no site o layout do site precisa ser 

fácil de usar, o site precisa fornecer um bom serviço de atendimento ao cliente, ter áreas de 

avaliações e classificações da empresa, oferecer uma boa experiência ao cliente para que 

aumente a possibilidade de visitas adicionais, além de deixar visível sinais de segurança no site.  

Ademais, o modelo proposto por Hajli (2015) denota que a confiança no conteúdo do site 

influencia de forma significativa a intenção de compra online e é tratada como um fator crítico 

a ser considerado pelas empresas. Do mesmo modo, Cyr et al. (2009) avalia insumos que 

culminam no que os autores chamam de e-loyalty – trata-se da conquista da lealdade do 

consumidor no ambiente virtual – e considera a confiança como um dos insumos a ser 

considerado pelas empresas que utilizam a internet como um canal para expor seus produtos 

e/ou serviços. 

Além do conteúdo da informação, a facilidade de navegação também é defendida como um 

fator importante para os pesquisadores Moghaddam et al. (2015), os autores colocam que 

quanto mais difícil for para o consumidor navegar pelo site, maiores serão as chances de o 

indivíduo optar por acessar outro site. Cyr et al. (2009) afirmam que a facilidade de navegação 

está ligada a capacidade do site de oferecer informações de qualidade e que sejam fáceis de 

encontrar (CYR et al. 2009).   

Jiang et al. (2014) avaliam em seu estudo aspectos da conveniência ao efetuar uma compra na 

internet, segundo esses autores, os consumidores cada vez mais querem maximizar a velocidade 

e a facilidade de suas compras, portanto, cabe às empresas compreenderem as dimensões que 

levam o consumidor a escolherem efetuar suas compras no ambiente virtual. Okazaki e Mendez 

(2013) afirmam que a conveniência do e-commerce está ligada a busca por flexibilidade do 

tempo e acrescentam que o entendimento de conveniência é diferente entre homens e mulheres, 

para isso avaliam aspectos como rapidez, facilidade do uso do site e design do site.  

Law et al. (2016) acrescentam que a eficiência do site pode servir como cultivador de hábito de 

comprar via internet para pessoas que não tinham esse costume. Assim como Law et al. (2016), 

Wagner et al. (2014) destacam que a facilidade do uso do site está intimamente ligada à intenção 

de compra online.  
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Outro fator relevante e ligado à intenção de compra online é a posição em que o anúncio aparece 

em sites de pesquisa ou também chamado de website ranking. Moghaddam et al. (2015) 

analisaram esse construto a partir do entendimento da importância para os consumidores do 

ranking em que o site aparecia e, para o presente estudo, trata-se de um construto de grande 

importância visto que o objetivo é verificar como é a relação entre anúncios orgânicos e 

patrocinados e tipos de comportamento visual acerca da intenção de compra online, dessa forma 

e conforme discutido no tópico anterior – Anúncios Orgânicos e Patrocinados – é importante 

entender se a posição do anúncio gera maior visibilidade e escolha por parte dos consumidores 

(GAUZENTE, 2010).  

O argumento de Gauzente (2010) é reforçado pelo estudo de Shaouf et al. (2016) que trata da 

necessidade de as empresas empregarem recursos de forma a entregar uma mensagem 

otimizada para seus clientes, uma vez que, segundo os autores, homens e mulheres respondem 

de forma diferente às posições dos anúncios e, por consequência, a intenção de compra é 

influenciada. Esse fato é discutido por Goodrich (2014) e Davis et al. (2014) que mostram que 

homens têm maior intenção de compra que as mulheres e que eles têm atitudes mais favoráveis 

em relação aos anúncios quando esses estão posicionados ao lado esquerdo da página, já as 

mulheres têm tendência a preferirem anúncios à direita da página. 

Como visto, os fatores Conteúdo da Informação, Facilidade de Navegação e Posicionamento 

do Anúncio na página de sites de pesquisa são fatores que influenciam a Intenção de Compra 

Online e que contribuem para a composição a análise deste estudo e, como consequência, 

fornecem subsídio para o cumprimento do objetivo do presente estudo.  

2.4  Tipos de Comportamento Visual: Holístico e Analítico  

O item anterior discutiu aspectos que influenciam na Intenção de Compra Online, além de 

reforçar a ideia de que sites de pesquisa ao trazerem seus resultados de busca consideram 

interesses, perfil e histórico de pesquisa do consumidor. Este item tem como objetivo 

contextualizar os tipos de Comportamento Visual – Holístico e Analítico – e apresentar a 

importância de se fazer a caracterização da amostra entre essas duas variáveis.  

Corresponde ao comportamento visual do tipo holístico a orientação para o contexto como um 

todo e atenção ao objeto quanto ao contexto geral. Já o comportamento visual do tipo analítico 

envolve um distanciamento do objeto em seu contexto, dessa forma, pessoas cujo 

comportamento é analítico tendem a prestar mais atenção a objetos do primeiro plano e possuem 
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a tendência a excluir o contexto geral (NISBETT et al., 2001; NISBETT; MASUDA, 2003; 

NISBETT; MIYAMOTO, 2005; NISBETT; NORENZAYAN, 2002).  

Além disso, o comportamento visual do tipo holístico também pode ser chamado de 

interdependente, uma vez que envolve “uma orientação para o contexto ou campo como um 

todo” (NISBETT et al., 2001, p. 293), incluindo atenção para relações entre o objeto focal e o 

ambiente em que se insere, além da preferência para explicar a previsão de eventos com base 

nessas relações. 

Já o comportamento visual do tipo analítico pode ser chamado também de independente 

considerando que envolve “uma separação do objeto e seu contexto” (NISBETT et al., 2001, p. 

293) e envolve um distanciamento do objeto em seu contexto, uma tendência para se concentrar 

em atributos do objeto a fim de atribuir categorias, ademais de uma preferência pela utilização 

de regras sobre as categorias para explicar e prever o comportamento dos objetos (MONGA; 

WILLIAMS, 2016).  

Nisbett e Masuda (2003) colocam que existem pessoas que se concentram no objeto focal, 

correspondendo ao comportamento visual do tipo analítico e pessoas que se concentram no 

contexto como um todo, correspondendo ao comportamento visual do tipo holístico. Dessa 

forma, ressalta-se que pessoas que se concentram em um objeto, independentemente de seu 

contexto são chamadas analíticas ou independentes, em contraste, o estilo cognitivo de pessoas 

que se concentram nas relações entre o objeto focal e o contexto no qual se insere, são chamadas 

holísticas ou interdependentes (MIYAMOTO, 2013).  

Chizari (2015) analisou em seu estudo o comportamento visual de usuários norte-americanos e 

árabes, a autora utilizou a plataforma Google para que os participantes do estudo 

desempenhassem a tarefa proposta, a coleta dos dados contou com o auxílio do eye-tracking e 

fez uma análise não só do comportamento visual dos participantes como também do movimento 

do mouse, os resultados apontaram que os norte-americanos tendem a focar sua atenção visual 

em uma região específica da página de pesquisa sendo então caracterizados por um 

comportamento visual analítico enquanto os árabes concentraram-se em todo o processo de 

pesquisa, sendo então caracterizados por um comportamento visual holístico. 

Em um outro estudo, Chizari (2016) analisou, além de norte-americanos e árabes, o 

comportamento visual de chineses. Foi constatado pela autora que os chineses possuem muito 

mais fixações do que os outros dois grupos analisados, caracterizando então o comportamento 
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visual do tipo analítico, em contrapartida, os chineses possuem menor número de sacadas, fato 

que reforça a conclusão da autora diante da caracterização de sua amostra.  

No mesmo contexto, Dong e Lee (2008) analisaram em seu estudo a relação aos tipos de 

comportamento visual – Holístico e Analítico – e a percepção de uma página da internet entre 

consumidores chineses, coreanos e norte-americanos, com relação aos chineses e coreanos o 

comportamento visual foi caracterizado holístico, ou seja, concentraram sua atenção em todo o 

processo da página da web, já os norte-americanos, focaram em determinados pontos da página 

analisada, o que corresponde a um comportamento visual analítico. 

Dong e Lee (2008) destacam a partir de seu estudo que existe uma relação positiva entre a teoria 

proposta por Nisbett et al. (2001) acerca dos tipos de comportamento visual Holístico e 

Analítico e a percepção da página na web, dessa forma, segundo os autores, é importante que o 

design das páginas da internet seja de acordo com o público-alvo de um estilo cognitivo 

específico, a fim de melhorar a percepção e utilização do conteúdo da página.  

O estudo de Marcos et al. (2013) analisou o comportamento de usuários espanhóis e árabes 

propondo um conjunto de tarefas a serem realizadas no Google com o objetivo de entender o 

comportamento visual e a forma de interação com a página da internet, para que posteriormente 

a amostra fosse caracterizada em comportamento visual do tipo Holístico ou do tipo Analítico. 

Os resultados do estudo de Marcos et al. (2013) denotaram que árabes leem cada fragmento dos 

resultados trazidos pelas páginas de pesquisa, portanto são caracterizados por um 

comportamento visual holístico, já os espanhóis leem menos os textos e optam pelos primeiros 

resultados trazidos pelas páginas, então caracterizados por um comportamento visual analítico. 

A contribuição do estudo de Marcos et al. (2013) é oferecer subsídios às páginas de pesquisa, 

a indicar resultados da busca de acordo com as necessidades e expectativas dos consumidores.  

A importância dessa caracterização entre Holístico e Analítico para o presente estudo é que, 

segundo Liu et al. (2017), apresentar anúncios que vão ao encontro dos interesses do cliente é 

uma estratégia eficiente e que gera a intenção de compra ou mesmo a efetivação da compra, 

dessa forma, é essencial investigar as influências do comportamento visual com a finalidade de 

desenvolver páginas da internet adaptadas e condizentes às necessidades dos consumidores 

(GRACIA et al., 2015).  

Além disso, e de acordo com Marcos et al. (2013) e Chizari (2015) são limitados os estudos 

que identificam os comportamentos visuais acerca dos tipos Holístico e Analítico em páginas 
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da web e com crescimento notavelmente forte e exponencial da Internet (BAGCHI et al. 2015). 

Dessa forma e como já mencionado, uma das contribuições do presente estudo é entender a 

influência – e se há influência – dos tipos de comportamento visual – Holístico ou Analítico – 

na escolha por anúncios orgânicos ou patrocinados em uma situação de intenção de compra 

online, além de caracterizar a amostra a ser considerada entre os tipos de comportamento visual 

apresentadas.  

2.5 Sites de pesquisa, intenção de compra online e comportamento visual 

A partir da revisão bibliográfica apresentada nesta seção, é possível destacar que não foram 

localizados estudos que analisam de forma simultânea as variáveis discutidas – Sites de 

pesquisa, intenção de compra online e comportamento visual – caracterizando então uma lacuna 

e que recebeu a contribuição do presente estudo, uma vez que tem como objetivo geral verificar 

como é a relação entre anúncios orgânicos e patrocinados e tipos de comportamento visual 

acerca da intenção de compra online, dessa forma, o presente estudo apresenta uma análise 

simultânea das variáveis: Intenção de Compra Online, Comportamento Visual do tipo Holístico 

e Analítico e Atenção aos Anúncios Orgânicos e Patrocinados, reforçando então os argumentos 

apresentados nesta seção de que é importante que as empresas conheçam o perfil do cliente no 

ambiente online para que as estratégias de Marketing em sites de pesquisa sejam traçadas 

(ZANJANI; KHAVIDI, 2015).  
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3 METODOLOGIA  

Nesta seção serão especificados o Tipo de Pesquisa, Variáveis do estudo, as Hipóteses, a forma 

com que os dados foram coletados e analisados, bem como as etapas a serem seguidas.  

3.1 Tipo de Pesquisa 

O presente estudo é caracterizado como quantitativo, uma vez que utilizou a Regressão 

Logística com Efeito Aleatório como ferramenta estatística, que foi viabilizada a partir do uso 

do software Statistical Analysis System – SAS – a fim de analisar os dados coletados a partir da 

amostra. Trata-se de um estudo descritivo, considerando que “pesquisas descritivas têm como 

objetivo a descrição das características de determinada população” (GIL, p. 27, 2010).  

Quanto aos meios, consiste em uma pesquisa de laboratório, cuja investigação aconteceu em 

um local fechado e utilizando equipamentos que tem a necessidade de um local propício para 

realização do estudo. A pesquisa de laboratório consiste em uma pesquisa realizada em um 

“ambiente artificial que o pesquisador constrói as condições específicas” (MALHOTRA, p. 187 

2012), dessa forma, segundo o autor, o ambiente em que o estudo é cuidadosamente monitorado 

para que os participantes estejam sob as mesmas condições para realização da pesquisa, assim, 

como vantagens, de acordo com o autor, é que existe uma alta validade interna e a pesquisa é 

menos dispendiosa. 

O presente estudo visa verificar como é a relação entre atenção aos anúncios orgânicos e 

patrocinados e tipos de comportamento visual acerca da intenção de compra online, assim, 

ambiciona-se propor sugestões de melhoria para ambientes de busca online. Dessa forma, 

primeiramente, buscou-se contextualizar o tema previsto no objetivo do presente estudo e, 

posteriormente, realizar a pesquisa utilizando a ferramenta eye-tracking e, adicionalmente, 

aplicar o questionário. Os procedimentos da coleta de dados bem como os instrumentos 

utilizados e os critérios para tais escolhas serão apresentados nesta seção.  

