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Resumo. O objetivo deste estudo foi perceber se o brand equity influencia de forma positiva a tomada de
decisão, tal como acontece no marketing tradicional, recorrendo a uma experiência com recurso a monitorização de movimentos oculares, em que os participantes (N44) analisavam uma página de YouTube, o vídeo
principal tinha terminado e os participantes tinham que escolher um próximo vídeo de entre outros seis vídeos. Num desses vídeos estava inserido o logótipo de uma de duas marcas (Apple – marca com maior brand
equity - ou Acer – marca com menor brand equity). Os resultados não mostram evidências que sugiram que
o brand equity seja um fator que influencie a tomada de decisão na visualização de um vídeo, e não revelaram
diferenças entre as marcas na escolha, nem no tempo de fixação – maior tempo de fixação poderá revelar
interesse e gosto pelo estímulo.
Palavras chave: Eyetracking, brand equity, tomada de decisao
The importance of brandy equity in natural human behavior: A study with eyetracking.
Abstract. This study aims to see if brand equity positively influences this decision, as in traditional marketing. Therefore an experiment was developed with the help of an eyetracker, where the participants (n44)
analyzed a YouTube page in which the main vídeo had ended and they had to choose a next video from six
other videos. In one of these videos was inserted the logo of one of two brands (Apple - brand with higher
brand equity - or Acer - brand with lower brand equity). The results did not show evidence suggesting that
brand equity is a factor that influences decision making in the visualization of a video, there being no differences between the brands in the choice or the time of fixation - longer fixation time may reveal interest and
likeability towards the stimulus.
Key words: Eyetracking, brand equity, decisión making
La importancia del valor de marca en la naturaleza del comportamiento humano: un estudio
con seguimiento ocular
Resumen. Este estudio tiene como objetivo ver si el valor de marca influye positivamente en esta decisión,
como en el marketing tradicional. Por lo tanto, se desarrolló un experimento con la ayuda de un rastreador
ocular, donde los participantes (n44) analizaron una página de YouTube en la que el video principal había
terminado y tuvieron que elegir el siguiente video de otros seis videos. En uno de estos videos se insertó el
logotipo de una de dos marcas (Apple - marca con mayor valor de marca - o Acer - marca con menor va-
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lor de marca). Los resultados no mostraron evidencia que sugiera que el valor de la marca es un factor que
influye en la toma de decisiones en la visualización de un video, ya que no hay diferencias entre las marcas
en la elección o el momento de la fijación; un tiempo de fijación más largo puede revelar interés y simpatía
hacia el estímulo.
Palabras clave: Eyetracking, valor de marca, toma de decisiones
Introdução
Como o conteúdo constitui uma das formas de
comunicação mais comum, e como o brand equity faz
com que os consumidores se sintam mais recetivos à
comunicação tradicional das marcas com as quais se
sentem mais próximos (13), espera-se que o valor da
marca influencie a recetividade dos consumidores ao
consumo do conteúdo, sendo um fator preferencial na
escolha de um vídeo, ou seja, quanto maior o valor da
marca, maior será a probabilidade da escolha do vídeo
onde a marca está presente.
Relativamente à presença do elemento da marca,
quando este é reconhecido pelo individuo, origina um
tempo maior de fixação e número de fixações, devido
ao processo de reconhecimento (25). Para além disso, quando o indivíduo reconhece uma marca poderá
despoletar as atitudes positivas que derivam do brand
equity (13, 14), assim espera-se que quanto maior for o
tempo de fixação no logótipo, maior a probabilidade de
clique (escolha) no vídeo.
Como o gosto ou “likeability” por um estímulo
pode-se revelar no tempo total e no número de fixações (1, 18, 22), espera-se que quando a marca presente
tivesse um maior valor de marca (despoletar de associações positivas), os participantes fixem durante mais
tempo e mais vezes o estímulo onde estivesse presente
o elemento da marca.
Quanto aos templates, estes na metodologia de eyetracking são considerados como “cenas”, pois não são linhas de texto nem um anúncio. Deste modo, espera-se
que o vídeo que tenha presente o elemento da marca
(independentemente desta) seja considerado um estímulo externo (20), ou difícil de identificar para os
indivíduos (10), aumentando deste modo o tempo de
fixação e também o número de fixações neste vídeo.
A literatura relevante à metodologia relacionada
com movimentos oculares, sugere que os estímulos escolhidos (independentemente da presença de marca)

sejam aqueles que sejam fixados durante mais tempo
(11, 16, 23).
A comunicação da marca é uma das atividades
mais importantes do marketing que tem acompanhado
a evolução do ser humano. Esta passou de comunicar
para as massas para acompanhar as novas tecnologias
e comunicar num mundo onde os consumidores passaram a ser os proprietários da maioria do conteúdo
consumido. Para se juntarem a esta vertente, as marcas
têm-se dedicado à criação de conteúdo próprio - os
vídeos - que despolete a atenção dos consumidores e
que origine numa boa relação entre a marca e os consumidores e uma boa imagem da marca nos consumidores. No entanto, não tem sido estudado o porquê de
os consumidores decidirem visualizar um vídeo criado
por uma marca quando este navega pelas redes sociais.
Deste modo, o objetivo deste estudo é perceber se o
brand equity influencia de forma positiva esta decisão,
tal como acontece no marketing tradicional. De acordo
com a literatura, pode afirmar-se que os vídeos fazem
parte do futuro e serão a tendências nos próximos anos
(4, 24), e as marcas tem vindo a acompanhar estas migração para os vídeos ao criar canal de Youtube para a
marca (8) e na criação do conteúdo próprio da marca.
Este conteúdo tem inúmeras vantagens para a marca,
tal como a promoção da confiança na marca (16), o seu
reconhecimento (2) e ainda na construção de ligações
afetivas (6) e atitudes positivas para com a marca (7).
O brand equity surge como um fator que tornaria os
consumidores mais recetivos à comunicação da marca
(13) e que este mesmo valor influencia e está associado
a uma preferência (3).
No entanto não existem muitos estudos científicos que indiquem ou que justifique o que leva os
consumidores a visualizar um determinado vídeos da
marca nas redes sociais e se o brand equity influencia
de forma positiva a decisão de visualizar.
Assim, este estudo teve como objetivo perceber
o que leva aos consumidores a visualizarem um vídeo

