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RESUMO 

Esta pesquisa buscou compreender como se comporta a atenção de executivos 

e estudantes universitários de administração quando submetidos a relatórios de 

gestão referentes a conteúdos textuais e numéricos. Utilizando como base teórica 

estudos referentes à Attention Based View (ABV), neurociência e o comportamento 

em tomada de decisão.  

Realizamos um experimento com estudantes universitários e executivos que 

foram submetidos a um mapeamento ocular através de software de eye tracking que 

buscou analisar a atenção dos participantes quando submetidos a um relatório de 

gestão.  

Assim verificamos a intensidade da atenção desses profissionais da área da 

administração e estudantes universitários de administração referente a informações 

textuais e numéricas, relacionando as áreas de formação dos pesquisados com suas 

tomadas de decisões e seus focos de atenção.  

Buscamos assim contribuir com possíveis melhorias em processos 

organizacionais voltados a tomada de decisão e suas estruturas de atenção, como 

também na formação profissional e acadêmica futura. 

Palavras chaves: Atenção, neurociência, atenção baseada na visão (ABV), eye 

tracking, rastreamento ocular e tomada de decisão. 
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ABSTRACT 

 

This research sought to understand how the attention of executives and 

university students of management behave when they’re submitted to management 

reports regarding textual and numerical contents. Using as theoretical basis studies 

related to Attention Based View (ABV), neuroscience and behavior in decision making. 

We conducted an experiment with university students and professionals in the 

area of administration who underwent an eye mapping through eye tracking software 

that sought to analyze the attention of the participants when submitted to a 

management report. 

Thus, we verify the intensity of the attention of these professionals in the area 

of administration and university students of administration regarding textual and 

numerical information, relating the areas of formation of the respondents with their 

decisions making and focus of attention. 

We thus seek to contribute to possible improvements in organizational 

processes aimed at decision-making and its care structures, as well as in future 

professional and academic training. 

Keywords: Attention, neuroscience, Attention Based View (ABV), eye tracking e  

decision making. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No mundo globalizado, os negócios estão cada vez mais próximos, conectados 

e com as concorrências econômicas mais acirradas. Logo, os ambientes empresariais 

demandam por processos baseados em mudanças contínuas, aceleradas e eficientes, 

a fim de manterem-se sempre adaptados aos desafios do mercado. 

 Para as empresas sobreviverem aos ambientes de negócios turbulentos, mais 

dinâmicos e com a competição global do mercado, as organizações devem ter 

reações cada vez mais rápidas e eficientes, sempre direcionando suas ações de forma 

a permanecerem-se firmes aos seus objetivos estratégicos.  

Estudos sobre visão baseada na atenção (Attention Based View) buscam 

contribuir na compreensão da atenção dos gestores e demais funcionários na tomada 

de decisão e seus impactos na estratégia das organizações. Ocasio (1997) explica 

que as empresas são sistemas abertos e que através de processos atencionais e de 

tomada de decisão, transformam um conjunto de resultados em movimentos 

organizacionais. Logo informações que influenciam a atenção dos gestores podem 

contribuir para tomadas de decisões mais eficazes.  

Kleinknecht (2019) aponta que no contexto em que os gestores estão 

presentes, as estruturas da atenção e seus canais de comunicação, colaboram na 

obtenção de informações sobre o meio ambiente. E com a abundância de 

informações, a atenção deve ser cada vez mais orientada, Ocasio (2011) frisa que a 

atenção é escassa, logo é focada em alguns conjuntos de ambientes e problemas. 

Cho (2006) cita que o foco na atenção é formado pelas estruturas de interesses da 

organização assim como pelas características de identidade de seus tomadores de 

decisão. 

Para Powell (2011) a tomada de decisão nas empresas raramente significa um 

indivíduo fazendo uma escolha discreta, mas envolve julgamentos complexos em um 

clima de conflitos de objetivos, negociação em grupos, políticas e compromissos. 

Segundo Gavetti (2007) os conflitos entre os objetivos dentro de uma empresa são 

naturais, vistos muitas vezes como coalizões políticas.  
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 Wiersema (1992) observa que o processo estratégico de tomada de decisão é 

ambíguo, complexo e não estruturado, e que as equipes devem ser proativas em sua 

estratégia. E para Laureiro (2017) a estratégia organizacional inclui as tomadas de 

decisões que além de impactar o estado atual das empresas também influenciará o 

futuro da organização.   

Buscando maximizar o tempo escasso na atenção gerencial e a eficiência nas 

informações transmitidas aos gestores organizacionais, Teixeira (2019) salienta a 

ausência de pesquisas relativas as relações que unem o ambiente organizacional, 

atenção gerencial e a formulação estratégica. 

Através desta pesquisa, procuramos compreender se as estruturas de 

interesses da atenção de um tomador de decisão podem influenciar na tomada de 

decisão organizacional.  

 Para verificar a influência dos formatos de um relatório de gestão na atenção 

dos tomadores de decisão e de suas tomadas de decisões utilizaremos como objeto 

de pesquisa relatório de gestão empresarial baseado nos modelos de relatórios da 

Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).  

 

1.1 PROBLEMA 

 

Pesquisas relacionadas a visão baseada na atenção (Attention Based View) 

buscam contribuir na compreensão da atenção relacionada aos gestores e suas 

interferências nas tomadas de decisões e as possíveis consequências na estratégia 

organizacional.  

Este estudo busca compreender como a formação dos gestores podem 

influenciar a sua atenção quando submetidos a relatórios de gestão e como a 

formação reflete em suas tomadas de decisão. 
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1.2 OBJETIVO 

 

1.21 OBJETIVO GERAL 

 

 Os estudos referentes a visão baseada na atenção (Attention Based View) 

exploram diversos aspectos da atenção dentro das organizações. Esta pesquisa tem 

o objetivo geral de analisar a influência das estruturas da atenção de um 

gestor/estudante na tomada de decisão, através de observações em um software de 

rastreamento ocular e se através dessas analise consegue-se identificar a atenção 

estrutural dos grupos participantes da pesquisa. 