3.2 Variáveis e Hipóteses  

Cervo et al. (2007, p. 78) definem variável independente como “fato, causa ou antecedente que 

determina a ocorrência do outro fenômeno, efeito ou consequência”. Dessa forma, as variáveis 

independentes definidas para o estudo são: Atenção ao Anúncio Orgânico, Atenção ao Anúncio 
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Patrocinado, Comportamento Visual do tipo Holístico e Comportamento Visual do tipo 

Analítico. 

No que tange as variáveis dependentes, Cervo et al. (2007, p. 78) definem como “fator, 

propriedade, efeito ou resultado decorrente da ação da variável independente”. Assim, a 

variável dependente do presente estudo é a Intenção de Compra Online.  

Considerando que este estudo tem como objetivo verificar como é a relação entre atenção aos 

anúncios orgânicos e patrocinados e tipos de comportamento visual acerca da intenção de 

compra online, foi proposto um modelo a partir dos objetivos geral e específicos propostos 

inicialmente e sob o amparo da revisão bibliográfica apresentada na seção anterior. A figura 4 

evidencia o modelo utilizado neste estudo:  

 

Figura 4 – Modelo proposto para o presente estudo 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Segundo Corrar et al. (2011, p. 281), a técnica de Regressão Logística com efeito aleatório 

“busca predizer ou explicar valores de uma variável dependente em função de valores 

conhecidos das variáveis independentes”. Dessa forma, a partir da revisão da literatura 

apresentada na seção anterior, é possível afirmar que essas relações podem ser traçadas, no 

entanto, até então eram analisadas separadamente (CHIZARI, 2016; CHIZARI, 2015; DONG; 

LEE, 2008; MARCOS et al., 2013; KATONA; SARVARY, 2010), vale ressaltar que o presente 

estudo propõe a análise dessas variáveis de forma sistêmica e é o primeiro estudo a realizar tal 

feito.  
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A partir da revisão teórica apresentada e com base nas variáveis e no modelo apresentados, são 

apresentadas as hipóteses que deram subsídio a análise de dados do presente estudo: 

H1: A atenção ao Anúncio Patrocinado está positivamente relacionada à Intenção de 

Compra Online. 

Segundo Katona e Sarvary (2010), se a capacidade de captação da atenção visual do anúncio 

patrocinado for alta em comparação aos anúncios orgânicos, o efeito configura em vantagem 

para anúncios patrocinados. Assim, Jansen et al. (2011) trazem o argumento de que a empresa 

precisa promover seus produtos e/ou serviços de forma a combinar termos relevantes nos 

anúncios. Sendo assim, essa hipótese visa identificar a aderência aos anúncios patrocinados a 

partir da atenção visual empregada a esses anúncios.  

H2: A atenção ao Anúncio Orgânico está positivamente relacionada à Intenção de 

Compra Online. 

Katona e Sarvary (2010) em seu estudo tratam da atratividade de anúncios orgânicos e 

patrocinados. Os autores destacam que se os consumidores forem avessos a anúncios 

patrocinados, que geralmente estão acima ou ao lado dos anúncios orgânicos, esses links serão 

prejudicados. Dessa forma, essa hipótese busca verificar a aderência a partir da atenção visual 

aos anúncios orgânicos na página de busca da internet.  

H3: O comportamento visual do tipo holístico/analítico influencia a atenção ao anúncio 

patrocinado e intenção de compra online. 

Segundo o estudo de Chizari (2016), consumidores cujo comportamento visual é holístico 

exploram mais a página da internet e gastam mais tempo buscando um resultado que vá ao 

encontro de suas necessidades, fato que reafirma o argumento de Dong e Lee (2008) de que 

nesse tipo de comportamento as pessoas tendem a olhar por toda a página da internet. Já os 

consumidores cujo comportamento visual é analítico, segundo o estudo de Marcos et al. (2013), 

tendem a ler menos textos e optarem pelos primeiros resultados trazidos pelas páginas, dessa 

forma, optam pelos anúncios patrocinados do site de pesquisa. Chizari (2016) acrescenta que o 

tipo analítico corresponde a menor exploração da página da web. Assim, essa hipótese busca 

verificar se a escolha por anúncios patrocinados é mais influenciada pelo comportamento visual 

do tipo holístico ou analítico. 
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H4: O comportamento visual do holístico/analítico influencia a atenção ao anúncio 

orgânico e intenção de compra online. 

De acordo com Dong e Lee (2008), pessoas cujo comportamento visual é do tipo holístico 

tendem a olhar por toda a página da internet, já as pessoas cujo comportamento visual é do tipo 

analítico tendem a se concentrarem seus olhares em pontos específicos da página da web. Dessa 

forma, essa hipótese busca verificar se a escolha por anúncios orgânicos é mais influenciada 

pelo comportamento visual do tipo holístico ou analítico. 

O quadro 2 relaciona os objetivos do presente estudo às hipóteses apresentadas. 

 

Objetivo 

Geral 
Objetivos Específicos Hipóteses 
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Verificar se a atenção ao Anúncio 

Patrocinado está positivamente 

relacionada à Intenção de Compra 

Online. 

H1: A atenção ao Anúncio Patrocinado 

está positivamente relacionada à Intenção 

de Compra Online. 

Jansen et al. 

(2011); Katona 

e Sarvary 

(2010) 

Verificar se a atenção ao Anúncio 

Orgânico está positivamente 

relacionada à Intenção de Compra 

Online. 

H2: A atenção ao Anúncio Orgânico está 

positivamente relacionada à Intenção de 

Compra Online. 

Katona e 

Sarvary (2010) 

Verificar se o Comportamento 

Visual do tipo Holístico ou 

Analítico influencia atenção ao 

Anúncio Patrocinado e Intenção 

de Compra Online. 

H3: O comportamento visual do tipo 

holístico/analítico influencia a atenção ao 

anúncio patrocinado e intenção de compra 

online. 

Chizari (2016); 

Dong e Lee 

(2008); Marcos 

et al. (2013) 

Verificar se o Comportamento 

Visual do tipo Holístico ou 

Analítico influencia atenção ao 

Anúncio Orgânico e Intenção de 

Compra Online. 

H4: O comportamento visual do 

holístico/analítico influencia a atenção ao 

anúncio orgânico e intenção de compra 

online. 

Dong e Lee 

(2008) 

Quadro 2 - Relação entre objetivos e hipóteses da pesquisa 

Fonte:  elaborado pela autora. 

3.3 Amostra 

Os dados coletados a fim de validar as hipóteses do estudo apresentadas são primários, uma vez 

que foram coletados a partir de voluntários. A coleta de dados foi realizada na Universidade de 

São Paulo, campus de Ribeirão Preto, da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto por meio de uma amostra não probabilística por conveniência. 

Foram considerados 100 participantes de 17 a 42 anos, de ambos os sexos, dentre os cursos de 

Graduação, Mestrado e Doutorado da Faculdade citada. Cada participante da pesquisa 

participou da pesquisa em dois cenários diferentes – será explicado no próximo item – dessa 

forma, obteve-se duzentas gravações. 
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Trata-se de uma amostra por conveniência visto que se trata de uma pesquisa realizada em 

laboratório e cujos equipamentos requeriam um local propício para realização da pesquisa, 

ademais, acrescenta-se que a facilidade de acesso, a aceitação e adesão por parte dos voluntários 

para participarem do estudo seriam maiores.  

Ademais, pesquisadores (FELIX; BORGES, 2014) afirmam que realizar pesquisas em 

universidades é justificado pelo crescente interesse em compreender a nova geração de 

consumidores. Castro et al. (2013), Cyr et al. (2009), Moghaddam et al. (2015) e Mousavizadeh 

et al. (2016) também realizaram seus estudos em universidades. 

3.4 Coleta de Dados: instrumentos e procedimentos 

Os instrumentos utilizados no presente estudo foram o eye-tracking e questionário.  

O eye-tracking corresponde a uma ferramenta que possibilita o rastreamento ocular, diâmetro 

da pupila, duração de fixação e número de fixações em uma área, ajuda também a determinar o 

envolvimento do usuário, processamento mental e, no contexto de páginas da web, permite ter 

um feedback dos dados das páginas por parte do usuário e facilita práticas de melhoria da 

ferramenta de busca, além de ajudar a compreender como os consumidores avaliam os 

resultados dos sites de busca, como as escolhas são feitas e como as respostas a consultas são 

encontradas em uma página (LORIGO et al., 2008). 

O papel e a escolha do eye-tracking para o presente trabalho justifica-se com base nos registros 

de rastreamento ocular gerados por essa ferramenta, considerando que será possível analisar a 

ordem de leitura, tempo de visualização e interação do usuário com a página da web (COLE et 

al., 2013; CHIZARI; 2016; CHIZARI, 2015; GRANKA et al., 2004; LOBODA et al.,  2009; 

MARCOS et al., 2013; MARCOS; CARO, 2010; SENDURUR; YILDIRIM, 2015), fatos que 

são viáveis utilizando essa ferramenta uma vez que não é invasiva, é discreta (MARCOS et al. 

2013), possibilita análises da atenção visual do indivíduo e se sobressai em relação a outros 

métodos de medição (OLIVEIRA, 2013) no que tange ao objetivo do presente estudo.  

Uma das principais vantagens dessa ferramenta é que o feedback do indivíduo é capturado de 

maneira não intrusiva e em tempo real (PAPADOPOULOS et al., 2013), além de tratar-se de 

um equipamento moderno e de alta resolução e alta capacidade de captura de movimentos 

oculares (OLIVEIRA, 2013). O equipamento – Tobii Eye Tracker – utilizado foi do modelo 

X1L com captura média de 30 amostras por segundo e por olho e os dados coletados foram 

analisados utilizando o software do eye-tracking – chamado de Tobii Studio (TOBII, 2016). 
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Uma das informações que podem ser geradas a partir do software do eye-tracking são os mapas 

de calor, ou também chamados de heatmaps. Corresponde aos mapas de calor soma das visitas 

e fixações que os indivíduos fizeram em relação ao que está exposto – no caso do presente 

estudo as páginas de pesquisa da web – sendo que a cor vermelha representa maior concentração 

de fixações em determinado ponto, a cor amarela representa uma concentração de fixações 

moderada e a cor verde indica o mínimo de concentração de fixações. Já as áreas sem cor 

revelam a não fixação em determinado ponto da imagem (FIDELIS, 2014). A figura 5 

exemplifica essa informação. 

 
Figura 5 – Exemplo de Heatmap 

Fonte:  http://www.businessinsider.com/eye-tracking-heatmaps-2014-7. Acesso em 13 jun. 2017 

 

Após serem submetidos a tarefa utilizando o eye-tracking, os voluntários responderam a um 

questionário (apêndice) pertinente ao tema do presente estudo. O questionário utilizado foi 

tabulado e analisado com o auxílio do software MS Excel. Vale ressaltar que ainda nesta seção 

serão apresentados os detalhes da composição do questionário bem como seu objetivo.  

A figura 6 apresenta as etapas dos procedimentos adotados no presente estudo e, na sequência, 

a exposição de cada um dos itens que compõem a figura. 
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Figura 6 – Procedimentos de captação e processamento dos dados 

Fonte: elaborado pela autora 

• Etapa 1: Preparação do participante  

A preparação dos voluntários do estudo seguiu um procedimento similar utilizado por Oliveira 

(2013), conforme é apresentado pela figura 7: 

 
Figura 7– Procedimentos para preparação dos participantes 

Fonte: Oliveira (2013, p. 129). 

 

Ainda segundo Oliveira (2013), as letras da figura são explicadas a seguir: 

a) Distância entre a cadeira em que o participante senta e a mesa; 

b) Distância entre o participante e o monitor de vídeo; 

c) Faixa de altura permitida para cada participante sentado; 

Etapa 1
•Preparação do participante

Etapa 2

•Gravação do rastreamento ocular

•Aplicação do questionário

Etapa 3

•Processamento dos dados do eye-tracking 

•Tabulação dos dados do questionário

Etapa 4
• Interpretação dos dados do eye-tracking e do questionário

Etapa 5 
•Elaboração de gráficos e resumos estatísticos dos resultados.
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d) Participante da pesquisa 

e) Monitor de LCD de 15 polegadas; 

f) Computador padrão PC Windows com Intel Core I5 e 4 gb de memória RAM; 

g) Equipamento de eye-tracking (Tobii Eye Tracker X1L) 

• A cadeira escolhida para o estudo foi de regulagem de altura variável para que a altura 

dos participantes ficasse entre 115 e 130 cm e permitisse que os voluntários ficassem 

em uma área de 31º em relação ao centro do eye-tracking, garantindo então 

homogeneidade ambiental a todos os participantes.  

• Após a regulagem da cadeira foi feita uma calibração do equipamento visando um ajuste 

visual antes do início da tarefa realizada pelo participante. Nesse passo da preparação 

dos participantes, o indivíduo acompanhou um círculo vermelho que se movimentou 

por toda a tela, o objetivo foi garantir maior precisão da atenção visual medida. A figura 

8 ilustra o procedimento de calibração e ajuste visual: 

 
Figura 8 – Procedimentos para calibração e ajuste visual 

Fonte: Oliveira (2013, p. 131) 

 

• Condições externas como luminosidade e sons foram verificadas para que não 

comprometam os estímulos analisados. 