A importância do brandy equity no comportamento natural humano: um estudo com eyetracking

gerado pela marca (conteúdo) nas redes sociais - YouTube. Para isso foi formulado a hipótese que o valor
da marca era preditor e influenciava a visualização de
anúncios nas redes sociais. Para tal foram desenvolvidos templates a imitar/representar uma das redes sociais
com maior impacto na geração abordados - millennials
– o YouTube. Estes templates apresentavam um logo no
canto inferior direito num dos vídeos sugeridos, sendo
Acer ou Apple e onde variava a posição. A posição não
foi analisada, pois na vida real, a marca não tem controlo sobre a posição de apresentação dos vídeos sugeridos a cada indivíduo.

Metodologia
Teste piloto
Foi conduzido um estudo-piloto para perceber o
brand equity de várias marcas. Deste modo, desenvolveu-se um questionário online com várias frases que
abordavam diferentes áreas do brand equity e era pedido
aos respondentes que escolhessem o logótipo da marca
que achassem que mais identificassem com a frase. No
total, eram 12 marcas expostas no questionário, correspondendo a 6 categorias: BMW, Volkswagen (automóveis), Apple, Acer (tecnologias - PC), McDonald’s,
KFC (cadeias de fast-food), L’Oréal, Avon (cosméticos), Coca-Cola, Sprite (bebidas/refrigerantes), Nike
e Primark (roupa). A plataforma utilizada foi o Google Forms e a amostra foi de 21 participantes (N=21).
Posteriormente foram analisados os valores de brand
equity, verificando que a Apple (M=4.88) era a que
pontuava mais, seguindo a Nike (M=4.00) e a BMW
(M=3.82), sendo assim escolhido o par “Apple – Acer”
para o estudo.
Participantes
A amostra, constituíu-se por 42 indivíduos
(N=42) que aceitaram participar no estudo através
do seu consentimento informado livre e esclarecido,
cuja média de idade se situou nos de 20 anos (M=
20.95; DP= 2.43). Quanto ao género, 30 pertenciam
ao género feminino (71.4%) e 12 ao género masculino
(28.6%), correspondendo a 21 participantes para cada
marca em que dentro deste grupo 7 participantes para
cada posição do logótipo da marca.
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Desenho experimental
Desenho metodológico 2x3, em que as duas variáveis são entre-sujeitos. A primeira variável é o nome
da marca, que tem dois níveis, ACER e APPLE e a
segunda variável é a posição do logo, variável tri-nível,
onde os níveis serão: posição superior, posição intermédia e posição inferior. Do cruzamento destas variáveis resultam seis condições experimentais. A posição,
variável tri-nível não será usada para análises, surgindo
neste estudo apenas para controlar eventuais efeitos de
ordem (posição de aparecimento).
Estímulos
Foram desenvolvidos 6 templates que reproduzissem visualmente uma página de YouTube em que o
vídeo principal tivesse terminado e surgissem 6 opções
de novos ídeos no lado direito da página web. Os templates são apresentados na figura 2.
Os nomes dos vídeos da lateral direita, quer o
nome do vídeo principal foram nomes valenciados
pelo estudo de Oliveira, Janczura, & Castilho (19), em
que a valência das palavras escolhidas variava entre os
4,5 e os 5,5 e a ativação entre os 3 e os 5, tal como é
demostrado na tabela 1. Para além destes parâmetros,
foram escolhidas palavras familiares e comuns na língua portuguesa.
Igualmente, as imagens utilizadas como thumbnail dos
vídeos eram de paisagens valenciadas pelos investigadores Dan-Glauser e Scherer (9) em que a valência das
imagens se situavam entre os 90 e os 100 e o arousal

Figura 1. Desenho experimental
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Figura 2. Representação dos seis templates utilizados
Tabela 1. Valência e ativação das palavras presentes nos templates
Palavra
Valência
Arousal
Gravata

5,04

5,01

Fermento

4,96

4,90

Estado

4,98

4,44

Madeira

4,95

4,15

Analgésico

4,99

3,22

Pano

4,96

4,40

Metal

5,04

4,96

(ativação) entre os 10 e os 20, como se pode observar
na tabela 2. Apesar destes fatores de inclusão, escolheram-se as imagens mais semelhantes entre si. Os

nomes dos proprietários dos vídeos são nomes portugueses comuns.
Num dos vídeos da lateral direita está presente o
logótipo de uma das marcas (Apple e Acer) no canto
inferior esquerdo de forma subtil. Este varia de posição, num dos templates está no primeiro vídeo (posição
superior) da faixa lateral dos sugeridos, noutro estará
no terceiro (posição intermédia) e por fim no quinto
vídeo (posição inferior). No total são 6 condições, 3
delas em que o logo presente é o da marca Apple e nos
restantes 3 está presente o logo da Acer. Os templates
são iguais e com exceção dos logótipos - a posição dos
mesmos mantem-se igual em ambas as marcas, ou seja,
numa das condições o logotipo está no primeiro ví-
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Tabela 2. Valência e ativação das imagens usadas como thumbnail dos vídeos nos templates
Imagem
Valência
Arousal