 

1.22 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Nesta pesquisa temos os seguintes objetivos específicos: 

a) Verificar se a formação acadêmica dos tomadores de decisão, influencia no 

seu foco de atenção; 

b) Averiguar se a formação acadêmica dos tomadores de decisão, influencia 

na sua tomada de decisão; 

c) Analisar se o foco da atenção do gestor/estudante, se relaciona com suas 

tomadas de decisão.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 O presente trabalho tem por motivação contribuir com os estudos relacionados 

a visão baseada na atenção, no que tange as estruturas da atenção e seus canais de 

comunicação. 
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 Nesta pesquisa buscou-se compreender quais formatos de relatório de gestão, 

através de suas características textuais e numéricas, são mais eficientes para 

transmitir informações relevantes ao gestor em sua tomada de decisão.  

Também tem como objetivo confirmar se as estruturas de atenção, como 

formação acadêmica e área de atuação profissional influenciam o gestor em suas 

decisões organizacionais. 

Esperando assim colaborar com o crescimento da eficiência nas tomadas de 

decisões dentro das organizações, procurando tornar as movimentações das 

instituições mais conscientes. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo foram abordados os conceitos referentes a visão baseada na 

atenção, tratados em estudos de áreas relacionadas a administração organizacional, 

psicologia comportamental e neurociência. Buscando compreender como a atenção 

com o foco nos gestores se conecta com a tomada de decisão e de que forma os 

aspectos externos na organização pode influenciar os tomadores de decisão.  

 

2.1 A ATENÇÃO  

 

 A atenção é o ato do indivíduo concentrar suas atividades mentais sobre um 

determinado elemento, para a psicologia a atenção é a virtude da percepção, no qual 

o sujeito filtra os estímulos ambientais e classifica quais são os mais relevantes.  O 

glossário da APA (American Psychological Association, 2009) define a atenção como 

“um estado de consciência focada em um subconjunto de percepções disponíveis”. A 

atenção determinará quais estímulos serão reconhecidos e identificados, através da 

ação de focalizar as informações (Helfat 2015). 

Gonçalves (2009) considera a atenção como uma das funções mentais mais 

importantes do ser humano, sendo investigada por inúmeros estudiosos. Possuindo 
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um caráter direcional e seletivo, o que nos permite manter a vigilância em relação aos 

acontecimentos ao nosso redor, responder aos estímulos relevantes e inibir aqueles 

que não correspondem com os nossos interesses, intenções ou tarefas imediatas. 

Logo a atenção é uma característica que possibilita ao ser humano direcionar 

suas ações nas atividades do meio que permeia, focalizando nas informações que 

considera importantes e desconsiderando as demais referências.  

O conceito da atenção está inserido também no ambiente organizacional, como 

um fator considerável na tomada de decisão, principalmente dos gestores. Para 

Kleinknecht (2009) a atenção gerencial é um conjunto de percepções, codificações, 

interpretações, que focam no tempo e nos esforços para a tomada de decisões 

corporativas, em face a uma composição de questões e respostas. 

 Temmes (2019) explica que as questões são uma compilação de informações 

do ambiente interno e externo na organização, problemas, oportunidades e ameaças 

e as respostas são um repertório de ações, rotinas, programas, propostas, 

procedimentos ou projetos disponíveis para a questão abordada. 

 Portanto a atenção dos gestores se focará no conjunto de perguntas e 

respostas que cada situação de tomada de decisão necessita. Segundo Ocasio 

(1997), os gerentes concentram sua atenção e tomadas de decisões, dependendo da 

especificidade da circunstância em que se encontram. Como resultado, a atenção do 

gestor pode variar com as mudanças no cenário, o que influencia em seu 

comportamento e no comportamento da organização. Logo as mudanças no contexto 

e ambiente afetarão a tomada de decisão do gestor. 

 O gestor ao focar em determinadas questões e respostas, irá desconsiderar 

outros conteúdos que o envolve, demonstrando sua incapacidade de absorver todas 

as informações em seu entorno. Segundo Simon (1954), a capacidade de atenção 

limitada dos gestores é influenciada pela atribuição de papéis e responsabilidades da 

estrutura da organização. Essas atribuições pressionam o gestor a prestar atenção a 

diferentes estímulos e aspectos da situação vivenciada por eles.  

Por consequência o comportamento da empresa é resultado da capacidade 

gerencial limitada de atenção, de seus fatores estruturais e processuais dentro das 

organizações, no qual influenciam a atenção gerencial. Ocasio (1997) aponta que a 
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atenção no âmbito organizacional é um processo multinível entre os indivíduos de uma 

organização, a instituição e o meio ambiente em que estão envolvidos. A atenção 

então irá variar dependendo do indivíduo, tipo de organização e características do 

meio ambiente em que se encontram inseridos.  

Ocasio (2007) explica que os estudos sobre atenção se concentraram nos 

temas de canalização, estruturação e alocação da atenção, sendo um conceito central 

da organização. Na década de 50, a atenção foi um dos principais conceitos da teoria 

das organizações de Simon e March, e no decorrer das décadas vem se 

desenvolvendo nas mais variadas áreas de pesquisas.  

Com o avanço da tecnologia computacional a neurociência surge com 

pesquisas em diversos campos das ciências, como nos estudos comportamentais. 

Para Ocasio (2011), pesquisas em neurociência cognitiva sobre a atenção têm 

consequências importantes para a conceituação da atenção na ciência 

organizacional.  

 

2.2 NEUROCIÊNCIA NO ESTUDO DA ATENÇÃO  

 

Desde o século XX o estudo da neurociência tem obtido grandes avanços nos 

conhecimentos do funcionamento do nosso cérebro, desde pesquisas sobre nossa 

capacidade de aprender, memória, alteração de comportamento e organização de 

informações. As relações entre a neurociência e a psicologia comportamental são 

próximas e se completam, pois, a neurociência estuda o funcionamento do cérebro e 

a psicologia comportamental pesquisa as interações das emoções, comportamento e 

estado fisiológico. 