• Etapa 2: Gravação do rastreamento ocular e aplicação do questionário 

Após o procedimento de preparação dos participantes, a gravação da atenção visual foi iniciada.  

Foi apresentada a imagem da página de pesquisa com a simulação de intenção de compra online 

na tela por um período de 45 segundos. A dimensão da imagem foi padronizada no tamanho de 

1280x720, essa proporção torna mais próximo do tamanho real das dimensões das páginas de 

pesquisa. Foi utilizado o site de pesquisa Google, dada sua dimensão, relevância e popularidade, 
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além de ser uma das pioneiras em anúncios patrocinados (BIJL et al. 2016; FENG et al., 2007), 

ter a participação no mercado de 71,35% (MARKETSHARE STATISTICS, 2016) e ter sua 

marca entre as mais valiosas do mundo, com um valor estimado de US$ 245 bilhões 

(MILLWARD BRONW, 2017). Além disso, outros estudos analisando intenções do 

consumidor na internet (LORIGO et al., 2008; MARCOS; CARO, 2010; PAN et al., 2007; 

BALATSOUKAS; RUTHVEN, 2012) também utilizaram o site de pesquisa do Google a fim 

de efetuarem suas análises.  

O produto escolhido para apresentação das imagens com a simulação de compra online foi o 

Iphone, que, segundo estudo de Dotson et al. (2017), é o produto mais reconhecido no mundo 

em sua categoria e com maior intenção de compra e familiaridade. Aos participantes foram 

dadas apenas as informações de que observassem a simulação de intenção de compra online de 

um celular modelo Iphone seguindo as instruções da primeira etapa do questionário (apêndice) 

e em seguida responderiam ao questionário.  

Essa etapa foi importante a fim de coletar dados para posterior análise utilizando o software 

Tobii Studio, além disso, contribuiu para o cumprimento do objetivo do presente estudo que é 

verificar como é a relação entre atenção aos anúncios orgânicos e patrocinados e tipos de 

comportamento visual acerca da intenção de compra online. Procedimento similar ao do 

presente estudo também foi realizado por Lee e Koubek (2010) e Vu et al. (2007).  

Lee e Koubek (2010) fizeram uma simulação de intenção de compra em nove sites de livrarias 

e analisaram a experiência dos consumidores na utilização dos sites. Já Vu et al. (2007) 

propuseram a intenção de compra online em diferentes sites buscando analisar o 

comportamento dos consumidores em sites conhecidos e desconhecidos ao efetuar uma 

simulação de compra com produtos caros e baratos. O presente estudo é similar aos de Lee e 

Koubek (2010) e Vu et al. (2007) ao propor uma simulação de intenção de compra no ambiente 

online. E se difere quanto aos sites, produto utilizado e objetivos. 

Ainda nesta etapa e, utilizando o software do eye-tracking – Tobii Studio –, foram selecionadas 

as Áreas de Interesse (AOI), que correspondem às áreas coletadas pelo equipamento. Nesta 

pesquisa, as áreas de interesse selecionadas foram com base nos objetivos do presente estudo, 

dessa forma, foram selecionadas duas áreas de interesse: área em que estão localizados os 

anúncios patrocinados e a área onde estão localizados os anúncios orgânicos. Foram utilizadas 

quatro imagens no presente estudo a figura 9 exemplifica uma delas. Vale ressaltar que as 

demais imagens estão anexadas ao presente estudo.  
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Figura 9 – Áreas de interesse analisadas 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Os participantes do estudo foram divididos em quatro grupos de acordo com o que mostra o 

quadro 3 abaixo. A escolha dos indivíduos de cada grupo foi realizada de maneira aleatória e 

as proporções foram as mesmas para cada grupo – 25 pessoas por grupo. Cada participante 

observou duas imagens, na primeira imagem foi solicitado ao voluntário que observasse e 

escolhesse o link da página que mais lhe interessou, na segunda imagem foi solicitada a mesma 

tarefa, porém, informando um preço (vide Apêndice). É importante destacar que a manipulação 

das imagens conforme descrita foi realizada para evitar viés da amostra na coleta. 

Os participantes dos grupos 1 e 2 visualizaram imagens que continham fotos dos produtos e os 

participantes dos grupos 3 e 4 visualizaram imagens que continham apenas textos. As imagens 

foram trocadas entre os grupos conforme mostra o quadro 3. 

Grupos 
Observaram 

Tipo da imagem 
Sem informação do preço Com informação do preço 

1 Imagem A Imagem B 
Com fotos dos produtos 

2 Imagem B Imagem A 

3 Imagem C Imagem D 
Sem fotos dos produtos 

4 Imagem D Imagem C 
Quadro 3 – Grupos do estudo 

Fonte: elaborado pela autora. 

Cabe ressaltar que as imagens apresentadas (vide anexo) foram reproduzidas a partir do site de 

pesquisa Google utilizando a palavra-chave “comprar iphone”. No entanto, sofreram alterações 
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no que tange à disposição dos resultados, o que significa que foram organizados manualmente 

para que a proporção de Anúncios Orgânicos e Patrocinados fosse igual em cada imagem. 

Posteriormente à gravação dos dados utilizando o eye-tracking, os participantes responderam a 

um questionário (apêndice), que foi proposto com base nos estudos de Cyr et al. (2009), 

Moghaddam et al. (2015) e Teo et al. (2003) cuja semelhança entre esses estudos foi analisar a 

experiência, comportamento e intenção dos consumidores utilizando sites.  

O questionário objetivou analisar a intenção de compra online dos voluntários do estudo. Sendo 

assim, foi dividido em três etapas: a primeira etapa consistiu em efetuar duas tarefas com os 

voluntários do estudo em que deveriam optar por um link que mais lhe interessou na imagem 

(tarefa 1) e na segunda imagem também optar por um link de maior interesse, porém, sabendo 

do limite de preço estipulado (tarefa 2). A segunda etapa do questionário buscou mensurar o 

grau de concordância/discordância dos voluntários acerca de afirmativas em relação ao 

Conteúdo da Informação do site, a Facilidade de Navegação e do Posicionamento dos Anúncios 

na página do site apresentada – Google. E a terceira etapa do questionário consistiu em coletar 

dados demográficos a fim de caracterizar a amostra utilizada no presente estudo.  

Vale ressaltar que a segunda etapa do questionário estava disposta em uma escala Likert, que 

segundo Malhotra (2012, p. 221) “exige que os entrevistados mostrem o grau de concordância 

ou discordância com cada uma de uma série de afirmações sobre os objetos de estímulo”. A 

escala Likert usada no presente estudo foi de sete pontos, sendo assim, variou de 1 a 7, em que 

1 corresponde à discordo totalmente; 2 corresponde à discordo em grande parte; 3 discordo em 

parte; 4 neutro; 5 concordo em parte; 6 concordo em grande parte; 7 concordo totalmente.  

Dessa forma, as afirmações da Etapa 2 do questionário foram propostas por estarem de acordo 

com este estudo e estão elencadas no quadro 4. 
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Afirmações - Etapa 2 - Questionário 
Corresponde 

a/ao 
Fonte 

1. O website atende adequadamente minha necessidade. 

Conteúdo da 

Informação 

Cyr et al. 

(2009); 

Moghaddam et 

al. (2015). 

2. A informação apresentada por este site foi ao encontro de minhas 

expectativas. 

3. A informação apresentada por este site foi relevante. 

4. A informação apresentada por este site foi apropriada. 

5. Eu pude acessar a informação de forma rápida. 

Facilidade de 

Navegação 

Teo et al. 

(2003); Cyr et 

al. (2009). 

6. O site me permitiu tomar uma decisão rápida. 

7. O site é fácil de usar para fazer compras. 

8. O site é de fácil entendimento e navegação. 

9. A ordem com que os resultados da pesquisa são mostrados é importante 

para mim. 
Website 

Ranking 

Moghaddam et 

al. (2015). 
10. Eu costumo escolher resultados de pesquisa que estão entre as 

primeiras posições da página. 

11. Eu tenho mais confiança nos anúncios que estão no topo da página. 

Quadro 4 – Afirmações analisadas a partir do questionário 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Cabe dizer que as afirmações apresentadas no quadro 4 serão analisadas por meio de estatística 

descritiva na seção de Resultados.  

As etapas de números 3 (Processamento dos dados do eye-tracking e Tabulação dos dados do 

questionário), 4 (Interpretação dos dados do eye-tracking e do questionário) e 5 (Elaboração de 

gráficos e resumos estatísticos dos resultados) citadas na figura 6, fazem parte do item 3.5 

Análise dos Dados a seguir.  

3.5 Análise dos Dados 

Destaca-se a etapa 3 dos Procedimentos de captação e processamento dos dados – citados na 

figura 6 anteriormente.  

• Etapa 3: Processamento dos dados do eye-tracking e Tabulação dos dados do 

questionário 

Os dados coletados a partir do eye-tracking compõem a Atenção ao Anúncio Orgânico e 

Patrocinado e Comportamento Visual do tipo Holístico e Analítico.  

Para compor os dados da Atenção ao Anúncio Patrocinado e Orgânico, foram selecionadas as 

seguintes métricas disponibilizadas pelo software do equipamento – TobiiStudio – Duração 

Total de Fixações, Duração Total de Sacadas e Dilatação da Pupila. Essas métricas foram 
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selecionadas com base em estudos anteriores (SLANZI et al.; 2017; CHIZARI, 2016; 

FALSARELLA, 2016; FIDELIS, 2015; HIGGINS et al., 2014; LEMERCIER et al., 2014; 

DONG; LEE, 2008).  

A Duração Total de Fixações é uma métrica disponibilizada pelo TobiiStudio que é mensurada 

em segundos e objetiva apresentar a duração de todas as fixações dentro de uma AOI ou em um 

grupo de AOI (TOBII, 2016). Conforme apresentado, todas as imagens do presente estudo 

foram divididas em duas Áreas de Interesse: Área de Atenção aos Anúncios Patrocinados e 

Área de Atenção aos Anúncios Orgânicos, portanto, para cada uma dessas duas AOIs obteve-

se a Duração Total de Fixações separadamente. Essa métrica foi utilizada pelo estudo de Dong 

e Lee (2008) que, conforme já mencionado, também abordou a temática de utilização do eye-

tracking no ambiente online. Além de ser usado também por Falsarella (2016) e Fidelis (2015) 

em seus estudos.  

Com relação à Duração Total de Sacadas ou Duração Total de Visitas, é uma métrica que visa 

apresentar a duração em segundos de todas as sacadas/visitas dentro de uma AOI ou em um 

grupo de AOI (TOBII, 2016). Assim como a Duração Total de Fixações, essa métrica também 

obteve suas métricas separadas para cada AOI – Atenção ao Anúncio Patrocinado e Atenção ao 

Anúncio Orgânico. A Duração Total de Sacadas também foi utilizada pelo estudo de Dong e 

Lee (2008) e de Higgins et al. (2014) em seu estudo utilizando anúncios impressos.  

No que se refere à Dilatação da Pupila, Lemercier et al. (2014) afirmam que a variação do 

tamanho da pupila é uma resposta imparcial e objetiva dada a partir de um estímulo apresentado. 

Além de Lemercier et al. (2014), o estudo de Slanzi et al. (2017) apresenta informações sobre 

o tamanho da pupila em diferentes tarefas para um mesmo indivíduo – fato que é o caso do 

presente estudo. Dessa forma, a Dilatação da Pupila também foi uma métrica do eye-tracking 

escolhida para compor os dados da Atenção ao Anúncio Patrocinado e Orgânico, assim, 

também obteve-se os dados separados por cada umas das duas áreas de interesse.  

Slanzi et al. (2017) afirmam que a Duração Total de Fixações e a Dilatação da Pupila estão 

relacionadas à escolha do indivíduo. Desse modo, essas métricas são relevantes para as 

hipóteses e objetivos do presente estudo.  

Para compor os dados da caracterização dos participantes do presente estudo acerca do 

Comportamento Visual do tipo Holístico ou Analítico, como já mencionado, foi realizada a 

classificação a partir da mediana com base na Contagem Total de Fixações e, posteriormente, 
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com os dados separados em dois grupos (Holístico ou Analítico), foi feita a análise conjunta 

com os demais dados mencionados utilizando a Regressão Logística com Efeito Aleatório.  

A Contagem Total de Fixações também é uma métrica disponibilizada pelo software do 

equipamento eye-tracking e que corresponde ao número de vezes que o participante fixou em 

uma AOI ou em um grupo de AOI (TOBII, 2016). Conforme dito anteriormente, quando a 

Contagem de Fixações é maior o indivíduo é caracterizado como pertencente ao grupo do 

Comportamento Visual do tipo Analítico e quando esse número é menor o indivíduo pertence 

ao grupo do Comportamento Visual do tipo Holístico.  

Para compor os dados da Intenção de Compra Online foram selecionadas as respostas da 

primeira etapa do questionário, em que o participante indicava o link que mais lhe interessou 

em cada uma das duas tarefas, dessa forma, ao efetuar a tabulação dos dados dessa etapa, foram 

considerados os dois tipos de resposta: escolha por Anúncio Patrocinado ou escolha por 

Anúncio Orgânico. Posteriormente, esses dados foram utilizados para compor a análise 

utilizando a técnica estatística Regressão Logística com Efeito Aleatório.  

