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1. RESUMO 

O trabalho em questão busca analisar  o impacto da utilização de celebridades em 

anúncios de perfumes femininos importados, uma vez que o endosso de marcas e 

produtos do segmento escolhido faz uso constante dessa ferramenta. Segundo 

Kotler (2012), celebridades são consideradas grupos de referências, pois se tratam 

de indivíduos que exercem influência no comportamento das pessoas, seja no 

despertar da necessidade de validação social ou até na influência de aspectos 

pessoais relacionadas a auto-imagem e estilo de vida. 

Exibindo atrizes e modelos consideradas do mais alto padrão de beleza, anúncios 

correm o risco de desviar seu foco principal - o produto e a marca - para a 

celebridade que apenas cumpre seu papel em participar da campanha e tornar o 

produto ainda mais desejável. Desta forma, a pesquisa pretende analisar o foco 

principal de consumidoras de perfumes quando impactadas por um anúncio exibindo 

personalidades, e para isso, será utilizada a tecnologia eye tracker, ferramenta de 

medição ocular utilizada para extração de medidas fisiológicas, além de um roteiro 

qualitativo, aplicado após a realização do teste. 

2. INTRODUÇÃO  

Constantemente rodeado e bombardeado por informação, o cérebro do consumidor 

busca filtrar aquilo que não lhe interessa, na tentativa de filtrar e memorizar apenas 

o que realmente desejar. (LINDSTROM, 2009). 

Desta forma,  as empresas buscam alternativas para se destacarem dentro do mar 

de propagandas esquecidas, na tentativa de impactar seu target de maneira 

inusitada e resultar assim, na fidelização de clientes e na venda de produtos.  Uma 

dessas alternativas é a utilização de pessoas famosas como forma de atrair maior 

atenção para a campanha. A personalidade deve transmitir a credibilidade e 

confiabilidade que a marca deseja, por isso, na hora da triagem, é necessária muita 

cautela (KNOWLEDGE AT WHARTON, 2014, online). 

Além de um criterioso processo de seleção, existe outra possibilidade para medir ou 

até mesmo prever o sucesso da inserção de uma celebridade em um anúncio e 

muitos outras aspectos de planejamento. Esta ferramenta é conhecida como 

Neuromarketing, que para Christopher Madan (2010) é uma área de estudos 



interdisciplinares que tem como objetivo estudar as reações fisiológicas do cérebro 

quando exposto à propagandas e estratégias de marketing. 

A tecnologia a ser utilizada nesse trabalho faz parte da gama de ferramentas 

encontradas no Neuromarketing e é chama de eye tracker. Se trata um equipamento 

de mensuração ocular utilizado para definir pontos de fixação, áreas de maior 

interesse, dilatação da pupila e o caminho do olho do consumidor quando exposto a 

um anúncio gerando assim, dados para análises posteriores. (PERUZZO, 2013) 

3. OBJETIVOS 

Tem-se como objetivo geral, verificar se a inserção de pessoas famosas em 

anúncios realmente atrai mais a atenção da consumidora de perfumes do que 

propriamente o produto e marca. Tendo como objetivos específicos: 

1. Verificar o primeiro foco de atenção nos anúncios em um espaço temporal 

predeterminado; 

2. Verificar as áreas de interesse com maior taxa de fixação; 

3. Verificar a existência de um padrão na fixação dos elementos do anúncio 

(frasco, celebridade ou marca); 

4. Verificar a influência fisiológica da celebridade na percepção do anúncio 

(dilatação de pupila); 

5. Verificar a existência de possível correlação entre a medida fisiológica e o 

impacto emocional comportamental dos voluntários; 

6. Verificar o perfil socioeconômico e hábitos de consumo dos voluntários; 

7. Verificar o top of mind de marcas de perfume das voluntárias; 

 4. METODOLOGIA 

Será realizado um teste a ser aplicado utilizando o eye tracker, além de uma 

entrevista individual qualitativa com o mínimo de 20 voluntárias, todas das classes A 

e B, 18-25 anos, consumidoras de perfumes importados. 

O teste será realizado através da avaliação de 18 anúncios de perfumes importados, 

selecionados de acordo com diferentes padrões de diagramação. As voluntárias 

serão expostas aos anúncios enquanto submetidas a coleta de dados implícitos no 

aparelho. Após a realização do teste, será aplicada uma entrevista que terá como 



finalidade: contrastar os dados extraídos no teste e na conversa (implícitos e 

explícitos); conhecer o perfil da entrevistada, seus hábitos de consumo e lembrança 

de marcas; verificar se o produto e a marca foram divulgados de maneira eficaz nos 

anúncios escolhidos.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O teste a ser aplicado conta com 18 anúncios com dois padrões de diagramação: a 

– Inseridos: em que o frasco de perfume se encontra em contato ou próximo a 

personalidade; b – Isolados: em que o frasco de perfume se encontra distante da 

personalidade. 

O roteiro qualitativo conta com 47 perguntas dividas em oito blocos a serem 

aplicados na seguinte ordem: a- Perfil do entrevistado ; b- Hábitos de mídia ; c- 

Exposição aos anúncios ; d- Celebridades ; e- Hábitos de consumo de perfume ; f- 

Perfumes e suas marcas ; g- Sobre o teste: todo os anúncios (respostas rápidas); h- 

Sobre o teste: anúncios específicos (respostas específicas).   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O projeto não possui resultados até o momento, pois a coleta de dados iniciará no 

mês de setembro de 2015. Até o dia da possível apresentação, uma considerável 

quantidade de dados estará disponível para análise e divulgação. 
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