 Gonçalves (2009) indica que a neurociência sofreu grandes impulsos devido 

ao progresso das tecnologias nas últimas décadas, considera assim o século XX o 

“século do cérebro”. Para Helfat (2015) o cérebro humano realiza muitas atividades 

mentais diferentes, como as que envolvem atenção, percepção e solução de 

problemas, embora essas atividades mentais interajam, essas funções cognitivas são 

separadas.  
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Devido as relações entre o comportamento cerebral, que envolvem a 

neurociência, psicologia e a gestão organizacional, diversos pesquisadores estudam 

suas diversas associações. Powwel (2011) aponta que inúmeros estudos 

relacionados a neurociência abordam como problema de pesquisa a possibilidade de 

vinculação entre a gestão estratégica e a neurociência. E para Rumelt (1994), diversos 

estudiosos questionam se os processos cerebrais individuais podem generalizar as 

indústrias e empresas como unidades primárias de análise.  

 Para Gonçalves (2009) a tecnologia atual utilizada nos estudos de 

neurociência torna os resultados mais específicos, o que representa grande avanço 

para se compreender as complexas estruturas cerebrais. Contudo uma preocupação 

apontada por Powwel (2011) é que a neurociência é reducionista e, portanto, inútil 

para explicar o comportamento coletivo, embora a gestão estratégica interaja com a 

gestão do topo e a maioria de seus fenômenos como a entrada de novos mercados, 

aquisições, expansões internacionais e etc., ocorra no nível da empresa, grupo 

estratégico, ou indústria. 

Porém as escolhas estratégicas nas organizações são consequências de 

fatores totalmente humanos, incluindo imaginação, julgamento, ideias, preconceitos e 

fadiga. Implementação de tais escolhas depende ainda de mais ingredientes de carne 

e osso, como persistência, persuasão, missão e perspicácia política (Hambrick, 2011). 

Na medida em que cognição, afeto e percepção social estão localizados no sistema 

nervoso central e no cérebro, para Powwel (2011) os pesquisadores de estratégia 

deveriam dar boas-vindas às oportunidades de explorar as contribuições da 

neurociência comportamental. E, conforme aponta Augier (2018), a estratégia 

comportamental é válida como o entendimento do indivíduo em um contexto de um 

sistema complexo alinhado em sistemas complexos maiores. Logo é conveniente o 

estudo de comportamentos individuais para melhor compreender o comportamento 

coletivo. 

No contexto do estudo comportamental a neurociência tem um amplo campo 

de pesquisa a se desenvolver e contribuir. Powwel (2011) explica que a neurociência 

comportamental inclui disciplinas como neuroeconomia e neuromarketing, que estão 

relacionadas a ações cerebrais sobre a cooperação, confiança, altruísmo 

(neurociência social), aprendizado, percepção, memória, tomada de decisão 
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(neurociência cognitiva), sentimentos, paixões e estados motivacionais (neurociência 

afetiva). 

Ocasio (2011) relaciona os conhecimentos sobre a neurociência cognitiva com 

o estudo da atenção, sugere que a atenção não é uma concepção única, mas uma 

pluralidade de dispositivos inter-relacionados e que agem em diversos níveis no 

cérebro humano. Segundo Helfat (2015) psicólogos cognitivos têm documentado que 

partes do cérebro executam funções diferentes e através de imagens cerebrais 

mostraram diferentes atividades mentais associadas às diferentes partes do cérebro. 

Para Ceravollo (2019) a atenção é uma função neural difícil de medir por meio 

de métodos econômicos tradicionais, pois é responsável pelas informações captadas 

pelo cérebro, que são regidas principalmente por processos automáticos e afetivos.  

Assim devido aos diversos níveis de processamento cerebrais e a variedade 

de concepções que a atenção pode possuir, Ocasio (2011) sugere que a atenção nas 

organizações deve focar em aspectos como: perspectiva da atenção, engajamento da 

atenção e seleção da atenção. 

Powwel (2011) também aponta que as evidências neurais estão começando a 

surgir e três áreas possuem mais destaque desses indícios, são a de rotulagem, 

reavaliação e atenção plena. Para Laureiro (2017) a atenção deve ser considerada 

um construto central da gestão estratégica, sento este um dos temas mais estudados 

da neurociência cognitiva.  

Logo existe um vasto espaço para o estudo da atenção no que concerne as 

investigações neurocientíficas. Para Ocasio (2011) apesar da literatura da 

neurociência ser pouco consistente em suas classificações sobre a atenção, foram 

identificadas três formas diferentes de atenção, através de técnicas de imagens 

cerebrais: atenção seletiva, vigilância atencional e atenção executiva. 

 

2.3 TOMADAS DE DECISÃO NOS ESTUDOS DE ATENÇÃO    

 

 A tomada de decisão é um dos principais processos relacionados a 

organização, é por meio das tomadas de decisões que as instituições se movimentam 
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na sociedade. A tomada de decisão é uma ação cognitiva, resultado da escolha de 

uma opção entre diversas alternativas. Para Ocasio (1997) os ambientes de decisão 

afetam direta ou indiretamente qualquer situação particular de tomada de decisão. 

 A limitação das corporações em atender a todas as necessidades de tomada 

de decisão, pode afetar em algum grau as mudanças organizacionais. Ocasio (1997) 

diz que o ambiente de decisões é muito complexo, e as organizações são limitadas 

na sua capacidade de responder a maioria das decisões. Devido à complexidade no 

que se refere a tomada de decisão e seus principais atores (gestor, organização e 

ambiente) e a limitação do processamento de todas as necessidades da tomada de 

decisão, provocando a necessidade de compreender toda a sua diversidade. 

Hambrick (2018) indica que as instituições aspiram compreender como as coisas são 

feitas, o por que são executadas e qual sua maneira de ser realizada.  

 Por tanto é de grande relevância assimilar as características do tomador de 

decisão e quais condições influenciam suas decisões. Para Hambrick (2018) devemos 

entender as mentes dos tomadores de decisão e influenciadores de decisão 

relevantes, incluindo suas prioridades, preferências pessoais, acúmulo de 

conhecimento, suas preposições, sua atenção, a interpretação de novas informações 

e até a dinâmica entre esses indivíduos com os demais sujeitos. 

Segundo Ocasio (2007), inicialmente na década de 50, a atenção foi ponto 

central para os estudos clássicos referentes a tomada de decisão organizacional. 

Sendo observado, contudo não focado nas perspectivas cognitivas da atenção, no 

que tange as teorias organizacionais. 

   Para Ocasio (1997) os tomadores de decisão são os indivíduos que participam 

dos processos de movimento organizacional, sendo o tomador de decisão o 

promulgador das construções sociais realizadas pelas instituições. Logo o gestor 

possui um papel de suma importância na tomada de decisão, pois é nele que se 

materializa as deslocações a serem realizadas pelas instituições.  