93.784

12.966

96.074

14.652

94.089

12.591

98.737

12.199

93.210

12.189

95.505

17.848

deo, noutra condição no terceiro e noutra condição no
quinto, seja qual for a marca. No mesmo vídeo, o nome
do proprietário muda, tornando-se o nome da marca
que está representada pelo logótipo inserido.
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Equipamento/materiais
O equipamento utilizado foi um computador Samsung com um ecrã com resolução de 1920 x 1080 pixels. O sistema de Eyetracking utilizado foi o Eye Tribe,
pertence ao Consumer Neuroscience Lab da Universidade de Aveiro. Este sistema de registo de movimentos
oculares encontrava-se imediatamente abaixo do ecrã
do computador, e a sua frequência de recolha era de
60Hz. O software utilizado para a criação e implementação da experiência foi o Ogama.
Procedimento
Os participantes foram conduzidos para o Consumer Neuroscience Lab para a realização da experiência.
Na primeira parte foram preenchidos o consentimento
informado libre esclarecidio e o questionário sociodemográfico, de seguida era pedido aos participantes
para se sentarem em frente do computador, a cerca de
50-70cm de distância do ecrã. Antes do começo da experiência, era feita a calibração do sistema de Eyetracking com o software Ogama. Assim que a calibração
fosse boa ou perfeita era iniciada a experiência; iniciava
com as instruções no ecrã, era pedido aos participantes
para observar a imagem que representava uma página
web do YouTube em que o vídeo principal tinha terminado e escolher um vídeo dos seis que estavam no
lado direito deste. No final da escolha, a experiência
terminava e passava-se para um curto questionário em
que os participantes tinham que indicar qual a marca
de computador pessoal (PC) possuem, e se tivessem a
oportunidade de mudar qual seria a marca que preferiam investir/comprar.
As condições foram previamente aleatorizadas
antes do começo das experiências.
Análise de dados
As regiões de interesse (ROI) criadas, tendo em
conta a metodologia foram apresentadas, em forma de
exemplo na figura 3.
Foram criados dois grupos de ROI’s, os vídeos e
os nomes. As ROI’s vídeos tinham a mesma área em
pixéis independentemente do vídeo. O mesmo aconteceu para o nome. Existiu para cada template uma ROI
video target (APPLE ou ACER) e 5 ROIS video distractor e uma ROI name target (Apple ou Acer) e 5 ROIS
name distractor. Adicionalmente foi criada uma ROI
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res apresentados são negativos; relativamente à força
da correlação, quão mais próximos os valores de r e rs
estão do 1 mais forte é a relação, e quão mais próximo
do 0 a relação é mais fraca.
Para comparar frequências de variáveis categóricas
e a relação entre elas, recorreu-se ao teste do Qui-quadrado; para este o valor estatisticamente significativo
aceitado era também valores inferior a 0.05 (p<0.05).

Figura 3. Áreas de interesse do template

a volta do Logotipo no thumbnail (Acer ou Apple). As
variáveis dependentes utilizadas foram os tempos de
fixação, o tempo até à primeira fixação, o número de
fixações nas ROIS de vídeo e a decisão final (escolha
do vídeo) em forma de clique.
Para a organização e análise estatística dos dados utilizou-se o programa IBM SPSS Statistics 22.
Recorreu-se ao cálculo de médias e de desvios-padrão
para caracterizar a amostra. Para definir a distribuição
da amostra recorreu-se ao estudo da normalidade, utilizando o teste Shapiro-Wilk, este é considerado mais
poderoso (Field) e mais apropriado para amostras em
que N<50. Para isto, considerou-se o valor de significativo p>0.05 como distribuição normal.
Para quando a amostra não seguia uma distribuição normal e se pretendia comparar medianas entre as
amostras utilizou-se o teste de Mann-Whitney, sendo
este o equivalente não-paramétrico do Teste - T para
amostras independentes (Field, 2009), aceitando-se
como valores estatisticamente significativos menores
que 0.05 (p<0.05). Foi utilizado também o teste One-way ANOVA para testar se diferenças de médias entre vários grupos independentes, onde igualmente os
valore estatisticamente significativos são os inferiores
a 0.05 (p<0.05).
Para a análise de relações entre as diferentes variáveis utilizou-se o teste de correlação de Pearson, para
amostras com distribuição normal, e o teste de correlação de Spearman para amostras sem distribuição normal. Nestes, o valor estatisticamente significativo aceitado eram valores inferior a 0.05 (p<0.05), assumindo
uma correlação positiva quando r e rs (p) eram valores
positivos e uma correlação negativa quando os valo-

Resultados
A hipótese principal do estudo foi que o brand
equity da marca influenciaria positivamente o clique no
vídeo, ou seja, neste caso a Apple geraria mais cliques
no vídeo em que estivesse inserido o seu logo do que a
Acer nas mesmas condições.
Testou-se se o clique no vídeo da marca era dependente da própria marca. Observou-se que quer a
Apple quer a Acer tiveram o mesmo número de cliques
(N=3) e como o teste de qui-quadrado, presente na tabela 4, indica χ (1) =0.00, p=1.00, significa que não
existe uma relação entre o clique no vídeo com presença do elemento da marca e a própria marca, sendo
Tabela 3: Número de cliques no vídeo com o elemento da marca (logótipo) diferenciando a marca
Clique no
vídeo com a
Total
Marca
Apple
3
3
Marca
Acer
3
3
Total