Além disso, os dados da segunda (graus de concordância/discordância) e terceira (dados 

demográficos) etapas do questionário foram tratados com estatística descritiva visando 

caracterizar a amostra, esses dados serão apresentados na próxima seção. Com os dados do eye-

tracking gravados e os questionários preenchidos foi possível efetuar a análise dos dados 

objetivando responder às hipóteses de pesquisa do presente estudo.  

3.5.1 Regressão Logística com Efeito Aleatório 

Para analisar os dados e cumprir com objetivo do presente estudo foi utilizado o método 

estatístico de Regressão Logística com Efeito Aleatório. Trata-se de “uma técnica de análise da 

estatística multivariada aplicável a situações em que se deseja predizer ou explicar valores de 

uma variável categórica” (CORRAR et al., 2011, p. 315). A variável categórica corresponde a 

uma variável qualitativa em um conjunto de categorias (AGRESTI, 2007). 

Segundo Araújo (2012) as variáveis categóricas podem aparecer como variáveis respostas e são 

caracterizadas variáveis dependentes. No caso do presente estudo, as variáveis categóricas são 

as respostas dadas pelos voluntários na primeira etapa do questionário de Intenção de Compra 

Online, que poderiam ser qualquer um dos links encontrados na página, sendo que a página 

continha Anúncios Patrocinados e Anúncios Orgânicos. 
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Dessa forma, no presente estudo, a Intenção de Compra Online, além de ser uma variável 

dependente como já apresentada nesta seção, é uma variável categórica e de natureza binária 

pois se divide em duas respostas: o indivíduo escolher um Anúncio Orgânico ou escolher um 

Anúncio Patrocinado. Segundo Corrar et al. (2011, p. 283), a principal particularidade que 

distingue essa técnica das demais técnicas de Regressão “é o fato de a variável dependente ser 

dicotômica”, além disso, segundo o autor, a Regressão Logística “estima a probabilidade de 

ocorrência de determinado evento”. Esse fato, no caso do presente estudo, visa contribuir com 

o objetivo do presente estudo e responder às hipóteses propostas anteriormente.  

Justifica-se utilizar a técnica de Regressão Logística com Efeito Aleatório para tratamento dos 

dados porque trata-se de um método que atende aos objetivos gerais e específicos apresentados 

nesse estudo, além de ser uma técnica que trata de respostas categóricas, como já mencionado, 

e, com relação ao Efeito Aleatório corresponde às duas tarefas analisadas no presente estudo 

para cada um dos indivíduos: apresentação da tarefa sem preço e apresentação da tarefa com 

preço, conforme já descritas.  

Além disso, segundo Davidian e Giltinan (1995), essa técnica é empregada sempre que se deseja 

analisar a relação de variáveis independente com uma variável dependente binária, na situação 

em que existem mais de uma resposta por indivíduo. Desse modo, a Regressão Logística com 

Efeito Aleatório estabelece uma relação entre as variáveis independentes e a variável 

dependente para a descrição de um fenômeno, que no caso do presente estudo é entender a 

relação entre atenção aos anúncios orgânicos e patrocinados e tipos de comportamento visual 

acerca da intenção de compra online. 

Assim, a equação utilizada para responder aos objetivos do presente estudo foi a seguinte:  

IC = α + β1X1  +  β2X2  +  β3X3  +  β4X1X2  +  β5X3X1  +  β6X3 X2  +  β7X4  +  β8X5 + 𝑤, 

Onde, 

IC = Intenção de Compra Online  

α = Intercepto 

X1 = Grupo: Comportamento Visual do Tipo Holístico ou Analítico  

X2 = Tarefa: com e sem limite de preço  

X3 = Duração Total de Fixações e Sacadas 
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X4 = Dilatação da Pupila no Anúncio Orgânico 

X5 = Dilatação da Pupila no Anúncio Patrocinado 

w = efeito aleatório do indivíduo: uma vez que cada participante foi observado em dois cenários 

distintos 

A partir da equação apresentada, vale dizer que as interações entre as variáveis foram traçadas 

para responder os objetivos gerais e específicos do presente estudo e que não foram utilizadas 

ponderações entre as variáveis. Além disso, o coeficiente Beta identifica o impacto de cada 

variável na resposta de cada métrica – Grupos, Tarefas, Duração Total de Fixações e Sacadas e 

Dilatação da Pupila.  

É importante dizer também que a variável X3 (Duração Total de Fixações e Sacadas) está 

representando as variáveis de Atenção Visual aos Anúncios Patrocinados e Orgânicos tanto 

para Fixações quanto para Sacadas, uma vez que se observou que essas variáveis estão 

correlacionadas (vide seção de Anexos) e, dessa forma, não foi possível ajustar um modelo de 

Regressão contendo uma variável para cada tipo de anúncio.  

Frente a isso, foi necessário criar uma única variável que unisse as duas informações. Tal 

variável tem o papel de indicar em qual tipo de anúncio ocorreu maior tempo de atenção visual, 

tanto para fixação, quanto para sacada. Entretanto, observou-se que a Duração de Fixações e 

das Sacadas também estavam altamente correlacionadas (vide seção de Anexos), assim, 

também foi necessário unir essas duas informações em uma única variável. Dessa forma, optou-

se por utilizar uma variável que unisse todas essas informações, denominada Duração Total de 

Fixações e Sacadas e representada pela variável X3, que indica em qual anúncio a pessoa 

apresentou maior tempo de fixação e sacada conjuntamente.  

Com a finalidade de identificar os dois tipos de Comportamento Visual – Holístico ou Analítico 

– houve dificuldade, uma vez que, do conhecimento da autora e até o momento, não há na 

literatura parâmetros para que esses comportamentos visuais sejam mensurados. Dessa forma, 

a classificação de cada um dos dois elementos – Holístico ou Analítico – foi realizada a partir 

da mediana obtida a partir dos dados coletados com o equipamento – eye-tracking.  

O critério utilizado para classificar os indivíduos em cada grupo – Holístico ou Analítico – foi 

a quantidade total de fixações de cada participante, uma vez que indivíduos com menor número 
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total de fixações2 são caracterizados pelo Comportamento Visual do tipo Holístico, já os 

indivíduos com maior número total de fixações são caracterizados pelo Comportamento Visual 

do tipo Analítico (CHIZARI, 2016; MARCOS et al., 2013; DONG, LEE; 2008). Assim, 

considerou-se que, dentre os dados coletados, os indivíduos cujos valores foram maiores do que 

a mediana (mediana=99) foram caracterizados como pertencentes ao grupo do Comportamento 

Visual do tipo Analítico e as pessoas cujos valores foram menores do que a mediana foram 

caracterizadas como pertencentes ao grupo do Comportamento Visual do tipo Holístico.  

As etapas de números 4 (Interpretação dos dados do eye-tracking e do questionário) e 5 

(Elaboração de gráficos e resumos estatísticos dos resultados) citadas na figura 6, fazem parte 

da seção Resultados.  

 

                                                 
2Fixações: Quando o observador fixa o olhar em um ponto do estímulo apresentado. A fixação pode durar entre 

200 a 350 milésimos de segundos (VELÁSQUEZ, 2013; ZURAWICKI, 2010). 
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4 RESULTADOS  

Esta seção está dividida em cinco partes: Caracterização da Amostra, Análise Descritiva das 

Variáveis, Resultados da Aplicação da Regressão Logística, Análise do Questionário e 

Apresentação de Heatmaps.  

4.1 Caracterização da Amostra 

Este item tem como objetivo apresentar informações com relação às características da amostra 

quanto ao gênero, idade, escolaridade e renda.  

Conforme descrito anteriormente, participaram desta pesquisa 100 pessoas entre 17 a 42 anos, 

de ambos os gêneros. O gráfico 1 apresenta a frequência dos gêneros masculino e feminino da 

amostra. 

 

Gráfico 1 – Frequência dos participantes por gênero 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

A partir do gráfico 1 percebe-se que há maior número de homens do que mulheres, são 56 

homens e 44 mulheres. No entanto, conforme apresentado na metodologia, houve a divisão 

dentre os grupos – 25 participantes para cada um dos quatro grupos – dessa forma, houve 

homogeneidade nas visualizações dos anúncios apresentados. 

O gráfico 2 mostra como estão distribuídos os participantes por idade na amostra utilizada. 
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Gráfico 2– Frequência dos participantes por idade 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O gráfico 2 mostra que a maioria dos participantes possui entre 17 a 23 anos (76%). Seguido 

de 18% dos participantes com idades entre 24 e 29 anos e 6 participantes com mais de 30 anos.  

O gráfico 3 apresenta a caracterização da amostra quanto à escolaridade.  

 

 

Gráfico 3– Frequência dos participantes por escolaridade 

Fonte: elaborado pela autora. 
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O gráfico 3 apresenta que a maioria dos participantes (86%) da pesquisa são alunos da 

Graduação da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 

Paulo, campus de Ribeirão Preto.  No entanto, 14% são estudantes da Pós Graduação da 

Faculdade que também participaram da pesquisa. 

O gráfico 4 mostra a frequência dos participantes da pesquisa quanto à renda.  

 

Gráfico 4 – Frequência dos participantes por escolaridade 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

No gráfico 4, dentre os participantes da pesquisa, a maioria dos participantes (36%) possuem 

renda entre 5 a 10 salários mínimos. O segundo dado mais expressivo é que 30% das pessoas 

dentre a amostra possuem renda entre 2 a 5 salários mínimos. E 28% dos participantes da 

pesquisa possuem sua renda entre maior que 10 salários mínimos e 6% dos participantes 

possuem renda até 2 salários mínimos.  

A partir da visualização dos gráficos, percebe-se que houve a predominância de homens 

(embora não seja grande a diferença), jovens com faixa etária entre 17 a 23 anos e renda entre 

5 a 10 salários mínimos.  

4.2 Análise descritiva das variáveis  

Este item tem como objetivo apresentar de forma descritiva os resultados das variáveis obtidos 

a partir da coleta de dados a partir da amostra apresentada.  
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Inicialmente, nas tabelas 1 e 2, apresenta-se as informações descritiva acerca das variáveis 

Duração Total de Fixações (milissegundos), Duração Total de Sacadas (milissegundos) e 

Dilatação da Pupila (milímetros) dentre os Anúncios Patrocinados e Orgânicos.  

A tabela 1, apresenta a média, mediana, desvio-padrão e os valores mínimos e máximos dentre 

as variáveis utilizadas e as tarefas consideradas (com preço e sem preço) para os Anúncios 

Patrocinados.  

Tabela 1 – Estatística descritiva – Atenção ao Anúncio Patrocinado 

Tarefa Variável Média Desvio-padrão Mediana Mínimo Máximo 

Com 

Preço 

Duração Total de 

Fixações  
25,90 7,97 26,41 4,93 43,92 

Duração Total de 

Sacadas  
27,14 8,39 28,18 6,08 44,81 

Dilatação da Pupila  3,51 0,43 3,47 2,43 4,64 

Sem 

Preço 

Duração Total de 

Fixações  
24,33 9,29 25,73 2,84 43,86 

Duração Total de 

Sacadas  
25,30 9,65 26,26 3,17 45,00 

Dilatação da Pupila  3,59 0,45 3,53 2,53 5,35 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Com relação à Duração Total de Fixações acerca dos Anúncios Patrocinados, percebe-se que, 

em média, foi maior na tarefa “com preço”, quando o participante tinha em mente um limite de 

preço.  Com relação aos valores do desvio padrão, houve uma diferença um pouco maior, para 

tarefa com preço o valor foi de 7,97 e para a tarefa sem preço foi de 9,29. O valor da mediana 

para essa variável ficou em 26,41 para tarefa com preço e 25,73 para tarefa sem preço, 

denotando uma discreta diferença. Os valores de mínimo e máximo, dentre as duas tarefas, 

variaram entre 2,84 e 43,92.  

No que se refere à Duração Total de Sacadas acerca dos Anúncios Patrocinados, a maior média 

se deu para a tarefa quando se informava o preço, sendo então de 27,18, portanto, o preço 

importa. Além disso, a mediana e os valores mínimo e máximo são maiores para a tarefa com 

preço: 28,18; 6,08 e 44,81, respectivamente. No entanto, o maior desvio-padrão para essa 

variável foi de 9,65 para a tarefa sem preço, quando não havia informação de um limite de preço 

para o participante.  
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Quanto aos valores da Dilatação da Pupila dentre os Anúncios Patrocinados, foi maior quando 

não se informava um limite de preço ao participante, dessa forma, em média, foi de 3,59, 

chegando a atingir para a tarefa sem preço o maior valor de 5,35 e o menor valor de 2,43 para 

a tarefa quando se informava o limite de preço. Com relação ao desvio-padrão e à mediana, 

foram maiores para a tarefa sem preço: 0,45 e 3,53, respectivamente.  

No que se refere às informações sobre os Anúncios Orgânicos a tabela 2 apresenta também a 

média, mediana, desvio-padrão e os valores mínimos e máximos dentre as variáveis utilizadas 

e as tarefas consideradas (com preço e sem preço). 