Com o objetivo de melhor compreender a estrutura do comportamento do gestor ao 

realizar uma tomada de decisão é importante assimilar quais são as informações que 

o auxiliam neste caminho. Sendo que a atenção dos indivíduos determina quais 

informações serão reconhecidas, priorizadas e processadas. Para Meibner (2019), a 
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questão de como os atores organizacionais direcionam sua atenção nunca foi tão 

saliente e urgente.  

Necessitamos compreender cada vez melhor como ocorre o fluxo de decisão 

nos gestores, quais conhecimentos e vivências serão mais relevantes e quais canais 

de comunicação serão mais assertivos, a fim de facilitar todo o processo decisório. 

Pois conforme explica Panggabean (2018) os indivíduos usam suas percepções ou 

crenças comuns em busca de informações, de modo que sua atenção apenas alcance 

as medidas selecionadas da estratégia, sem fazer maiores esforços em suas análises 

gerais.  

De acordo com Mazzelli (2019), diversos tomadores de decisão são propensos 

a confiar em padrões de comportamentos que assimilam no decorrer do tempo, logo 

as organizações devem estimular os gestores a desviarem desses padrões 

comportamentais quando estimulados a resolverem problemas institucionais, a fim de 

evitar cair em paradigmas decisórios. 

A escassez de recursos também reflete na atenção e no tempo de tomada de 

decisão dos gestores, Gavetti (2007) aponta que as escolhas não devem ser 

caracterizadas pela exatidão e otimização do conjunto de possibilidades de 

alternativas, propondo assim que os gestores averiguem todas as opções até 

encontrar aquela escolha que satisfaça todos os seus critérios e exigências de 

desempenho. 

Para Powwel (2011) a tomada de decisão nas empresas raramente significa 

um indivíduo fazendo uma escolha discreta, mas envolve julgamentos complexos em 

um clima de conflito de metas, negociação de grupo, política e compromisso. A 

implementação da decisão geralmente é cara e não trivial e requer gerentes para 

motivar os atores não envolvidos no processo decisório. 

Consequentemente a importância do gestor vai além da tomada de decisão, 

pois também deve influenciar na implementação das escolhas realizadas. Fu (2020) 

indica que a atenção dos gerentes dada nas diferentes propriedades da decisão, atua 

como impulsionador crítico dos resultados da empresa. 

Portanto as tomadas de decisões são os principais gatilhos para a 

movimentação organizacional nos esforços de alcançar seus resultados. Ocasio 
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(1997) explica que o padrão de decisão de uma empresa revela e determina os 

objetivos organizacionais, seus propósitos e metas, logo é possível criar planos e 

políticas a fim de atingir os objetivos das instituições.  

Sendo assim, compreender as tomadas de decisões de uma empresa será uma 

boa forma de entender para onde esta instituição está caminhando e quais percalços 

podem atingi-la. Para Gavetti (2007) se queremos compreender uma organização 

deveremos entender como esta instituição toma suas decisões. Gavetti (2007) 

também destaca que as representações mentais, ações situadas, cognição e o 

comportamento emocional são áreas de potencial importância para conhecer as 

decisões organizacionais. 

 Ocasio (1997) justifica que em um sistema aberto, o comportamento da 

empresa colabora para desvendar como esta organização distribui e regula sua 

atenção entre seus tomadores de decisão. Desta maneira a atenção e a tomada de 

decisão estão profundamente ligados aos movimentos das empresas em seu 

ecossistema. 

Ocasio (1997) compreende que a atenção na organização é o foco entre tempo 

e empenho de uma empresa em um conjunto de questões, problemas, oportunidades, 

ameaças, rotinas, programas, projetos e procedimentos. Este foco na atenção de uma 

organização auxilia as empresas a direcionar seus gestores em suas escolhas.  

Pesquisas que relacionam o comportamento dos gestores na tomada de 

decisão e na estratégia organizacional tem uma ampla área de estudo na 

neurociência.  Powwel (2011) informa que o comportamento estratégico sempre teve 

uma visão cognitiva de julgamento dos gestores e na tomada de decisão, deste modo 

pesquisadores se concentram em vieses de decisões estratégicas ou esquemas 

cognitivos, e em evidências neurais. 

Para Hodgkinson (2008) a administração estratégica sempre teve interesse na 

análise dos executivos e suas tomadas de decisões, e também nas relações entre 

gestores e os fundamentos psicológicos da prática estratégica. Hambrick (2018) 

pondera que a estratégia comportamental é um compromisso de entender a psicologia 

dos estrategistas e tomadores de decisão.  



 
19 

 

 
 

Na opinião de Hodgkinson (2008), se a tomada de decisão executiva e 

comportamento importam para compreender as organizações, então o cérebro deve 

estar em evidência e quanto mais aprendermos sobre a mente melhor será para as 

futuras pesquisas.  

 

2.4 VISÃO BASEADA NA ATENÇÃO 

  

Para conseguir compreender como a atenção interage nos meios 

organizacionais, resultando em tomadas de decisões e nos movimentos das 

organizações em seu ambiente, Falcão (2018) explica que o pesquisador e professor 

Willian Ocasio, em seu artigo Towards an attention-based view of the firm de 1997, 

sugere que as organizações podem influenciar os processos de decisão individuais 

alocando, distribuindo e regulando a atenção dos gestores por meio de canais de 

decisão e comunicação. 

Logo para Ocasio (1997) a visão da empresa baseada na atenção oferece uma 

metateoria entre as ações organizacionais e suas adaptações no foco da atenção, 

assim remetendo aos estudos originais de Simon (1947) no qual as organizações se 

ordenam na atenção dos tomadores de decisão individuais. Ocasio (2017) também 

considera que na atenção baseada na visão (ABV), a atenção na organização gera 

uma agenda estratégica, através das questões e opções de ações.  

Portanto o estudo da ABV é de grande importância para melhor assimilar como 

funciona o processo de tomada de decisão entre os gestores de uma empresa. 