6

6

Tabela 4: Independência do clique no vídeo com elemento da
marca e a marca
Teste de Qui-quadrado
Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig.
Valor df
(2-sided) (2-sided) (1-sided)
Pearson
,000a 1
1,000
Chi-Square
Continuity
,000 1
1,000
Correctionb
Likelihood
,000 1
1,000
Ratio
Fisher’s Exact
1,000
,669
Test
N
42
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estas condições independentes uma da outra, ou seja, a
presença de uma não prediz o comportamento da outra
(Tabela3).
Testou-se também a relação entre o tempo de fixação no logótipo presente no vídeo, com o clique no
vídeo onde ele estava; para isso, foi conduzido um teste
de correlação de Spearman (amostra não segue a normalidade, p=0.00 < p=0.05). Verifica-se que a média
de fixação no logótipo quando há o clique (M=33.33)
não difere muito de quando não há o clique (M=22.25)
tal como se pode observar na tabela 5. De acordo com
a tabela 6 confirma-se que não existe correlação estatisticamente significativa entre ambas as variáveis
(rs=0.070, n=42, p=0.660), portanto não existe uma
relação entre o tempo total de fixação do logótipo no
clique.
O mesmo aconteceu na análise da relação do
número de fixações no logótipo e o clique no vídeo
da marca, para tal, foi conduzido um teste de correlação de Spearman. Tal como referenciado em cima, as
médias do número de fixação para quando há clique
(M=0.166) e quando não há (M=0.138) são bastantes
semelhantes (Tabela 7). Para além disso, observou-se
que não existe uma correlação estatisticamente significativa entre as variáveis (rs=0.055, n=42, p=0.730), ou
Tabela 5: Média do tempo total de fixação no logótipo quando
há clique no vídeo da marca
Tempo total de fixação no logótipo
Clique no
vídeo da marca
M
N

SD

seja, não existe relação entre o número de fixações no
logótipo e o clique no vídeo da marca (Tabela 8).
Face às hipóteses, espera-se que o valor da marca também geraria maior número de fixações e maior
tempo de fixação no vídeo onde aparecessem elementos da marca, ou seja, a Apple seria mais vezes fixada
do que a Acer, assim como mais tempo fixado.
Foi testada a normalidade da amostra. Neste caso,
a amostra é menor de 50 (N<50), logo o teste mais
indicado para esta função é o Shapiro-Wilk. Como
observado na tabela 9, p <0.05, portanto a amostra não
seguia uma distribuição normal.
Relativamente ao tipo de distribuição da amostra,
foi conduzido o teste não paramétrico Mann-Whitney,
presente na tabela 11. Este indicou que o tempo de
permanência era maior para a marca Apple (M=23.36)
do que para a marca Acer (M=19.64), U= 181.50, W=
412.50, p= 0.315, tal como se pode visualizar na tabela
10; No entanto, como o valor-p = 0.315 > 0.05, significa
que as medianas para o tempo completo de fixação ou o
tempo de permanência não diferem significativamente
para cada uma das marcas, Apple e Acer. Ou seja, apesar
do tempo total de fixação ser superior para a Apple, esta
diferença não é estatisticamente significativa.
Tabela 7: Média do número de fixações quando há clique no
vídeo da marca
Número de fixações no logótipo
Clique no
vídeo da
M
N
SD
marca
missing
,1389
36
,42445

Missing

22,2500

36

66,67207

Clique

33,3333

6

81,64966

clique

,1667

6

,40825

67,99315

Total

,1429

42

,41739

Total

23,8333

42

Tabela 6: Correlação entre o tempo total de fixação no
logótipo e o clique no vídeo da marca
Clique no Tempo total
vídeo
de fixação no
da marca
logótipo
r
1,000
,070
s
Clique no
Spearman’s rho

vídeo da
marca

Tempo total
de fixação no
logótipo

p

.

,660

N

42

42

rs

,070

1,000

p

,660

.

N

42

42

Tabela 8: Correlação entre o número de fixações no logótipo e
o clique no vídeo da marca
Clique no Número de
vídeo da
fixações
marca
no logótipo
Spearman’s rho Clique no
rs
1,000
,055
vídeo da
marca
Número de
fixações no
logótipo

p

.

,730

N

42

42

rs

,055

1,000

p

,730

.

N

42

42
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Tabela 9: Média do tempo total de fixação para cada marca
Teste de Normalidade

Tempo total de fixação
no vídeo com a marca

Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnova

Marca

Estatística

df

p

Estatística

df

p

Apple

,236

21

,003

,831

21

,002

Acer

,246

21

,002

,846

21

,004

a. Lilliefors Significance Correction
Tabela 10: Média do tempo total de fixação para cada marca
Tempo total
de fixação no
vídeo com a
marca (ms)

Marca

N

Apple

21

Mean Rank Sum of Ranks
23,36

490,50

Acer

21

19,64

412,50

Total

42

Tabela 11: Comparação entre as médias do tempo total de
fixação para cada marca
Tempo total de fixação no vídeo com a marca (ms)
U

181,500

W

412,500

Z

-1,004

P

,315

Tabela 12: Análise da normalidade do número de fixações e a
marca
Testes de Normalidade
KolmogorovShapiro-Wilk
Smirnova
Marca
Estatística df P Estatística df
p
Número de Apple
,214
21 ,013 ,855
21 ,005
fixações no
vídeo com Acer
,240
21 ,003 ,824
21 ,002
a marca

Tal como o tempo total das fixações, também foi
testada a normalidade do número de fixações, utilizando o teste de Shapiro-Wilk (N<50), visível na tabela
12. Este demonstra que ambos os níveis da variável independente (Marca), Apple p=0.005 e Acer p=0.002,
são menores que 0,05 (p<0,05), ou seja, não seguem
uma distribuição normal.
Para esta variável, foi conduzido o teste não paramétrico Mann-Whitney. Este indicou que o tempo
de permanência era maior para a marca Apple (M=
23.55) do que para a marca Acer (M= 19.45), U=
177.50, W= 408.50, p= 0.264, como se pode observar

Tabela 13: Médias do número de fixações no vídeo com a
marca para cada marca
Marca
N
MR
SR
Número de
Apple
21
23,55
494,50
fixações no
Acer
21
19,45
408,50
vídeo com a
Total
42
marca
Tabela 14: Comparação entre as médias do número de fixações
para cada marca
Número de fixações no vídeo com a marca
U