Tabela 2 – Estatística descritiva – Atenção ao Anúncio Orgânico 

Tarefa Variável Média 
Desvio-

padrão 
Mediana Mínimo Máximo 

Com 

Preço 

Duração Total de Fixações 14,51 7,79 14,14 0,00 33,69 

Duração Total de Sacadas 15,18 8,12 14,95 0,00 34,27 

Dilatação da Pupila  3,51 0,41 3,46 2,57 4,67 

Sem 

Preço 

Duração Total de Fixações 16,10 9,35 15,17 0,00 39,90 

Duração Total de Sacadas 16,85 9,77 16,12 0,00 40,26 

Dilatação da Pupila 3,59 0,46 3,57 2,59 5,38 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Percebe-se que, para a variável de Duração Total de Fixações acerca dos Anúncios Orgânicos, 

em média, foi maior na tarefa “sem preço” (média=16,10), quando o participante não tinha em 

mente um limite de preço.  Com relação aos valores do desvio padrão, os valores ficaram em 

9,35 para a tarefa sem preço e 7,79 para a tarefa com preço. O valor da mediana para a variável 

de Duração Total de Fixações ficou em 14,14 para tarefa com preço e 15,17 para tarefa sem 

preço. Os valores de mínimo e máximo, dentre as duas tarefas, variaram entre zero e 39,90.  

Quanto à Duração Total de Sacadas acerca desses anúncios, a maior média apresentada foi para 

a tarefa “sem preço” (média=16,85), em contrapartida, para a tarefa quando se informava um 

preço limite a média foi de 15,18. Ademais, a mediana e o valor máximo são maiores para a 

tarefa sem preço:16,12 e 40,26, respectivamente. Entretanto, os valores mínimos foram zero 

para as duas tarefas. Com relação ao desvio-padrão, foi maior (9,77) também na tarefa quando 

não se informava o preço limite.  

Sobre os valores da Dilatação da Pupila dentre os Anúncios Orgânicos, foi maior quando não 

se informava um limite de preço ao participante, dessa forma, em média, foi de 3,59. Quanto 

aos valores mínimo e máximo atingidos foram de 2,57 e 4,67, respectivamente, quando não se 
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informava o preço e 2,59 e 5,38 quando se informava o preço limite. Com relação ao desvio-

padrão e à mediana, foram maiores para a tarefa sem preço: 0,46 e 3,57, respectivamente.  

Dessa forma, comparando as informações das tabelas 1 e 2 apresentadas, pode-se afirmar que, 

em média, houve maior Duração Total de Fixações para os Anúncios Patrocinados na tarefa em 

que se informava o preço limite. Para a variável de Duração Total de Sacadas o maior valor, 

em média, foi também para a tarefa “com preço” e nos Anúncios Patrocinados. No que se refere 

à Dilatação da Pupila, em média, os maiores valores ficaram para os dois tipos de Anúncios, 

porém, na tarefa em que não se informava o preço.  

O gráfico 5 apresenta a resposta dos participantes da pesquisa com relação à primeira parte do 

questionário – Intenção de Compra – em que foi perguntado qual link mais o interessou dentre 

as tarefas: não informando o preço limite e, em seguida, informando o preço limite.  

 
Gráfico 5 – Percentual de Intenção de Compra por Anúncios dentre as tarefas 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir do gráfico 5, percebe-se que a escolha por Anúncios Patrocinados é maior do que a 

escolha por Anúncios Orgânicos nas duas tarefas – não informando ou informando o preço 

limite. Dessa forma, dentre a amostra, para a tarefa em que não foi informado o preço limite 

houve 66% de escolha por Anúncios Patrocinados e 34% de escolha por Anúncios Orgânicos.  

Já para a tarefa em que foi informado o preço limite aos participantes da pesquisa, houve 77% 

de escolha por Anúncios Patrocinados e 23% de escolha por Anúncios Orgânicos.  
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O gráfico 6 apresenta a Duração de Fixações e Sacadas dentre os Anúncios Patrocinados e 

Orgânicos para ambas tarefas propostas.  

 

Gráfico 6 – Percentual de Duração de Fixações e Sacadas dentre os Anúncios e Tarefas 

Fonte: elaborado pela autora. 

A partir do gráfico 6, percebe-se que houve maior percentual de duração de fixações e sacadas 

dentre os Anúncios Patrocinados. Para a tarefa em que não foi informado o preço limite os 

percentuais foram de 82% para Anúncios Patrocinados e 17% para Anúncios Orgânicos. Em 

contrapartida, para a tarefa em que foi dito o preço limite os percentuais foram de 70% para 

Anúncios Patrocinados e 29% para Anúncios Orgânicos. Entre uma tarefa e outra, nota-se um 

aumento de percentual frente aos Anúncios Orgânicos. Cabe dizer que apenas uma pessoa 

dentre a amostra teve a mesma atenção visual dentre os dois tipos de anúncios.  

O gráfico 7 apresenta a distribuição dos participantes dentre os dois tipos de Comportamento 

Visual – Holístico e Analítico  –  para as duas tarefas.  
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Gráfico 7 – Distribuição dos Participantes dentre os Tipos de Comportamento Visual 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir do gráfico 7, observa-se que a distribuição da amostra quanto ao Tipos de 

Comportamento Visual foi da seguinte forma: para a tarefa em que não se informava o preço 

limite 53% das pessoas que compuseram a amostra foram classificadas com o Comportamento 

Visual do Tipo Analítico e 47% dos participantes foram classificados com o Comportamento 

Visual do Tipo Holístico. Já para a tarefa em que se informava o preço limite a distribuição foi: 

51% da amostra foram classificadas com o Comportamento Visual do Tipo Holístico e 49% 

dos participantes foram classificados com o Comportamento Visual do Tipo Analítico. Dessa 

forma, afirma-se que houve diferenças entre os percentuais, ainda que pouca, quanto à 

classificação dos indivíduos entre os tipos de Comportamento Visual e as tarefas.  

O gráfico 8 apresenta o percentual de Intenção de Compra – mensurada pela escolha do 

participante entre os anúncios – dentre os grupos de Comportamento Visual – Holístico ou 

Analítico.  
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Gráfico 8 – Percentual de Intenção de Compra dentre os grupos de Comportamento Visual 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Conforme o gráfico 8, pode-se afirmar que dentre o grupo do Comportamento Visual do Tipo 

Analítico, 66% dos participantes desse grupo optaram pelos Anúncios Patrocinados em sua 

Intenção de Compra e 36% optou pelos Anúncios Orgânicos. No grupo do Comportamento 

Visual do Tipo Holístico, 77% dos participantes desse grupo optaram pelos Anúncios 

Patrocinados em sua Intenção de Compra e 21% optou pelos Anúncios Orgânicos. Desse modo, 

afirma-se que existe uma preferência por Anúncios Patrocinados entre os dois grupos – 

Analítico e Holístico – porém, no grupo das pessoas cujo Comportamento Visual é Holístico, 

essa preferência é maior (77%). 

O gráfico 9 mostra o percentual de Intenção de Compra para a tarefa em que não foi informado 

o limite de preço entre os grupos – Analítico e Holístico – e tipos de anúncios – Orgânico ou 

Patrocinado.  
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Gráfico 9 – Percentual de Intenção de Compra entre Grupos e Tipos de Anúncios para a tarefa “sem preço” 

Fonte: elaborado pela autora. 

A partir do gráfico 9, percebe-se que na tarefa “sem preço” e dentre o grupo do Comportamento 

Visual do Tipo Analítico há maior preferência por Anúncio Patrocinados (55,7%) e 45,3% dos 

participantes desse grupo optaram em sua Intenção de Compra Online por escolher os Anúncios 

Orgânicos. Dentre o grupo do Comportamento Visual do Tipo Holístico, nessa tarefa, houve 

78,7% de escolha por Anúncios Patrocinados na Intenção de Compra Online e 21,3% 

escolheram os Anúncios Orgânicos. Nota-se que para essa tarefa – “sem preço” – destaca-se o 

grupo cujo Comportamento Visual é Holístico e a maior preferência por Anúncios 

Patrocinados.  

Para a segunda tarefa, em que o participante foi informado do limite de preço, apresenta-se o 

gráfico 10, em que mostra o percentual de Intenção de Compra entre os grupos – Analítico e 

Holístico – e tipos de anúncios – Orgânico ou Patrocinado.  
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Gráfico 10 – Percentual de Intenção de Compra entre Grupos e Tipos de Anúncios para a tarefa “com preço” 

Fonte: elaborado pela autora. 

De acordo com o gráfico 10, para a tarefa em que foi mencionado o limite de preço, observa-se 

que o percentual de escolha por Anúncios Patrocinados é de 75,5% e para os Anúncios 
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do tipo Analítico. Para as pessoas classificadas com o Comportamento Visual do tipo Holístico 

nessa tarefa, nota-se que o percentual de Escolha por Anúncios Patrocinados é de 78,4% e a 

Escolha por Anúncios Orgânicos é de  21,6%. Assim, para essa tarefa – “com preço” – destaca-

se o grupo cujo Comportamento Visual é Holístico e a maior preferência por Anúncios 

Patrocinados.  

Desse modo, comparando os gráficos 9 e 10, percebe-se a maior tendência do grupo Holístico 

ao optar pelos Anúncios Patrocinados na Intenção de Compra, embora o percentual de escolha 

por esse anúncio também tenha sido alto dentre o grupo Analítico.  

O gráfico 11 mostra o percentual de Duração de Fixações e Sacadas na tarefa em que o 

participante não foi informado do preço limite dentre os Grupos de Comportamento Visual e 

Anúncios – Orgânicos e Patrocinados.  
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Gráfico 11 – Percentual de Duração de Fixações e Sacadas dentre Grupos e Tipos de Anúncios - Tarefa “sem 

preço” 

Fonte: elaborado pela autora. 

Conforme mostra o gráfico 11, nota-se que, para a tarefa em que não foi informado o preço 

limite, houve maior Duração de Fixações e Sacadas dentre os Anúncios Patrocinados (53%) do 

que em Anúncios Orgânicos (47%) para as pessoas consideradas com o Comportamento Visual 

do Tipo Analítico. E para as pessoas consideradas com o Comportamento Visual do Tipo 

Holístico, também houve maior Duração de Fixações e Sacadas dentre os Anúncios 

Patrocinados (89%) do que em Anúncios Orgânicos (11%). Assim, comparando os grupos de 

Comportamento Visual, destaca-se a predominância de maior Duração de Fixações e Sacadas 

entre os Anúncios Patrocinados e esse fato é maior ainda quando observado sob a ótica do grupo 

das pessoas cujo Comportamento Visual é Holístico.  

Com relação a tarefa em que o participante foi informado do preço limite, apresenta-se o gráfico 

12 referente a cada grupo – Analítico e Holístico – com relação à Duração de Fixações e 

Sacadas.  
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Gráfico 12 – Percentual de Duração de Fixações e Sacadas dentre Grupos e Tipos de Anúncios – Tarefa “com 

preço” 

Fonte: elaborado pela autora. 

A partir do gráfico 12, nota-se que para a tarefa “com preço” com relação às Durações de 

Fixações e Sacadas dentre o grupo Analítico há maior atenção visual dentre os Anúncios 

Patrocinados (71%) e de 29% para os Anúncios Orgânicos. Já para o grupo das pessoas 

consideradas pelo o tipo de Comportamento Visual Holístico houve maior Durações de 

Fixações e Sacadas dentre os Anúncios Patrocinados (94%). Em contrapartida, dentro desse 

grupo, apenas 6% tiveram a atenção visual destinada aos Anúncios Orgânicos.  

Comparando os gráficos 11 e 12, percebe-se que há o destaque da atenção visual – Durações 

de Fixações e Sacadas – entre os anúncios Patrocinados e esse fato é maior dentre o grupo 

Holístico para as duas tarefas.  

A tabela 3 apresenta a comparação entre as tarefas (“sem preço” e “com preço”) entre os grupos 

Analítico e Holístico e Anúncios (Orgânicos e Patrocinados) acerca da Dilatação da Pupila.  

Tabela 3 – Média da Dilatação da Pupila: Relação entre Tarefas, Tipo de Anúncio e Tipo de 

Comportamento Visual 

Dilatação da Pupila 

Tipo de Anúncio 
Tarefa "sem preço" Tarefa "com preço" 

Analítico Holístico Analítico Holístico 

Anúncios Orgânicos 3,58 (0,462) 3,59 (0,465) 3,49 (0,412) 3,53 (0,415) 

Anúncios Patrocinados 3,56 (0,451) 3,61 (0,455) 3,52 (0,423) 3,50 (0,429) 
Fonte: elaborado pela autora. 

29

6

71

94

0

25

50

75

100

Comportamento Visual

do Tipo Analítico

Comportamento Visual

do Tipo Holístico

P
er

ce
n
tu

al
Percentual de Duração de Fixaçoes e Sacadas dentre os 

Grupos e Tipos de Anúncios - Tarefa "com preço" 

Anúncios Patrocinados

Anúncios Orgânicos



68 
 

A partir da tabela 3, nota-se que a Média da Dilatação da Pupila para a tarefa “sem preço” é 

maior dentre os Anúncios Orgânicos e para o grupo das pessoas cujo Comportamento Visual é 

Holístico (3,59). Ainda na tarefa “sem preço” para os Anúncios Patrocinados, há maior atenção 

visual através da Dilatação da Pupila também dentre o grupo Holístico (3,61). No que se refere 

à tarefa “com preço” e dentre os Anúncios Orgânicos, há maior Dilatação da Pupila dentre os 

indivíduos Holísticos (3,53) e nos Anúncios Patrocinados esse valor é maior dentre o grupo dos 

indivíduos Analíticos (3,52). Cabe dizer que os demais valores são referentes ao Desvio Padrão. 

A seguir, apresenta-se os resultados da aplicação da Regressão Logística com Efeito Aleatório.  