Segundo Teixeira (2018) diversos estudos que aplicam a ABV como base teórica, 

investigam a relação entre o ambiente organizacional e as qualidades e padrões da 

atenção gerencial. Para Kleinknecht (2009) a ABV pode ser uma lente na qual 

podemos assimilar como as organizações são capazes de moldar seus corpos 

gerenciais, através de uma orientação temporal da atenção.  

Desta forma a tomada de decisão estará fundamentada principalmente nas 

informações nas quais o gestor focou sua atenção. A ABV se baseia no pressuposto 

de o que os tomadores de decisão fazem depende de quais questões e respostas eles 
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focam sua atenção, o que torna boa ótica para os estudos de tomada de decisões 

estratégicas (Temmes, 2019). 

Ocasio (2017) explica que a ABV define a estratégia de uma organização como 

o padrão de atenção na organização, através do foco de tempo e esforço nos 

conjuntos de questões, problemas, oportunidades e ameaças e também em um grupo 

de ações de rotinas, programas, projetos e procedimentos.  

Também de acordo com Ocasio (2017) a atenção na organização gera uma 

agenda estratégica nas empresas através das questões e das alternativas de ações, 

o que faz orientar a alocação e implantação de recursos nas organizações. 

Desta forma a organização consegue conformar seus gestores em direção as 

tomadas de decisão necessárias para alcançar determinados objetivos, para Ocasio 

(2011) a ABV tem o foco em como a atenção nas empresas moldam as adaptações 

organizacionais. Fu (2020) entende que as premissas centrais da ABV sugerem que 

o comportamento de uma empresa é o resultado de como ela canaliza e distribui sua 

atenção.  

Assim em uma visão baseada na atenção dentro de uma empresa, os 

tomadores de decisão preocupam-se com o meio ambiente da ação, das entradas das 

tomadas de decisões e por meio dos processos de atencionais constrói modelos 

mentais que resultarão na tomada de decisão e nos movimentos organizacionais 

(Ocasio 1997). Logo Kleinknecht (2009) compreende que a ABV é o princípio que 

descreve as organizações e suas estruturas como sistema de atenção distribuída. 

Ocasio (2017) evidencia que na ABV existe um grande destaque para a 

capacidade de processamento de informações e a distribuição estrutural da atenção, 

sendo o papel da comunicação pouco discutido nas pesquisas sobre a atenção. Logo 

para Ocasio (1997) a comunicação deveria ter um desenvolvendo melhor no futuro da 

ABV, considerando mais explicitamente o conteúdo e as práticas dentro da 

comunicação, através dos termos de “social interação baseado na fala, gestos, textos, 

discursos e outros meios”. 

Portanto esta pesquisa também pretende colaborar com este gap apontando 

por Ocasio, referente ao pouco desenvolvimento da compreensão do papel da 

comunicação dentro dos processos que tangem a visão baseada na atenção. Pois 
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Ocasio (2017) explica que a pesquisa sobre a comunicação na ABV não é somente 

um processo de enviar e receber informações, tendo assim um efeito limitado sobre a 

mensagem. A comunicação na ABV também deve destacar a formação dos jeitos nos 

quais os atores organizacionais pesam e agem.  

 

2.5 O FOCO DA ATENÇÃO 

 

O grande volume de informações que os atores organizacionais são 

constantemente bombardeados, exige ao gestor um claro conhecimento das 

estratégias, caminhos e objetivos da organização, afim de focar seus recursos nas 

melhores informações, que o possibilitará tomar decisões que tragam os resultados 

desejados. Ocasio (1997) explica que devido a capacidade limitada de processamento 

de informações, o cérebro humano não consegue processar todos os estímulos 

externos simultaneamente, tendo que filtrar alguns estímulos. 

Alguns filtros das informações que os gestores recebem são realizados a partir 

dos conhecimentos particulares do gestor, adquiridos com as suas experiencias. Para 

Gavetti (2007), os limites da racionalidade são derivados do conhecimento individual, 

sendo sua atenção seletiva orientada pelo ambiente da tomada de decisão. E 

conforme Ocasio (1997) no nível da cognição individual, o foco de atenção liga os 

processamentos da cognição com o comportamento individual. 

O volume de questões e respostas que o gestor traz em sua bagagem, ajudará 

a filtrar os dados relevantes a uma tomada de decisão. Segundo Ocasio (1997) o foco 

seletivo da atenção dos tomadores de decisão, são limitados a uma quantidade 

específica de questões e respostas, que atenderá qualquer decisão, logo 

determinadas questões e respostas afetarão qualquer escolha do gestor.  

Ceravollo (2019) aponta que sendo a atenção um recurso escasso, a fase de 

processamento de informações é muitas vezes exigente com o cérebro e, ao mesmo 

tempo, sua eficiência pode afetar a qualidade da decisão. Assim no nível 

organizacional, para Ocasio (1997) o foco da atenção dos tomadores de decisão cria 

uma concentração de sua energia e esforço em um conjunto limitado de questões e 

respostas.   
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De acordo com Ocasio (1997), no nível de cognição individual, processos 

atencionais focam a energia, esforço e atenção dos tomadores de decisão 

organizacionais sobre um conjunto limitado de elementos. Facilitando a percepção e 

ação para determinadas questões e também inibindo o foco em questões 

consideradas ilegítimas naquele momento. 

Portanto a tomada de decisão dentro de uma organização será a combinação 

entre os conjuntos de questões e respostas que já pertencem aos gestores, como 

também aquelas informações fornecidas pela empresa. Assim, para Fu (2020) devido 

a capacidade de atenção e recursos nas companhias, os tomadores de decisões 

tendem a focar questões que julgam ser de maior valor ou legitimidade. Ocasio (1997) 

expõem que as questões e respostas que os tomadores de decisões focam, 

dependem do contexto e situação particular que se encontram naquele determinado 

momento.  

Para Mazzelli (2019) a atenção possibilita focar em determinados objetivos, 

interpretados como relevantes para determinada situação e ignorando os demais 

pontos. Não ver a situação como um todo, focando mais em alguns assuntos pode 

proporcionar alguns problemas nas decisões das organizações, principalmente em 

cenários desconhecidos, pois a organização não estará familiarizada com um 

determinado estímulo e possivelmente as respostas a este estímulo não estarão 

disponíveis no repertório da empresa.  