177,500

W

408,500

Z

-1,118

P

,264

na tabela 13 e 14 respetivamente; No entanto, como o
valor-p = 0.264 > 0.05, significa que as medianas para
o número de fixações não diferem significativamente
para cada uma das marcas, Apple e Acer. Ou seja, não
existe diferença significativa no número de fixações feitas no vídeo da marca Apple e no vídeo da marca Acer.
Relativamente à diferença entre os vídeos das marcas e
os restantes nos tempos de fixação total, foi assumida a
normalidade para a maioria das variáveis, com exceção
do tempo total de fixação no ultimo vídeo, p < 0,05,
assim como se pode confirmar na tabela 15.
Quanto às médias do tempo total de fixação dos
vídeos das marcas e dos restantes, sem que haja distinção no nível da variável independente, ou seja, diferença entre a Acer e a Apple, pode-se observar na
tabela 16 que o vídeo com o elemento da marca não é
o vídeo com maior tempo total de fixação (M= 393.31
ms), sendo que o vídeo 2 e o vídeo 3 são os vídeos com
maior tempo de permanência (respetivamente M=
595.52 ms; e M= 676.22 ms).
Foi conduzido uma análise de variância (ANOVA) para comparar o efeito da marca, com as médias
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Tabela 15: Análise da Normalidade dos tempos totais de fixação de todos os vídeos para cada marca
Teste de Normalidade
Marca
Tempo total de fixação no vídeo com a marca (ms)
Tempo total de fixação no vídeo 1 (ms)
Tempo total de fixação no vídeo 2 (ms)
Tempo total de fixação no vídeo 3 (ms)
Tempo total de fixação no vídeo 4 (ms)
Tempo total de fixação no vídeo 5 (ms)

Apple

Shapiro-Wilk
Estatística
df
,886
14

Kolmogorov-Smirnova
Estatística
df
p
,211
14
,091

p
,072

Acer

,170

9

,200*

,929

9

Apple

,153

14

*

,474

,200

,907

14

,142

Acer

,320

9

,008

,704

9

,002

Apple

,226

14

,050

,895

14

,095

Acer

,194

9

,200*

,873

9

,131

Apple

,254

14

,014

,839

14

,016

Acer

,200

9

,200*

,925

9

,435

Apple

,228

14

,046

,776

14

,003

Acer

,276

9

,047

,841

9

,060

Apple

,317

14

,000

,718

14

,001

Acer

,342

9

,003

,651

9

,000

a. Lilliefors Significance Correction
Tabela 16: Médias do tempo total de fixação de cada vídeo para cada marca e o total
Tempo total
Tempo total
Tempo total
Marca
de fixação no vídeo
de fixação no vídeo de fixação no vídeo
com a marca (ms)
1 (ms)
2 (ms)
M
499,19
780,67
970,24
Apple

Acer

Total

Tempo total
de fixação no vídeo
3 (ms)
659,07

Tempo total
de fixação no vídeo
4 (ms)
388,10

N

21

21

21

14

21

SD

563,450

743,109

1046,872

565,051

631,524

M

287,43

374,10

220,81

702,89

405,95

N

21

21

21

9

21

SD

317,214

876,571

316,581

484,417

709,443

M

393,31

577,38

595,52

676,22

397,02

N

42

42

42

23

42

SD

464,151

828,566

852,837

523,904

663,435

do tempo total de fixação dos diferentes vídeos. A partir da tabela 17 pode-se averiguar que existe somente
um efeito significativo da presença da marca no nível
p<0.05 para a condição do vídeo número 2, F (1, 40) =
9.860, p=0.003.
Testando o clique no vídeo da marca e comparando
com o tempo total de fixação dos diferentes vídeos pode
se observar na tabela 18 que a média do tempo total de
fixação é maior no vídeo com a marca quando este é clicado (M=749.33). Para comparar o efeito do clique no
vídeo da marca e o tempo de fixação total nos vídeos foi
conduzida uma ANOVA. A partir da tabela 19 é possível visualizar que existe um resultado significativo entre

o clique no vídeo da marca e o tempo de fixação ao nível
de p<0.05 no vídeo da marca, F (1,40) = 4.467, p=0.041.
Isto indica que quando se dá um clique poderá existir
um maior tempo de fixação no mesmo vídeo.
O mesmo acontece para os cliques no vídeo 1 e
o tempo de visualização, ou seja, a partir da tabela 20
observa-se que a média de fixação no vídeo 1 é maior
quando existe um clique no mesmo vídeo (M= 1443.17).
Foi conduzida uma análise de variância para comparar o
efeito da variável “clique no vídeo 1” nas variáveis tempo
total de fixação dos vídeos todos. Com base na tabela 21,
observa-se que existe um efeito significativo do clique
no vídeo 1 no tempo total de fixação do mesmo, ao nível
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Tabela 17: Comparação do efeito da marca nos tempos totais de fixação nos diferentes vídeos
ANOVA
Tempo total de fixação no vídeo com a Between Groups
marca (ms)
Within Groups
Total

SS

df

MS

F

p

470852,595

1

470852,595

2,252

,141

8362024,381

40

209050,610

8832876,976

41
2,629

,113

9,860

,003

,037

,850

,007

,932

1,850

,181

Tempo total de fixação no vídeo 1 (ms) Between Groups

1735653,429

1

1735653,429

Within Groups

26411758,476

40

660293,962

Total

28147411,905

41

Tempo total de fixação no vídeo 2 (ms) Between Groups

5897253,429

1

5897253,429

Within Groups

23923287,048

40

598082,176

Total

29820540,476

41

10518,096

1

10518,096

Within Groups

6027945,817

21

287045,039

Total

6038463,913

22

Tempo total de fixação no vídeo 3 (ms) Between Groups

Tempo total de fixação no vídeo 4 (ms) Between Groups

3348,214

1

3348,214

Within Groups

18042616,762

40

451065,419

Total

18045964,976

41

817888,595

1

817888,595

Within Groups

17679585,810

40

441989,645

Total

18497474,405

41

Tempo total de fixação no vídeo 5 (ms) Between Groups

Nota: valores significativos assinalados a negrito (p <0,05)
Tabela 18: Médias do tempo total das fixações nos diferentes vídeos quando existe clique no vídeo da Marca
Clique no vídeo
da marca
missing

clique

Total

M

Tempo total de Tempo total de
fixação no vídeo fixação no vídeo
com a marca (ms)
1 (ms)
333,97
613,39