4.3 Aplicação da Regressão Logística com Efeito Aleatório 

Conforme apresentado na seção de Metodologia deste estudo, foi utilizado o método de 

Regressão Logística com Efeito Aleatório para efetuar a análise deste estudo. Este item tem 

como objetivo apresentar os resultados dessa análise. 

Cabe dizer que foram excluídos dois indivíduos da Regressão Logística, o motivo é que essas 

duas pessoas tiveram maior número de fixações em Anúncios Patrocinados e maiores sacadas 

nos Anúncios Orgânicos, fato que faria com que não houvesse convergência do método – além 

disso, como são poucas pessoas, para se fazer uma análise seria necessário mais pessoas na 

mesma condição, a fim de que os resultados da análise fossem significativos.  

A tabela 4 indica quais variáveis interferem na Intenção de Compra Online.  

Tabela 4 – Interferência das variáveis na Intenção de Compra Online mensurada pela Regressão Logística 

Variável Valor-p 

Grupo: Holístico e Analítico 0,65 

Tarefas: “sem preço” e “com preço” 0,34 

Duração de Fixações e Sacadas 0,01 

Relação entre Grupos e Tarefas 0,81 

Relação entre Grupos e Duração de Fixações e Sacadas 0,64 

Relação entre Tarefas e Duração de Fixações e Sacadas 0,17 

Dilatação da Pupila – Anúncios Orgânicos 0,09 

Dilatação da Pupila – Anúncios Patrocinados 0,07 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir da tabela 4, nota-se que com a aplicação da Regressão Logística com Efeito Aleatório, 

percebe-se quais variáveis interferem na Intenção de Compra Online. Esse valor de 

interferência é calculado pelo “Valor-p” e se esse valor for menor do que 0,05 pode-se afirmar 
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que há interferência de uma variável na outra. Assim, a partir da aplicação dessa técnica na 

amostra descrita anteriormente, afirma-se que apenas a Duração de Fixações e Sacadas (valor-

p 0,01) interfere na Intenção de Compra Online. De acordo com a tabela 4, a variável de grupo 

Holístico e Analítico (valor-p 0,65) não interfere na Intenção de Compra Online, dessa forma, 

afirma-se o indivíduo ser ou não de um grupo, esse fato é independente e não interfere na 

Intenção de Compra (valor-p 0,65). Da mesma forma, as tarefas “sem preço” e “com preço” 

(valor-p 0,34), dentro da amostra considerada, não interfere também na Intenção de Compra 

Online. Assim como as relações entre Grupos e Tarefas (0,81), Grupos e Duração de Fixações 

e Sacadas (0,64) e Tarefas e Duração de Fixações e Sacadas (0,17) não interferem na Intenção 

de Compra Online. A Dilatação da Pupila, tanto para os Anúncios Orgânicos (0,09) quanto para 

os Anúncios Patrocinados (0,07), também não interfere na Intenção de Compra Online, de 

acordo com a amostra analisada.  

Para aplicar a Regressão Logística, é preciso determinar uma variável de referência. No caso 

do presente estudo a variável de referência foram os Anúncios Patrocinados, uma vez que foi o 

tipo de Anúncio que teve maior aderência por parte dos participantes da pesquisa conforme 

mostrado anteriormente.  

A tabela 5 apresenta os resultados da aplicação da Regressão Logística com efeito aleatório 

mensurando as relações entre as variáveis do presente estudo.  
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Tabela 5 – Relação entre as variáveis do estudo mensurada pela Regressão Logística com Efeito Aleatório 

Comparação Odds ratio3 IC (95%) Valor-p 

Grupos: Analítico e Holístico 1,36 0,36 5,11 0,65 

Tarefas: “sem preço” e “com preço” 1,59 0,61 4,15 0,34 

Duração de Fixações e Sacadas 23,84 6,29 90,42 <0,01 

Dilatação da Pupila – Anúncios Orgânicos 0,72 0,49 1,05 0,09 

Dilatação da Pupila – Anúncios Patrocinados 1,42 0,98 2,08 0,07 

Relação entre Grupo Analítico e Tarefas 1,78 0,57 5,59 0,32 

Relação entre Grupo Holístico e Tarefas 1,42 0,31 6,51 0,65 

Duração de Fixações e Sacadas Anúncio Orgânico e Tarefas 3,24 0,58 18,20 0,18 

Duração de Fixações e Sacadas Anúncio Patrocinado e Tarefas 0,78 0,28 2,13 0,62 

Relação entre Tarefa “com preço” e Grupos 1,52 0,30 7,59 0,61 

Relação entre Tarefa “sem preço” e Grupos 1,21 0,23 6,30 0,82 

Relação entre Duração de Fixações e Sacadas Anúncio Orgânico e Grupos 1,85 0,16 20,88 0,62 

Relação entre Duração de Fixações e Sacadas Anúncio Patrocinado e Grupos 1,00 0,35 2,83 0,99 

Relação entre Grupo Analítico e Duração de Fixações e Sacadas 17,53 5,47 56,21 <0,01 

Relação entre Grupo Holístico e Duração de Fixações e Sacadas 32,42 3,01 349,30 <0,01 

Relação entre Tarefa “com preço” e Duração de Fixações e Sacadas 11,66 2,16 63,00 <0,01 

Relação entre Tarefa “sem preço” e Duração de Fixações e Sacadas 48,73 9,00 263,95 <0,01 

Fonte: elaborado pela autora. 

                                                 
3 Odds ratio: razão de chance de um evento acontecer.  
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Conforme apresentado na tabela 5, pode-se afirmar a partir da aplicação da Regressão Logística 

com Efeito Aleatório que, dentre as variáveis analisadas por esse estudo, destaca-se que, a partir 

do Valor-p apresentado na tabela 5, a Duração de Fixações e Sacadas é uma variável que 

influencia a Intenção de Compra Online. Dessa forma, quando o indivíduo tem maior Duração 

de Fixações e Sacadas em determinado anúncio – seja Anúncio Orgânico ou Anúncio 

Patrocinado – essa pessoa tem sua Intenção de Compra Online direcionada a esse anúncio. 

Entretanto, conforme apresenta a tabela em questão, a outra variável escolhida para mensurar a 

atenção visual – Dilatação da Pupila – não apresentou interferência na Intenção de Compra 

Online no presente estudo.  

Da mesma forma, tendo como critério o valor-p, a relação entre Relação entre Grupo Analítico 

e Duração de Fixações e Sacadas denota que, ainda que o valor-p seja <0,05, essas pessoas 

tendem a escolher o Anúncio Patrocinado da mesma forma que os indivíduos classificados no 

Grupo Holístico. Assim, pode-se afirmar que independente do grupo ao qual o participante está 

classificado, existe a tendência de optar pelos Anúncios Patrocinados, dessa forma, pode-se 

dizer que o Grupo – seja Analítico ou Holístico – não interfere na escolha por determinado 

anúncio e, por consequência, não interfere na Intenção de Compra Online.  

Esse fato ocorre de forma semelhante quando se relaciona o tipo de tarefa e a Duração de 

Fixações e Sacadas, ocorre que independente da tarefa – não informando ou informando o preço 

limite – os participantes tendiam a ter como Intenção de Compra Online os Anúncios 

Patrocinados, desse modo, afirma-se que a tarefa não interfere na escolha por determinado 

anúncio e, assim, não interfere na Intenção de Compra Online.  

O item que segue apresenta a parte dois do questionário (grau de concordância/discordância). 

4.4 Análise do questionário 

O objetivo deste item é apresentar de forma descritiva a segunda parte do questionário em que 

os participantes responderam questões de acordo com seu grau de concordância/discordância 

acerca de afirmativas com relação ao Conteúdo da Informação do site, a Facilidade de 

Navegação e do Posicionamento dos Anúncios na página do site apresentada – Google. 

O gráfico 13 apresenta o percentual de concordância/discordância da amostra analisada acerca 

do Conteúdo de Informação do site.  
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Gráfico 13 – Grau de Concordância/Discordância acerca do Conteúdo da Informação 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

De acordo com o gráfico 13, verifica-se que 48% dos participantes “concordam em grande 

parte” com as afirmações feitas com relação ao Conteúdo da Informação do site de pesquisa – 

Google. Outros 29% “concordam totalmente”, 20% “concordam em parte” e 14% são neutros 

com relação às afirmações realizadas. Os demais graus da escala não obtiveram pontuações por 

isso não estão no gráfico. Desse modo, afirma-se, com base no questionário e na amostra 

considerada, que o Conteúdo da Informação é um fator relevante para a amostra analisada.  

O gráfico 14 apresenta o percentual de concordância/discordância da amostra analisada acerca 

das afirmações sobre a Facilidade de Navegação do Google. 

 

Gráfico 14 – Grau de Concordância/Discordância acerca da Facilidade de Navegação 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Com relação ao gráfico 14, observa-se que 45% da amostra “concorda totalmente” com as 

afirmações acerca da Facilidade de Navegação do Google. Outros 27% “concordam em grande 

parte”, 18% “concorda em parte”, 6% são neutros e 4% “discordam em parte”. Os demais graus 

da escala não obtiveram pontuações por isso não estão no gráfico. Assim, afirma-se que a 

Facilidade de Navegação também é um fator de importância dentre a amostra analisada e de 

acordo com o questionário.  

O gráfico 15 apresenta o percentual de concordância/discordância da amostra analisada acerca 

das afirmações sobre Posicionamento dos Anúncios do Google. 

 

Gráfico 15 – Grau de Concordância/Discordância acerca da Facilidade de Navegação 

Fonte: elaborado pela autora. 
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amostra.  

4.5 Apresentação de Heatmaps  

Conforme dito anteriormente, na seção de Metodologia do presente estudo, uma das 

informações que pode ser gerada a partir do software do eye-tracking é o chamado heatmap, 
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forma, os mapas de calor são elaborados com base em dados quantitativos e extraídos do 

software do equipamento – eye-tracking. Esta etapa da análise de dados proporciona uma 

análise qualitativa com base em quais locais da página de pesquisa há maior concentração de 

fixações e sacadas.  

A seguir, serão apresentadas 16 figuras que fazem referência às duas tarefas propostas aos 

participantes do estudo – sem informar um preço limite e informar um preço limite – para cada 

tipo de Comportamento Visual – tipo Holístico e tipo Analítico. Inicialmente serão mostradas 

as figuras correspondentes à tarefa em que não foi falado o preço limite ao participante e, na 

sequência, serão apresentadas as figuras referentes à tarefa em que foi dito o preço limite. Para 

cada uma das imagens será caracterizado o grupo ao qual pertence – Holístico ou Analítico. 

Após a apresentação e análise individual das figuras de cada tarefa e grupo, será analisado 

também de forma comparativa.  

As quatro figuras a seguir (figuras 10, 11, 12 e 13) apresentam os mapas de calor da atividade 

quando não se informava o preço limite e com relação ao grupo caracterizado como 

Comportamento Visual do tipo Analítico. As legendas das figuras indicam os gradientes de 

coloração em que o vermelho representa um maior número de fixações e sacadas, as cores 

laranja e amarela representam um número mediano de fixações e sacadas e, por fim, a cor verde 

representa um número menor de fixações e sacadas.  

 

Figura 10 – Mapa de calor referente à tarefa “sem preço” – Grupo Analítico – Imagem A 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 
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Figura 11 – Mapa de calor referente à tarefa “sem preço” – Grupo Analítico – Imagem B 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 

 

Figura 12 – Mapa de calor referente à tarefa “sem preço” – Grupo Analítico – Imagem C 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 
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Figura 13  – Mapa de calor referente à tarefa “sem preço” – Grupo Analítico – Imagem D 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 

Nota-se que em todas as figuras (10, 11, 12 e 13) há maior presença da cor vermelha em pontos 

das página do site de pesquisa, fato que denota a denominação do Comportamento Visual do 

tipo Analítico: em que o indivíduo tem maior atenção visual em determinados pontos da página. 

Esse fato é ainda mais notório quando se observa das figuras 10 e 11 em que a concentração da 

atenção visual é maior – mais vermelha – nos primeiros resultados da página (Anúncios 

Patrocinados). Entretanto, há também concentrações de fixações e sacadas na área dos 

Anúncios Orgânicos das figuras apresentadas.  

As figuras 14, 15, 16 e 17 mostram os mapas de calor também referente a atividade quando não 

se informava o preço limite e com relação ao grupo caracterizado como Comportamento Visual 

do tipo Holístico.  
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Figura 14 – Mapa de calor referente à tarefa “sem preço” – Grupo Holístico – Imagem A 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 

 

 

Figura 15 – Mapa de calor referente à tarefa “sem preço” – Grupo Holístico – Imagem B 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 
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Figura 16 – Mapa de calor referente à tarefa “sem preço” – Grupo Holístico – Imagem C 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 

 

Figura 17 – Mapa de calor referente à tarefa “sem preço” – Grupo Holístico – Imagem D 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 
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Observa-se que em todas as figuras (14, 15, 16 e 17) a cor vermelha está mais “distribuída” ao 

longo da página, fato que denota a caracterização do Comportamento Visual do tipo Holístico: 

maior exploração da página e atenção visual ao todo. Esse fato pode ser notado ainda mais ao 

observar as figuras 16 e 17, em que a concentração da cor vermelha está ainda mais distribuída 

ao longo de toda a página. Percebe-se, a partir da observação dessas figuras, atenção visual 

tanto aos Anúncios Patrocinados como aos Anúncios Orgânicos.  