 

2.6 ESTRUTURAS DA ATENÇÃO 

 

Para que os gestores recebam informações de questões e respostas 

adequadamente dentro da organização, minimizando os impactos de decisões não 

alinhadas com os objetivos da empresa, é necessária uma disposição das estruturas 

da atenção que seja apropriado com as necessidades da organização. Temmer (2019) 

ilustra que a atenção é estruturalmente distribuída em diversos canais da empresa, 

afetando assim a atenção dos indivíduos dentro da organização. 

 Kleinknecht (2019) diz que a estrutura de atenção impacta o funcionamento dos 

canais de comunicação e também molda o foco da atenção, buscando evidenciar os 
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problemas que realmente devem chamar a atenção dos gestores e como esses 

gerentes devem alocar sua atenção em determinadas decisões. 

 Assim sendo a tomada de decisão será influenciada tanto pelos conhecimentos 

individuas de cada gestor, como pelos elementos fornecidos pela organização. Ocasio 

(1997) destaca que a tomada de decisão nas organizações é o resultado tanto da 

capacidade limitada de atenção de humanos, como das influências estruturais das 

organizações na atenção de um indivíduo. 

 Por consequência a importância de compreender como a atenção interage 

entre esses diversos elementos de sua estrutura, a fim de assimilar como o gestor irá 

tomar sua decisão em determinados ambientes. Mazzelli (2019) assegura ser 

necessário examinar as regras que estruturam a atenção nas organizações, gerando 

um conjunto de valores que ordenam a legitimidade, importância e relevância das 

questões e respostas. 

 Ocasio (1997) explica que a estrutura da atenção consiste em quatro fatores 

inter-relacionados: regras do jogo, jogadores, posições estruturais e recursos. Sendo 

que a regra do jogo é parte integrante da estrutura de atenção, pois inclui os princípios 

formais e informais da ação, interação e interpretação. Para Kleinknecht (2019) a 

regra do jogo conduz o comportamento dos jogadores ou funcionários, definindo o que 

deve ser considerado cabível dentro da organização e quais jogadores não estão 

autorizados em fazer ou tomar uma decisão. 

 Assim a regra do jogo abastece os gestores de informações que eles irão 

utilizar para distinguir quais ações devem ser adotadas, Ocasio (1997) diz que a 

atenção dos executivos permite que os indivíduos processem vários objetivos.  

Kleinknecht (2019) explica que os gerentes seniores são os jogadores mais 

centrais da organização, uma vez que estão envolvidos em tomadas de decisões 

estratégicas, significando que as decisões de atenção dos seniores gerentes 

dependem do contexto em que estão presentes, incluindo as estruturas de atenção 

no nível da organização e os canais de comunicação através dos quais os gerentes 

obtêm informações sobre o meio ambiente. 

Apesar das organizações deterem os processos que influenciam as estruturas 

da atenção, Temmer (2019) destaca que os estímulos mais fortes do meio ambiente 
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podem modificar os sistemas de crença dos gestores e influenciar em uma adaptação 

das estratégias da organização em determinadas condições de mudança. 

Já Mazzelli (2019) apresenta que os tomadores de decisão tendem a acreditar 

em modelos de comportamento aprendidos, mas são estimulados a se afastar de tais 

modelos ao enfrentar problemas organizacionais. Assim os gestores evitam tomar 

decisões equivocadas ao presenciar padrões nunca vivenciados pela empresa. 

 

2.7 EYE TRACKING COMO FERRAMENTA NOS ESTUDOS DE ATENÇÃO 

 

Para melhor compreendermos como se comporta a atenção de um gestor ao 

receber determinado estímulo de informação, buscando identificar padrões de 

comportamento ou interação neurológica, diversos cientistas criam várias técnicas 

para realizar estas observações e estudos. No começo estas técnicas foram utilizadas 

para reconhecer outras formas de comportamento e escolhas, dentro de diversos 

ramos das ciências econômicas, psicologia, neurociência, marketing entre outras 

ciências. 

Inicialmente eram utilizadas técnicas mais subjetivas como raciocínio em voz 

alta ou entrevista, contudo para Nakhaeizadeh (2020) esses métodos tradicionais 

dependem muito de dados explícitos e da capacidade dos assuntos a serem 

avaliados, apesar de trazerem dados uteis existem determinadas limitações ao 

pesquisar as estratégias de tomada de decisão.  

Logo são necessárias ferramentas mais consistentes que possam medir as 

atividades cerebrais sem a interferência de vieses externos e de pessoas. Ceravolo 

(2019) aponta que as medições de atividades cerebrais são possíveis utilizando 

técnicas da neurociência como a ressonância magnética funcional por imagem (fMRI), 

eletroencefalografia, manipulações psicofarmacológicas, estimulação magnética 

transcraniana e o eye tracking. A atenção é uma função neural difícil de medir através 

de métodos econômicos tradicionais, assim para Bialkova (2020) as tecnologias de 

rastreamento ocular têm sido bastantes utilizados como ferramentas metodológicas 

afim de determinar quais os principais parâmetros para um elemento chamar a 

atenção. 
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Nakhaeizadeh (2020) define o rastreamento ocular como uma tecnologia 

avançada de pesquisa comportamental, pois torna possível capturar a experiência 

visual de uma pessoa em qualquer contexto profissional. Para Bialkova (2020) a 

tecnologia de rastreamento ocular iniciou novos trajetos para explorar o 

comportamento, principalmente as interações entre atenção e escolha. 

Ceravolo (2019) elucida que o rastreamento ocular, ao medir o comportamento 

do músculo ótico fornece dados sobre o funcionamento interno do cérebro, sendo este 

um fator para diversos estudos referentes a associação entre os mecanismos 

cerebrais e as atitudes humanas. Segundo Nakhaeizadeh (2020) os dados coletados 

através da tecnologia de rastreamento ocular têm um grande potencial para aumentar 

nossa compreensão sobre a atenção de um participante, podendo revelar informações 

sobre percepção humana, cognição e o processo de tomada de decisão. 

Uma das ferramentas utilizadas para o rastreamento ocular são os softwares 

de eye tracking, que através de câmeras ligadas a computadores são capazes de 

mapear os movimentos das retinas. Assim para Ceravolo (2019), os movimentos 

oculares representam uma interface da atenção, permitindo que compreendamos o 

fluxo de informações no cérebro através de estímulos, sendo o rastreamento ocular 

uma ferramenta muito utilizada para medir a atenção. Principalmente pois as técnicas 

de rastreamento ocular possuem um design simples, contudo robusto para os estudos 

da atenção voltada a tomada de decisão (Panggabean, 2018). 