Tempo total de
fixação no vídeo
2 (ms)
606,06

Tempo total de
fixação no vídeo
3 (ms)
674,45

Tempo total de
fixação no vídeo
4 (ms)
413,31

Tempo total de
fixação no vídeo
5 (ms)
372,69

N

36

36

36

20

36

36

SD

380,299

865,025

833,246

510,250

674,633

712,557

M

749,33

361,33

532,33

688,00

299,33

350,00

N

6

6

6

3

6

6

SD

759,427

571,192

1048,056

738,660

640,252

380,527

M

393,31

577,38

595,52

676,22

397,02

369,45

N

42

42

42

23

42

42

SD

464,151

828,566

852,837

523,904

663,435

671,683

p<0,05, F (1,40) =9.16, p=0.004. o que pode significar
que quando há um clique, este irá influenciar positivamente o tempo total de fixação, ou seja, se o individuo
clicar no vídeo, irá passar mais tempo a fixar o vídeo que
posteriormente irá clicar.
No entanto não se observa este tipo de efeito/interação entre os cliques entre os outros cliques e tempo
total de fixações nos restantes vídeos.

Para além de existir um efeito entre as variáveis
acima descritas, testou-se igualmente a relação entre
elas. Deste modo, foi conduzido um teste de correlação
bivariada (Teste de Pearson, pois a amostra assume a
normalidade p=0.339 > p=0.05) para cada vídeo individualmente, ou seja, foi testada a relação entre o tempo de fixação no vídeo da marca e os cliques no mesmo
e assim consecutivamente para os restantes vídeos.
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Tabela 19: Comparação do efeito do clique no vídeo da marca nos diferentes tempos totais de fixação dos vídeos
Sum of Squares
Tempo total de fixação no vídeo
com a marca (ms) * Clique no
vídeo da marca

Between Groups

Tempo total de fixação no vídeo
1 (ms) * Clique no vídeo da
marca

Between Groups

(Combined)

df

Mean Square

F

Sig.

4,467

,041

,470

,497

,038

,847

,002

,968

,149

,702

,006

,940

887270,671

1

887270,671

Within Groups

7945606,306

40

198640,158

Total

8832876,976

41

326736,016

1

326736,016

Within Groups

27820675,889

40

695516,897

Total

28147411,905

41

(Combined)

Tempo total de fixação no vídeo 2 Between Groups
(Combined)
(ms) * Clique no vídeo da marca
Within Groups
Total
Tempo total de fixação no vídeo 3 Between Groups
(Combined)
(ms) * Clique no vídeo da marca
Within Groups
Total
Tempo total de fixação no vídeo 4 Between Groups
(Combined)
(ms) * Clique no vídeo da marca
Within Groups
Total
Tempo total de fixação no vídeo 5 Between Groups
(Combined)
(ms) * Clique no vídeo da marca
Within Groups
Total

27951,254

1

27951,254

29792589,222

40

744814,731

29820540,476

41

478,963

1

478,963

6037984,950

21

287523,093

6038463,913

22

66804,004

1

66804,004

17979160,972

40

449479,024

18045964,976

41

2648,766

1

2648,766

18494825,639

40

462370,641

18497474,405

41

Nota: valores significativos assinalados a negrito (*p <0,05)
Tabela 20: Médias do tempo total das fixações nos diferentes vídeos quando existe clique no vídeo 1
Clique no vídeo1

missing

clique

Total

M

Tempo total de Tempo total de
fixação no vídeo fixação no vídeo
com a marca (ms)
1 (ms)
369,17
433,08

Tempo total de
fixação no vídeo
2 (ms)
557,64

Tempo total de
fixação no vídeo
3 (ms)
669,35

Tempo total de
fixação no vídeo
4 (ms)
411,53

Tempo total de
fixação no vídeo
5 (ms)
338,61

36

36

20

36

36

N

36

SD

470,392

639,742

870,870

545,816

704,248

644,849

M

538,17

1443,17

822,83

722,00

310,00

554,50

N

6

6

6

3

6

6

SD

433,958

1309,647

763,456

430,605

356,140

860,666

M

393,31

577,38

595,52

676,22

397,02

369,45

N

42

42

42

23

42

42

SD

464,151

828,566

852,837

523,904

663,435

671,683

No vídeo da marca existe uma relação estaticamente significativa entre o tempo total e os cliques
p=0,041 < 0,05. A correlação existente é positiva, no
entanto não é uma correlação forte r= 0,317. (r=0,317,
n=42, p=0,041); significa que o tempo de fixação no vídeo da marca está relacionado com o clique no mesmo.
Também para o vídeo 1 foi conduzido um teste
de correlação bivariada (Correlação de Pearson pois a
amostra segue uma distribuição normal), e pode-se ob-

servar na tabela 23 que existe uma correlação positiva
entre o tempo de fixação e o clique, estatisticamente
significativa (r=0,432, n=42, p=0,004). Isto significa
que o tempo de fixação no vídeo 1 está relacionado
com o clique no mesmo.
Para os restantes vídeos existem correlações positivas fracas (vídeo 2) tal como se pode observar na tabela 24, correlações negativas (vídeo 3 e 4) e nenhuma
correlação estatisticamente significativa.
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Tabela 21: Comparação do efeito do clique no vídeo 1 nos diferentes tempos totais de fixação dos vídeos
Tempo total de fixação no vídeo com a
marca (ms) * Clique no vídeo1

Between Groups

Tempo total de fixação no vídeo 1 (ms) *
Clique no vídeo1

Between Groups

(Combined)

Within Groups
Total

Mean Square

F

Sig.