As figuras 18, 19, 20 e 21 indicam os mapas de calor referente a atividade em que se informava 

o preço limite e com relação ao grupo caracterizado como Comportamento Visual do tipo 

Analítico.  

 

Figura 18 – Mapa de calor referente à tarefa “com preço” – Grupo Analítico – Imagem A 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 
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Figura 19 – Mapa de calor referente à tarefa “com preço” – Grupo Analítico – Imagem B 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 

 

Figura 20 – Mapa de calor referente à tarefa “com preço” – Grupo Analítico – Imagem C 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 
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Figura 21 – Mapa de calor referente à tarefa “com preço” – Grupo Analítico – Imagem D 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 

 

A partir das figuras (18, 19, 20 e 21) observa-se que os pontos de maior atenção visual – 

indicados pela cor vermelha – são em determinados “setores” da página de pesquisa, o que 

destaca, mais uma vez a característica do Comportamento Visual do tipo Analítico, cuja atenção 

visual é em determinados pontos da página. Pode-se notar esse fato ainda mais nas figuras 18 e 

19, nas quais a concentração das fixações e sacadas é maior nos primeiros resultados da página 

(Anúncios Patrocinados). No entanto, existe também concentrações de fixações e sacadas na 

área dos Anúncios Orgânicos das figuras apresentadas.  

As figuras 22, 23, 24 e 25 apresentam os mapas de calor também referente a atividade quando 

se informava o preço limite e com relação ao grupo caracterizado como Comportamento Visual 

do tipo Holístico.  
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Figura 22 – Mapa de calor referente à tarefa “com preço” – Grupo Holístico – Imagem A 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 

 

 

Figura 23  – Mapa de calor referente à tarefa “com preço” – Grupo Holístico – Imagem B 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 
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Figura 24 – Mapa de calor referente à tarefa “com preço” – Grupo Holístico – Imagem C 

 Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 

 

 

Figura 25 – Mapa de calor referente à tarefa “com preço” – Grupo Holístico – Imagem D 

Fonte: elaborado pela autora a partir do software Tobii Studio 
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Pode-se notar que em todas as figuras (22, 23, 24 e 25) há maior distribuição atenção visual – 

indicada pela cor vermelha – ao longo das imagens. Novamente, esse fato representa a 

caracterização do Comportamento Visual do tipo Holístico, que corresponde à maior 

exploração da página de pesquisa. As figuras 22 e 24 representam ainda mais esse fato, percebe-

se ainda que com a maior exploração da página, todos os anúncios – Patrocinados e Orgânicos 

– “ganham” a atenção visual dos participantes desse grupo. 

Comparando as tarefas – não informando e informando o preço limite – observa-se que para a 

tarefa em que não se informa o preço limite (“sem preço”) os participantes tendem a explorar 

mais a página em comparação com a tarefa em que se informa o preço limite (“com preço”). 

Esse fato pode ocorrer por conta da “não preocupação” em encontrar um link que vá ao encontro 

da tarefa solicitada, dessa forma, quando não se menciona um preço limite, os participantes 

observam mais a página.  

No que se refere à classificação dos grupos quanto ao Comportamento Visual do tipo Holístico 

ou Analítico nota-se diferenças quanto à forma de exploração da página. Enquanto as pessoas 

caracterizadas dentro no grupo Holístico tendem a explorar mais a página tanto em Anúncios 

Patrocinados (parte superior) quanto em Anúncios Orgânicos (parte inferior), as pessoas cujo 

comportamento visual foi caracterizado como Analítico, tendem a explorar com mais 

intensidade os primeiros anúncios da página – Anúncios Patrocinados.   

A seguir, apresenta-se a discussão das hipóteses deste estudo.  
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5 DISCUSSÃO 

Esta seção tem como objetivo discutir as hipóteses propostas por este estudo bem como traçar 

as relações com outros estudos pertinentes a esse tema.  

O problema de pesquisa apresentado deixa como questionamento: como é a relação entre 

anúncios orgânicos e patrocinados e tipos de comportamento visual acerca da intenção de 

compra online? Para responder essa questão, discute-se cada uma das hipóteses propostas por 

esse estudo.  

A hipótese 1 foi com relação “a atenção ao Anúncio Patrocinado está positivamente relacionada 

à Intenção de Compra Online” e, de forma semelhante, a hipótese 2 foi se “a atenção ao Anúncio 

Orgânico está positivamente relacionada à Intenção de Compra Online”. Com base nos 

resultados apresentados nos itens anteriores, observa-se que a Atenção Visual medida pela 

Duração de Fixações e Sacadas está ligada à escolha – definida como a Intenção de Compra 

Online. No entanto, com relação aos dados descritivos da Dilatação da Pupila e com base na 

análise de Regressão Logística realizada, não se pode afirmar que, para a amostra considerada 

no presente estudo, a Dilatação da Pupila interfira na Intenção de Compra, embora haja a razão 

de chance (odds ratio) para tal acontecimento, o valor-p demonstra que não se pode afirmar tal 

fato (valor-p >0,05).  

Edelman e Gilchrist (2012) e Jerath et al. (2014) também analisaram as interações das pessoas 

com sites de pesquisa e constataram que houve maior propensão em optar por Anúncios 

Patrocinados. Da mesma forma, neste estudo, também houve maior aderência a esse tipo de 

anúncio na Intenção de Compra Online como também os dados do eye-tracking – Duração de 

Fixações e Sacadas – revelaram maior concentração de atenção visual nesses anúncios.   

No entanto, Katona e Sarvary (2010) trouxeram em seu estudo o argumento de que se os 

consumidores forem avessos a Anúncios Patrocinados esses links serão prejudicados e, dessa 

forma, tendem a escolher os Anúncios Orgânicos. Partindo desse argumento e com base nos 

resultados apresentados por este estudo, pode-se afirmar que houve – ainda que pouca – escolha 

pelos Anúncios Orgânicos. E esse fato foi maior quando não se falava o preço limite aos 

participantes da pesquisa – tarefa “sem preço”. 

Em contrapartida, a Duração de Fixações e Sacadas em Anúncios Patrocinados foi 

significativamente maior do que em Anúncios Orgânicos nas duas tarefas propostas a cada 

participante: não supondo um valor limite e supondo. Entretanto, a Dilatação da Pupila para os 
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dois tipos de anúncios e as tarefas foi semelhante. Fato que foi constatado tanto na análise 

descritiva dessa variável como também ao se aplicar a Regressão Logística, em que foi 

constatado que essa variável não interfere de forma significativa na escolha por determinado 

anúncio e, por consequência, na Intenção de Compra Online.  

Dessa forma, para as hipóteses 1 e 2, afirma-se que ambas estão confirmadas, em outras 

palavras, diz-se que a atenção ao anúncio – Patrocinado ou Orgânico – está intimamente ligada 

à Intenção de Compra Online, uma vez que quanto maior a Duração de Fixações e Sacadas em 

quaisquer dos dois tipos de anúncios maior é a chance de escolha por determinado anúncio.  

No que se refere à hipótese 3, cuja questão foi se “o Comportamento Visual do tipo 

Holístico/Analítico influencia a atenção ao Anúncio Patrocinado e Intenção de Compra Online” 

e, de forma análoga, para a hipótese 4 “o Comportamento Visual do Holístico/Analítico 

influencia a atenção ao Anúncio Orgânico e Intenção de Compra Online” pode-se afirmar que 

o Comportamento Visual do tipo Holístico ou Analítico não interferem na escolha pelo Anúncio 

Patrocinado ou Orgânico. 

Esse fato se deve à maior escolha – Intenção de Compra Online – pelos Anúncios Patrocinados 

nos dois grupos – Holístico e Analítico. Assim, não se pode afirmar que o Comportamento 

Visual de ambos os tipos influencia na atenção visual ao anúncio e, por consequência, na 

Intenção de Compra Online. Afirma-se que os participantes de ambos os grupos tiveram maior 

inclinação aos Anúncios Patrocinados.  

Diferente dos estudos de Dong e Lee (2008), Marcos et al. (2013) e Chizari (2016) em que se 

afirma que um indivíduo é Holístico ou Analítico, os resultados deste estudo apresentam que 

ao se propor duas tarefas diferentes a uma mesma pessoa, o tipo de Comportamento Visual 

pode ser alterado, ou seja, pode-se afirmar que uma pessoa pode ser Holística ou Analítica em 

determinada situação. Essa afirmação é respaldada pelos resultados obtidos a partir da 

caracterização dos participantes entre os grupos – Holístico e Analítico – em cada uma das 

tarefas propostas.  

Acrescenta-se que independente da tarefa proposta – não informar ou informar o preço limite – 

e independente do grupo que o participante foi classificado, esses dois fatos não interferiram na 

escolha por determinado anúncio, conforme mostrou os resultados da Regressão Logística. 

Cabe dizer que quanto nas tarefas tanto nos grupos, os participantes tendiam a escolher os 

Anúncios Patrocinados.  
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Ademais, embora os mapas de calor apresentem diferenças quanto à forma como a página de 

pesquisa é visualizada pelo participante, ou seja, quando os indivíduos pertencentes ao grupo 

do Comportamento Visual do tipo Analítico visualizaram as imagens confirmou-se que os 

participantes desse grupo observavam alguns pontos da página e com relação aos participantes 

do grupo do Comportamento Visual Holístico observou-se que as pessoas desse grupo tendiam 

a ter um comportamento de maior exploração da página conforme a literatura caracteriza os 

dois grupos de Comportamento Visual (NISBETT et al., 2001; NISBETT; MASUDA, 2003; 

NISBETT; MIYAMOTO, 2005; NISBETT; NORENZAYAN, 2002), no entanto, nota-se que 

em ambos os grupos há maior predominância da atenção visual em Anúncios Patrocinados.  

Assim, com relação às hipóteses 3 e 4, afirma-se que ambas não foram confirmadas, uma vez 

que os resultados – descritivos, da Regressão Logística e dos mapas de calor – mostraram que 

estar caracterizado no grupo do Comportamento Visual do tipo Holístico ou Analítico não 

interfere na escolha por determinado anúncio – Patrocinado ou Orgânico – já que, apesar da 

forma de exploração da página do site de pesquisa ser diferente, a tendência de ambos os grupos 

foi a de optar em sua Intenção de Compra Online pelos Anúncios Patrocinados.  

No que se refere aos resultados apresentados pelo questionário acerca do Conteúdo da 

Informação do site, Facilidade de Navegação e do Posicionamento dos Anúncios, pode-se 

afirmar que são fatores considerados de importância diante dos participantes deste estudo. Fato 

que reforça os argumentos de Moghaddam et al. (2015), Seckler et al. (2015), Cyr et al. (2009), 

Kuster et al. (2016) e Teo et al. (2003) conforme apresentado na revisão bibliográfica 

apresentada anteriormente.  

Portanto, com relação à resposta ao problema de pesquisa apresentado “como é a relação entre 

anúncios orgânicos e patrocinados e tipos de comportamento visual acerca da intenção de 

compra online?”, diz-se que a relação entre os tipos de anúncio e Intenção de Compra Online 

são fatores que se complementam a partir da atenção visual dada aos anúncios, uma vez que 

quanto maior a atenção visual dada, maiores as chances de escolha – Intenção de Compra 

Online. Com relação aos tipos de Comportamento Visual e a Intenção de Compra Online, 

afirma-se que são fatores independentes, embora a forma de exploração da página de pesquisa 

seja diferente, ser Holístico ou Analítico não interferem na escolha por determinado anúncio, 

uma vez que a maioria dos participantes desses grupos escolheram Anúncios Patrocinados 

como Intenção de Compra Online. 
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6 CONCLUSÃO 

Nesta seção são apresentadas as conclusões da dissertação com base nos resultados obtidos com 

a pesquisa com o objetivo de explicitar se os objetivos geral e específicos foram atingidos. Além 

disso, são apresentadas as contribuições deste trabalho para o meio acadêmico e gerencial, suas 

limitações e as possibilidades de pesquisas futuras. 

6.1 Conclusões Finais da Pesquisa 

Neste item apresenta-se as conclusões da pesquisa acerca dos objetivos específicos e geral 

propostos por essa dissertação. Dessa forma, todos os objetivos foram cumpridos e as hipóteses 

a eles relacionadas foram discutidas com base nas análises estatísticas apresentadas. Detalha-

se no quadro 5 os objetivos e suas respectivas hipóteses bem como a conclusão dos resultados 

de sua discussão.  

Objetivo 
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Verificar se a atenção ao Anúncio 

Patrocinado está positivamente 

relacionada à Intenção de Compra 

Online. 

H1: A atenção ao Anúncio Patrocinado 

está positivamente relacionada à Intenção 

de Compra Online. 

Confirmada 

Verificar se a atenção ao Anúncio 

Orgânico está positivamente 

relacionada à Intenção de Compra 

Online. 

H2: A atenção ao Anúncio Orgânico está 

positivamente relacionada à Intenção de 

Compra Online. 

Confirmada 

Verificar se o Comportamento 

Visual do tipo Holístico ou 

Analítico influencia atenção ao 

Anúncio Patrocinado e Intenção 

de Compra Online. 

H3: O comportamento visual do tipo 

holístico/analítico influencia a atenção ao 

anúncio patrocinado e intenção de compra 

online. 