 Além disso, Ceravolo (2019) explica que o método de rastreamento ocular é 

amplamente utilizado nas áreas de marketing e neurociência para investigar o 

comportamento dos investidores durante o processamento de determinadas 

informações. 

 Ademais para Ceravolo (2019) o rastreamento ocular não é um método invasivo 

e permite capturar uma vasta taxa de funções cerebrais e processos cognitivos. 

Panggabean (2018) aponta que o rastreamento ocular evita os vieses de “demanda” 

ou “efeito Hawthorne” de indivíduos que estão sendo observados, este efeito ocorre 

quando um colaborador pratica comportamentos positivos por estar sendo observado. 

Pois o que o rastreamento realiza é cognição real de um processo, não os 

comportamentos gerais do indivíduo.  
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 Para Ceravolo (2019) uma vez que a maioria dos processos cognitivos e 

afetivos ocorrem sem consciência, medidas auto referidas apresentam algumas 

limitações. O rastreamento ocular permite superar essas limitações, fornecendo 

medidas confiáveis dos processos inconscientes subjacentes do ser humano. 

 Devido aos diversos benefícios da utilização do rastreamento ocular no estudo 

da atenção, Nakhaeizadeh (2020) aponta que o uso dessa ferramenta de pesquisa 

aumentou nos últimos anos, com um interesse crescente de uma série de diferentes 

disciplinas. Além disso, segundo Ceravolo (2019) esta metodologia permite detectar 

objetivamente para onde e para quais assuntos olham (e não olham) e por quanto 

tempo; além disso, informa sobre o padrão de visualização e mudanças nas dilatações 

da pupila dos sujeitos durante exposição a estímulos. 

 Contudo Bialkova (2020) ressalva que apesar dos grandes números de estudos 

utilizando o rastreamento ocular nas averiguações das relações da atenção, os 

resultados desses estudos ainda variam bastante, pois grande parte dessas 

pesquisas são realizadas em um ambiente de laboratório. 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para esta pesquisa foram reunidos respondentes de três grupos distintos: 

estudantes de administração de instituição pública, estudantes de administração de 

instituição particular e executivos. A fim de serem observados em um experimento 

utilizando um software de rastreamento ocular, com o intuído de examinar a atenção 

quando submetidos a um relatório de gestão.  

  

3.1 PARTICIPANTES 

 

Este estudo foi realizado através de pesquisa quantitativa que coletou os dados 

de 55 alunos do curso de Administração (18 alunos de uma universidade particular e 

37 alunos de uma universidade pública), que estão cursando entre o segundo à quinto 

ano da faculdade, e 5 executivos de uma empresa de TI. Ocorreram 300 observações 
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a partir da apresentação de 5 slides exibidos a cada participante, através de um 

software de rastreamento ocular. Os participantes foram recrutados através de e-mails 

e páginas de rede social, entre dois períodos dos meses de outubro de 2020 e 

dezembro de 2020. Os integrantes do experimento receberam e-mail com o link para 

a realização do rastreamento ocular, contendo as instruções para cumprir as etapas 

do experimento, formulário socioeconômico, questionário de percepção (anexo I) e 

termo de consentimento para o ensaio.  

 
3.2 EQUIPAMENTOS 

 

Os movimentos oculares foram registrados através do software de eye tracking 

oferecido pela empresa RealEye (https://www.realeye.io/pt/) que fornece soluções de 

rastreamento ocular via webcam e armazenamento em nuvem. O que permitiu que os 

testes fossem realizados de forma remota, em qualquer ambiente que possuísse um 

notebook/desktop e conexão à internet.   

O software fornecido pela RealEye permite o rastreamento dos movimentos 

oculares sem contato, possibilitando a compensação dos movimentos da cabeça, uma 

taxa de amostragem de 60Hz, um sistema que possui uma resolução espacial de 0,05° 

e apresenta uma precisão de 0,4°. 

 

3.3 PROCEDIMENTO DOS TESTES  

 

Aplicou-se nos voluntários pesquisados um relatório teste, inspirado nos 

modelos de relatórios de gestão da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) utilizando 

5 slides com temas diferentes: Pensamento Sistêmico, Compromisso com as partes 

interessadas, Desenvolvimento Sustentável, Orientação por Processo e Geração de 

Valor (anexo II). Cada slide do relatório teste de gestão possuía um percentual distinto 

de informações do tipo textual e numérico, a fim de elucidar a influência de cada 

formato de informação na atenção dos participantes.  
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A proporção de dados textuais e numéricos de cada slide seguiam o seguinte 

formato: 

Slide 1: proporção de 100% do espaço com informações textuais; 

Slide 2: proporção de 75% do espaço com informações textuais e 25% com 

informações numéricas; 

Slide 3: proporção de 50% do espaço com informações textuais e 50% com 

informações numéricas; 

Slide 4: proporção de 25% do espaço com informações textuais e 75% com 

informações numéricas; 

Slide 5: proporção de 100% do espaço com informações numéricas. 

As informações do relatório de gestão têm como objetivo associar o foco da 

atenção dos gestores ou estudantes, utilizando como base sua formação, experiência 

e posição na estrutura da organização, o que colaborou com a elucidação do foco da 

atenção com relação as informações de gestão apresentadas. O software de 

mapeamento ocular fornecido pela RealEye (https://www.realeye.io/pt/) foi utilizado 

com a finalidade de mapear os movimentos e tempo de fixação ocular quando os 

gestores/estudantes estavam analisando o relatório de gestão. 

Para fornecer um relatório padrão, garantindo a validade científica, foram 

tomadas diferentes precauções: o fundo do relatório da cor branca, as informações 

escritas em cor preta com a dimensão de fonte constante de tamanho 14, os 

elementos gráficos estavam em cor cinza, afim de evitar as influências das cores no 

julgamento e nas tomadas de decisões. 