1

146885,143

,676

,416

8685991,833

40

217149,796
9,165

,004

,491

,487

,025

,875

,118

,733

,525

,473

8832876,976

41
1

5247094,321

Within Groups

22900317,583

40

572507,940

Total

28147411,905

41

Between Groups

Tempo total de fixação no vídeo 3 (ms) *
Clique no vídeo1

Between Groups

Tempo total de fixação no vídeo 5 (ms) *
Clique no vídeo1

df

146885,143

5247094,321

Tempo total de fixação no vídeo 2 (ms) *
Clique no vídeo1

Tempo total de fixação no vídeo 4 (ms) *
Clique no vídeo1

Sum of Squares

(Combined)

361687,337

1

361687,337

Within Groups

(Combined)

29458853,139

40

736471,328

Total

29820540,476

41

7231,363

1

7231,363

Within Groups

6031232,550

21

287201,550

Total

6038463,913

22

53012,004

1

53012,004

Within Groups

17992952,972

40

449823,824

Total

18045964,976

41

(Combined)

Between Groups

(Combined)

Between Groups

239698,349

1

239698,349

Entre

(Combined)

18257776,056

40

456444,401

Total

18497474,405

41

Nota: valores significativos assinalados a negrito (*p <0,05)

Tabela 22: Correlação entre o tempo total de fixação no vídeo
com a marca e o clique no mesmo
Tempo total de fixação
Clique no
no vídeo 1 (ms)
vídeo 1
Tempo total
r
1
,432
de fixação no
p
,004
vídeo 1 (ms)
N
42
42
Clique no
vídeo1

r

,432

p

,004

N

42

1
42

Tabela 23: Correlação entre o tempo total de fixação no vídeo
1 e o clique no mesmo
Tempo total de fixação
Clique no
no vídeo 2 (ms)
vídeo 2
r
1
,264
Tempo total
de fixação no
vídeo 2 (ms)
Clique no
vídeo2

p

,091

N

42

42

r

,264

1

p

,091

N

42

42

Nota: valores significativos assinalados a negrito (*p <0,05)

Conclusões
Estes resultados sugerem que o brand equity não
influencia a tomada de decisão na visualização de vídeos, neste caso, a Apple não gere uma maior influência
no clique do que a Acer, contradizendo os estudos de
Chang e Liu (3) e Cobb-Walgren, Ruble, & Donthu
(5) que defendem que um maior brand equity proporciona uma maior preferência para a marca com maior
valor, refutando assim a primeira hipótese. Apesar do
estudo não ter sido feito com comparações diretas en-

tre as marcas com o mesmo sujeito, esperava-se que
houvesse um sinal de preferência na marca com maior
brand equity, como os estudos de referência de Shimojo
e os seus colegas (23) indicavam.
Estes resultados indicam também que não existe qualquer relação entre o tempo total de fixação e a
escolha (clique) de visualização do vídeo. Isto poderá
significar que os participantes podem não ter reparado
na presença do logótipo, fazendo com que para eles
não houvesse qualquer diferença significativa entre os
vídeos exibidos nos templates. E deste modo, a marca
não despoletou o reconhecimento, o que por sua vez
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não influenciou o clique, contrapondo a segunda hipótese do estudo. No entanto, estes resultados vão de
encontro com os estudos de Wedel, & Pieters (25, 26,
27) e de Laeng, Suegami, & Aminihajibashi (17) que
observaram que a zona em que o elemento da marca
está presente é a menos fixado do anúncio e/ou rótulo.
Seguindo mais uma vez a ideia de Keller (15) em
que afirma que uma das bases do brand equity está no
sentimentos e atitudes positivas do consumidor para
quando a marca, seria esperado que o estímulo que fosse mais apreciado pelos indivíduos iria ser fixado mais
vezes e durante mais tempo (1, 18, 22). No entanto,
não foram encontradas diferenças significativas entre o
número de fixações e o tempo total das mesmas entre
as marcas, ou seja, o valor da marca e todos os seus
constituintes não influenciam de forma positiva quer o
tempo total de fixação, quer o número de fixações no
vídeo em que estivesse presente a marca com o maior
valor.
Como em cada apresentação da experiência existe
somente um logótipo num dos vídeos, esperava-se que
como sendo um objeto considerado “externo” à cena
que iria atrair maior número de fixações e tempo total
de fixações (20), pois os participantes poderiam demorar a identificá-lo (10), no entanto, o fator “a presença
de uma marca” (independentemente do seu brand equity) não reúne mais fixações nem tempo total de fixações
no vídeo em que está inserido em comparação com os
restantes vídeos. Isto poderá revelar mais uma vez que
o logótipo não se sobressai da cena, levando aos participantes a ignorar a sua presença, não influenciando
assim o tempo de fixação ou o número de fixações.
Os resultados vêm reforçar a ideia de que existe um
maior tempo de fixação num objeto quando este é
(posteriormente) selecionado, neste estudo, observou-se que pelo menos em 3 condições. Houve um maior
tempo de fixação no estímulo que foi selecionado pelo
indivíduo, e para além disso existe uma probabilidade de um maior tempo de fixação influenciar positivamente o clique, ou seja, existe uma relação entre as
duas variáveis, o que permite corroborar a quinta hipótese do estudo. Isto vai de encontro com o estudo de
Glahotl, Wu, & Reingold (11) que provou que quanto
maior é o tempo de fixação, maior é a probabilidade
do mesmo estímulo ser escolhido e que seja o preferido, assim como com o estudo dos rótulos de vinhos de
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Laeng, Suegami, & Aminihajibashi (17) em que existe
uma relação positiva entre o tempo total de fixação, a
preferência e consequentemente a escolha.
Em suma, os resultados obtidos neste estudo vão ao
encontro da literatura relacionada com a metodologia
de monitorização ocular, conseguindo comprovar que
o maior tempo de fixação está intimamente ligado com
a escolha dos consumidores, sugerindo uma correlação
positiva entre ambos. No entanto não foram encontradas evidências que sugiram que o valor da marca possa
ser um fator a ter em conta no momento de tomada
de decisão dos consumidores aquando a escolha de um
vídeo nas redes sociais. Contudo, face aos poucos estudos existentes pode considerar-se como um ponto de
partida relevante para a recolha de informação nesta
área.