Não confirmada 

Verificar se o Comportamento 

Visual do tipo Holístico ou 

Analítico influencia atenção ao 

Anúncio Orgânico e Intenção de 

Compra Online. 

H4: O comportamento visual do 

holístico/analítico influencia a atenção ao 

anúncio orgânico e intenção de compra 

online. 

Não confirmada 

Quadro 5 – Conclusão acerca das hipóteses da pesquisa 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O primeiro objetivo específico definido pelo presente trabalho foi verificar se a atenção ao 

Anúncio Patrocinado está positivamente relacionada à Intenção de Compra Online. Pode-se 

afirmar que esse objetivo foi alcançado e respaldado pela hipótese 1 apresentada e discutida 

anteriormente. Dessa forma, diz-se que, com base nos resultados apresentados pelo estudo, a 

atenção ao Anúncio Patrocinado, analisada sob a ótica da Duração de Fixações e Sacadas, está 

relacionada de forma positiva à Intenção de Compra Online, uma vez que quanto maior a 
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Duração de Fixações e Sacadas em determinado anúncio, maior a chance de escolhe-lo. 

Entretanto, a Dilatação da Pupila, que foi uma outra métrica utilizada para mensurar a atenção 

ao anúncio, não apresentou nos resultados interferência sobre a Intenção de Compra Online. 

No que se diz respeito ao segundo objetivo específico proposto por este estudo foi verificar se 

a atenção ao Anúncio Orgânico está positivamente relacionada à Intenção de Compra Online, 

esse objetivo específico foi respaldado, confirmado e discutido pela hipótese 2 anteriormente. 

Pode-se dizer que, assim como para os Anúncios Patrocinados, a atenção ao Anúncio Orgânico 

tem um elo positivo com a Intenção de Compra Online, uma vez que, segundo os resultados 

dessa pesquisa, quando os participantes tinham maior Duração de Fixações e Sacadas em 

Anúncios Orgânicos, essas pessoas tendiam a optar em sua Intenção de Compra Online por 

esses anúncios em detrimento dos Anúncios Patrocinados. Assim como para os Anúncios 

Patrocinados a Pupila não apresentou interferência na Intenção de Compra Online, ocorreu o 

mesmo fato para os Anúncios Orgânicos.  

Com relação ao terceiro objetivo específico apresentado por essa dissertação foi verificar se o 

Comportamento Visual do tipo Holístico ou Analítico influencia a atenção ao Anúncio 

Patrocinado e Intenção de Compra Online. Cabe dizer que esse objetivo específico teve como 

base a hipótese 3 e foi discutido oportunamente na seção anterior. Acerca desse objetivo 

específico, conclui-se que ainda que os tipos de Comportamento Visual Holístico e Analítico 

apresentem formas distintas de se explorar a página de pesquisa – conforme confirmado pela 

análise dos mapas de calor – os resultados tanto descritivos como da análise de Regressão 

Logística aplicada apresentam que o participante pertencer ao grupo do Comportamento Visual 

Holístico ou Analítico não influencia a atenção ao Anúncio Patrocinado e Intenção de Compra 

Online, visto que não houve distinção de grupo – Holístico ou Analítico – ao optar por esse tipo 

de anúncio.  

No que se refere ao quarto objetivo específico apontado por essa pesquisa que foi verificar se o 

Comportamento Visual do tipo Holístico ou Analítico influencia a atenção ao Anúncio 

Orgânico e Intenção de Compra Online, diz-se que foi sustentado pela hipótese 4 apresentada 

e discutida anteriormente e que embora tenha sido também um objetivo alcançado assim como 

os demais, não se pode dizer, com base nos resultados deste trabalho, o participante ser 

caracterizado entre o grupo do Comportamento Visual do tipo Holístico ou Analítico influencia 

em sua atenção e escolha pelo Anúncio Orgânico, já que a maioria dos indivíduos pertencentes 

a ambos os grupos do Comportamento Visual tendiam a optar por Anúncios Patrocinados.  
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Por fim, o objetivo geral desta dissertação foi verificar como é a relação entre atenção aos 

anúncios orgânicos e patrocinados e tipos de comportamento visual acerca da intenção de 

compra online, afirma-se que, dentre os participantes da pesquisa, houve maior atenção aos 

Anúncios Patrocinados e uma relativa homogeneidade da amostra dentre os tipos de 

Comportamento Visual do tipo Holístico e Analítico. Afirma-se ainda que o Comportamento 

Visual pode ser alterado em função da tarefa proposta ao indivíduo e que esse comportamento, 

embora influencie a forma como a pessoa explora de forma visual a página de pesquisa, não 

interfere na escolha por determinado anúncio – Patrocinado ou Orgânico – e, por consequência, 

não interfere em sua Intenção de Compra Online.  

6.2 Implicações Acadêmicas 

Os resultados desta pesquisa contribuem para o meio acadêmico na discussão acerca de 

anúncios em sites de pesquisa, Comportamento Visual e Intenção de Compra Online.  

Esse estudo tem seus resultados próximos aos de Edelman e Gilchrist (2012), Jerath et al. (2014) 

e Katona e Sarvary (2010) no que se refere à preferência da maioria dos participantes por 

Anúncios Patrocinados em uma pesquisa em sites de busca.  

Além disso, os resultados desta dissertação foram similares aos de Dong e Lee (2008), Marcos 

et al. (2013) e Chizari (2016) no que se refere às características de exploração da página de site 

de pesquisa a partir dos tipos de Comportamento Visual (NISBETT et al., 2001; NISBETT; 

MASUDA, 2003; NISBETT; MIYAMOTO, 2005; NISBETT; NORENZAYAN, 2002).  

No entanto, se difere desses estudos ao afirmar que, com base nos resultados apresentados, o 

indivíduo pode ter seu tipo Comportamento Visual diferente quando a tarefa proposta se 

modifica. Além disso, afirma-se também, com base nos resultados do trabalho, que a Intenção 

de Compra é influenciada pela atenção visual, porém, não pelo tipo de Comportamento Visual.  

Dessa forma, este estudo pode ser considerado relevante pela forma como explorou os tipos de 

anúncios em sites de pesquisa – Patrocinados e Orgânicos – com uma discussão de forma 

conjunta com o Comportamento Visual do tipo Holístico e Analítico e a Intenção de Compra 

Online.  
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6.3 Implicações Gerenciais 

Esse estudo assim como os de Edelman e Gilchrist (2012), Jerath et al. (2014) e Katona e 

Sarvary (2010), apresentou a preferência os indivíduos pelos primeiros resultados trazidos pelo 

site de pesquisa, ou seja, pelos Anúncios Patrocinados. Dessa forma, se a intenção dos gestores 

de Marketing é promover seus produtos e serviços através de sites de pesquisa e não só estar 

entre os resultados trazidos pela busca, é interessante que se atentem para a posição em que o 

anúncio da empresa está elencado no site de pesquisa.  

Além disso, é pertinente explorar os mecanismos de segmentação de público que empresas 

como Google e Facebook, por exemplo, detêm, uma vez que é com base nessas informações e 

históricos de navegação que os anúncios são apresentados às pessoas (JIMÉNEZ et al., 2017). 

Assim, quanto maior a personalização dos anúncios maiores as chances de eficiência da 

estratégia de propaganda online utilizada e maior a probabilidade de atrair atenção dos 

potenciais clientes no ambiente online (ZANJANI; KHAVIDI, 2015; BANG; WOJDYNSKI, 

2016). Portanto, entender os fatores que levam a atenção ao anúncio é de grande importância 

para se destacar no mercado e no ambiente online.  

6.4 Limitações da Pesquisa 

Este estudo possui limitações, no entanto, cabe dizer que tais limitações indicadas não 

invalidam os resultados apresentados e discutidos.  

• Não se pode generalizar os resultados obtidos pelo estudo, uma vez que a amostra 

utilizada foi não probabilística e por conveniência; 

• A escolha do produto utilizado nas imagens embora tenha sido um produto conhecido 

poderia ter utilizado outros produtos e até mesmo serviços; 

• Não houve total homogeneidade da amostra e não foi realizada a análise de gêneros 

diante do problema de pesquisa proposto, apesar de ter considerado participantes de 17 

a 42 anos de ambos os gêneros, houve a predominância do gênero masculino.  

• Existe a limitação por parte do equipamento, uma vez que é necessário um local 

apropriado com condições laboratoriais para realização da pesquisa, dessa forma, houve 

a restrição de locais de coleta de dados.  

• Artificialidade do estudo: não houve navegação dos participantes pela página de 

pesquisa utilizando o mouse.  
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6.5 Sugestões para Estudos Futuros 

As sugestões para pesquisas futuras advêm de resultados não mensurados pelo presente estudo, 

além disso, pode-se suprir a partir de novos estudos as limitações apresentadas no item anterior.  

Pode ser realizado estudos efetuando uma abordagem ampliada desta pesquisa considerando 

outros tipos de produtos e serviços, bem como efetuar a análise entre gêneros, idade e faixa de 

renda. Além disso, pode-se explorar quais palavras ou frases do anúncio influenciam a Intenção 

de Compra Online, de forma mais específica, pode-se analisar também a personalização do 

anúncio a partir dos interesses, perfil e histórico de pesquisa do consumidor. 

Ademais, outra sugestão pode ser o aprimoramento da metodologia proposta por esse estudo, 

como a utilização de outras ferramentas de Neuromarketing, como por exemplo o 

Eletroencefalograma (EEG). Também seria interessante ampliar os locais de coleta de dados 

para pode efetuar comparações entre a amostra e propor uma navegação dos participantes pela 

página (utilizando o mouse). 
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

Etapa 1 – Tarefa 

Tarefa 1 

Suponha que você esteja interessado em comprar um celular modelo Iphone, qual link da tela 

mais lhe interessou e que você clicaria para obter mais informações? 

__________________________________________________ 

Tarefa 2 

Suponha que você esteja interessado em comprar um celular modelo Iphone e esteja disposto a 

gastar até R$3.500 com o produto. Qual link da tela mais te interessou e que você clicaria para 

obter mais informações? _________________________________________ 

Etapa 2 – Questionário 

A seguir, assinale seu nível de concordância em relação às afirmativas ao selecionar um link no 

site de pesquisa:  

1. O website atende adequadamente minha necessidade. 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em grande 

parte 

Discordo 

em parte 
Neutro 

Concordo 

em parte 

Concordo 

em grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2.  A informação apresentada por este site foi ao encontro de minhas expectativas. 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em grande 

parte 

Discordo 

em parte 
Neutro 

Concordo 

em parte 

Concordo 

em grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3.  A informação apresentada por este site foi relevante. 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em grande 

parte 

Discordo 

em parte 
Neutro 

Concordo 

em parte 

Concordo 

em grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 
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4.  A informação apresentada por este site foi apropriada. 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em grande 

parte 

Discordo 

em parte 
Neutro 

Concordo 

em parte 

Concordo 

em grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5.  Eu pude acessar a informação de forma rápida. 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em grande 

parte 

Discordo 

em parte 
Neutro 

Concordo 

em parte 

Concordo 

em grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. O site me permitiu tomar uma decisão rápida. 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em grande 

parte 

Discordo 

em parte 
Neutro 

Concordo 

em parte 

Concordo 

em grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7. O site é fácil de usar para fazer compras. 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em grande 

parte 

Discordo 

em parte 
Neutro 

Concordo 

em parte 

Concordo 

em grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8.  O site é de fácil entendimento e navegação. 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em grande 

parte 

Discordo 

em parte 
Neutro 

Concordo 

em parte 

Concordo 

em grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9.  A ordem com que os resultados da pesquisa são mostrados é importante para mim. 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em grande 

parte 

Discordo 

em parte 
Neutro 

Concordo 

em parte 

Concordo 

em grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10.  Eu costumo escolher resultados de pesquisa que estão entre as primeiras posições 

da página. 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em grande 

parte 

Discordo 

em parte 
Neutro 

Concordo 

em parte 

Concordo 

em grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 
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11.  Eu tenho mais confiança nos anúncios que estão no topo da página. 

Discordo 

totalmente 

Discordo 

em grande 

parte 

Discordo 

em parte 
Neutro 

Concordo 

em parte 

Concordo 

em grande 

parte 

Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Dados demográficos 

Os dados a serem coletados a seguir tem como intuito apenas caracterizar de forma demográfica 

a amostra utilizada na presente pesquisa.  

1. Gênero: 

(    ) Feminino (    ) Masculino 

 

2. Idade: ______ anos.  

3. Escolaridade (em andamento):  

Graduação Pós-Graduação 

(    )  1º ano (    )  Mestrado 

(    )  2º ano (    )  Doutorado 

(    )  3º ano  

(    )  4º ano  

(    )  5º ano ou superior  

 

4. Renda familiar  

(    ) Até 2 salários mínimos (R$1.874) 

(    ) De 2 até 5 salários mínimos (R$1.874 até R$4.685) 

(    ) De 5 até 10 salários mínimos (R$4.685 até R$9.370) 

(    ) Mais de 10 salários mínimos (Mais de R$9.370) 
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ANEXOS 

A seguir, são apresentadas as correlações entre Anúncios Orgânicos e Patrocinados e Fixações 

e Sacadas.  

Na sequência, são apresentadas as imagens utilizadas no presente estudo. 
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  Correlações entre Fixações e Sacadas dentre Anúncios Orgânicos e Patrocinados:  
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Imagem A  
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Imagem B 
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Imagem C 
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Imagem D 

 