Referência Bibliográficas
1. Bebko, C., Sciulli, L. M., & Bhagat, P. (2014). Using Eye
Tracking to Assess the Impact of Advertising Appeals on
Donor Behavior. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 26(4), 354–371. doi:10.1080/10495142.2014.965073.
2. 
Bowman, M. (2017). Video Marketing: The Future Of
Content Marketing. Forbes. Acedido a 10 maio. 2017.
Disponível em https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/02/03/video-marketing-the-future-of-content-marketing/#202762046b53.
3. Chang, H. H., & Liu, Y. M. (2009). The impact of brand
equity on brand preference and purchase intentions in the
service industries. The Service Industries Journal, 29(12),
1687–1706. doi:10.1080/02642060902793557.
4. Cisco. (2017). Cisco Visual Networking Index: Forecast
and Methodology, 2016-2021. Cisco Public. Acedido a
Disponível em http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/
collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/
complete-white-paper-c11-481360.html.
5. Cobb-Walgren, C. J., Ruble, C. A., & Donthu, N. (1995).
Brand Equity, Brand Preference, and Purchase Intent. Journal of Advertising, 24(3), 25–40. doi:10.1080/00913367.19
95.10673481.
6. Costa-Sánchez, C. (2017). Online video marketing strategies: typology according to business sectors. Communication & Society, 30(1), 17-38. doi:10.15581/003.30.1.17-38.
7. Coursaris, C. K., Van Osch, W., & Balogh, B. A. (2016).
Do Facebook likes lead to shares or sales? Exploring the
empirical links between social media content, brand equity,
purchase intention, and engagement. In Proceedings of the
Annual Hawaii International Conference on System Sciences (Vol. 2016–March, pp. 3546–3555). doi:10.1109/
HICSS.2016.444.

38

8. Crittenden, V. L., Peterson, R. A., & Albaum, G. (2010).
Technology and Business-to-Consumer Selling: Contemplating Research and Practice. Journal of Personal Selling & Sales Management, 30(2), 103–109. doi:10.2753/
PSS0885-3134300201.
9. Dan-Glauser, E. S., & Scherer, K. R. (2010). The Geneva
Affective PicturE Database (GAPED): A new 730 picture
database focusing on valence and normative significance.
10. D uchowski, A. T. (2002). A breadth-first survey of eyetracking applications. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 34(4), 455–470. doi:10.3758/
BF03195475.
11. Glahotl, M. G., Wu, M.-C., & Reingold, E. M. (2009).
Predicting preference from fixations. PsychNology Journal,
7(2), 141–158.
12. Joshi, S. (2016). Why Video Marketing is the New Darling
of the Marketing World. The Huffington Post. Acedido a 17
abr. 2017. Disponível em http://www.huffingtonpost.com/
swati-joshi/why-video-marketing-is-th_b_9230342.html.
13. Keller, K. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing,
57(1), 1–22. doi:10.2307/1252054.
14. Keller, K. L. (2002). Branding and Brand Equity. In B.
A. Weitz & R. Wensley (Eds.), Handbook of Marketing (pp. 151–178). London: Sage. doi:10.1057/palgrave.
im.4340213.
15. Keller, K. L. (2003). Brand Synthesis: The Multidimensionality of Brand Knowledge. Journal of Consumer Research,
29(4), 595–600.
16. Keller, K. L. (2007). Advertising and brand equity. In G. J.
Tellis & T. Ambler (Eds.), The SAGE Handbook of Advertising (pp. 54–70). London: Sage Publications Ltd.
17. Laeng, B., Suegami, T., & Aminihajibashi, S. (2016). Wine
labels: an eye-tracking and pupillometry study. International Journal of Wine Business Research, 28(4), 327–348.

C. Abreu, H. Almeida, F. Lucchese, et al.

18. Maughan, L., Gutnikov, S., & Stevens, R. (2007). Like
more, look more. Look more, like more: The evidence from
eye-tracking. Journal of Brand Management, 14, 335–342.
doi:10.1057/palgrave.bm.2550074.
19. Oliveira, N. R., Janczura, G. A., & Castilho, G. M. (2013).
Normas de Alerta e Valência para 908 Palavras da Língua
Portuguesa. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 29(2), 185-200.
20. Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin,
124(3), 372–422.
21. Rettie, R. (2003). An exploration of flow during Internet
use. Internet Research, 11(2), 103–113.
22. 
Schotter, E. R., Berry, R. W., Mckenzie, C. R. M., &
Rayner, K. (2010). Gaze bias: Selective encoding and
liking effects. Visual Cognition, 18(8), 1113–1132.
doi:10.1080/13506281003668900.
23. Shimojo, S., Simion, C., Shimojo, E., & Scheier, C. (2003).
Gaze bias both reflects and influences preference. Nature
Neuroscience, 6(12), 1317–1322. doi:10.1038/nn1150.
24. Trimble, C. (2014). Why online video is the future of content marketing. The Guardian. Acedido a 10 out. 2016. Disponível em https://www.theguardian.com/small-businessnetwork/2014/jan/14/video-content-marketing-mediaonline.
25. Wedel, M., & Pieters, R. (2000). Eye Fixations on Advertisements and Memory for Brands: A Model and Findings. Marketing Science, 19(4), 297–312. doi:10.1287/
mksc.19.4.297.11794.
26. Wedel, M., & Pieters, R. (2007). Visual Marketing: From
Attention to Action. Taylor & Francis.
27. Wedel, M., & Pieters, R. (2008). A Review of Eye-tracking Research in Marketing. In N. K. Malhotra (Ed.),
Review of Marketing Research (4th ed., pp. 123–147).
Emerald Group Publishing Limited. doi:10.1108/S15486435(2008)0000004009.