Na aplicação do estudo ocorreram a apresentação de 5 slides consecutivos, 

por no máximo 60 segundos cada slide. Os participantes puderam avançar para a 

próxima página simplesmente clicando em qualquer lugar na tela de apresentação, 

assim que se sentissem prontos para avaliar o próximo slide, esta possibilidade foi 

dada para garantir que os olhos dos indivíduos não se desviassem enquanto 

aguardassem o estímulo do slide a seguir.  

Antes de cada slide, uma cruz de fixação aparecia no centro da tela do 

notebook (aproximadamente 1 cm × 1 cm) e a tentativa começava automaticamente 
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assim que os participantes fixassem o olhar nessa parte da tela por pelo menos 

500ms, isso serve para garantir que todos os participantes estejam olhando para o 

centro da exibição de estímulos no início do julgamento. 

Após a apresentação no software de rastreamento ocular, foi solicitado aos 

gestores e estudantes que respondessem um questionário socioeconômico e de 

percepção (anexo II). 

Para a análise dos relatórios dos testes no software de eye tracking e 

formulários de percepção, os dados foram estratificados e avaliados por meio de 

softwares estatísticos, como o SPSS da IBM, utilizando um nível de significância 

estatística de 0,05, de acordo com estudos anteriores referente a rastreamento ocular. 

 

3.4 MEDIDAS PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

Para a análise dos dados quantitativos foram considerados os seguintes 

parâmetros fornecidos pelo software de eye tracking: 

a) Tempo de entrada: o tempo médio em milissegundos (ms) que os 

participantes levam para fixar o primeiro olhar; 

b) Tempo de julgamento: a média do tempo em milissegundos (ms) que os 

participantes analisam cada slide da apresentação, sendo o tempo máximo 

de 6000 milissegundos por slide; 

c) Intervalo normalizado (ms/cobertura): a média entre o tempo que cada 

participante dedica a cada área de estímulo (AOI) pela área de cobertura da 

AOI. Este parâmetro permite avaliar o tempo gasto em cada estímulo, 

independentemente do tamanho da AOI. 

Utilizando a média de cada um desses parâmetros para conseguirmos 

comparar o foco na atenção de cada um dos grupos (estudantes de administração de 

instituição pública, estudantes de administração de instituição particular e executivos) 

aos estímulos textuais e numéricos, a fim de verificarmos a influência do ensino 

universitário ou da profissão em sua atenção e na tomada de decisão.  



 
30 

 

 
 

Para esta comparação das médias foram aplicados testes estatísticos de t de 

Stundent e ANOVA, por possibilitar verificar as médias por diversos tipos de 

agrupamentos e quantidade de amostras. Verificando se algum dos grupos possuem 

uma maior tendência em focar sua atenção em estímulos textuais ou numéricos, com 

a finalidade de observarmos se as estruturas da atenção direcionam de maneira 

distinta a depender da formação de cada grupo. 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esta pesquisa foi realizada baseando-se em relatórios de uma amostra de 

estudantes do curso de bacharelado de Administração de uma instituição de ensino 

particular e outra de ensino público, assim como com executivos de uma empresa de 

tecnologia da informação.  

Foram obtidos um total de 60 respondentes, com as seguintes composições de 

gênero, profissão e faixa etária entre os pesquisados: 

Tabela 1 - representação da quantidade da amostra pelo gênero do respondente. 

Grupo Número 
amostra 

Gênero 

Masculino Feminino 

Instituição de ensino pública - 
Bacharelado em Administração. 

37 18 19 

Instituição de ensino particular - 
Bacharelado em Administração. 

18 6 12 

Executivos - empresa de tecnologia da 
informação 

5 1 4 

 

Tabela 2 - representação da quantidade da amostra pela profissão do respondente. 

Grupo Número 
amostra 

Profissão 

Adm. Geral Adm. Financeiro Outros 

Instituição de ensino pública - 
Bacharelado em Administração. 

37 19 9 9 

Instituição de ensino particular - 
Bacharelado em Administração. 

18 9 2 7 

Executivos - empresa de tecnologia da 
informação 

5 1 4 0 

Geral 60 29 15 16 
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Tabela 3 - representação da quantidade da amostra pela faixa etária do respondente. 

Grupo 
Número 
amostra 

Faixa etária 

20 até 24 
anos 

25 até 29 
anos 

30 até 39 
anos 

Mais de 
40 anos 

Instituição de ensino pública - 
Bacharelado em Administração. 

37 84% 16% 0% 0% 

Instituição de ensino particular - 
Bacharelado em Administração. 

18 67% 22% 6% 6% 

Executivos - empresa de tecnologia da 
informação 

5 20% 0% 60% 20% 

Geral 60 73% 17% 7% 3% 

 

Foi comparado através de software estático as médias do “intervalo 

normalizador” dos estímulos textuais e numéricos entre os slides 2, 3 e 4 para os 

grupos de estudantes de administração de instituição pública, estudantes de 

administração de instituição particular e executivos. Considerando estes slides pois 

possuem uma variação dos tamanhos das AOIs (textuais ou numéricos) entre cada 

um dos slides.  

Através de software estático foram comparadas as médias do “intervalo 

normalizador” dos estímulos textuais e numéricos entre os slides 2, 3 e 4 para os 

grupos de estudantes de administração de instituição pública, estudantes de 

administração de instituição particular e executivos. Estes slides foram considerados 

pois possuem uma variação dos tamanhos das AOIs (textuais ou numéricos) entre 

cada um dos slides. 
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Gráfico 1 - Comparação entre as médias do “intervalo normalizador” (ms / % de cobertura da AOI) para 

os estudantes de administração de uma universidade pública. 

 

Gráfico 2 - Comparação entre as médias do “intervalo normalizador” (ms / % de cobertura da AOI) 

para os estudantes de administração de uma universidade privada. 
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Gráfico 3 - Comparação entre as médias do “intervalo normalizador” (ms / % de cobertura da AOI) 

para os executivos.

 

 Os estímulos textuais e numéricos foram estatisticamente semelhantes nos 

slides 2, 3 e 4 para os grupos de estudantes de administração de instituição privada e 

para os executivos. Contudo para os estudantes de administração de instituição 

pública no slide 4 houve uma média estatisticamente superior para os estímulos 

textuais (19.791 ± 3.286 ms / área) em comparação ao estímulo numérico (5.671 ± 

1.049), sendo que as médias para os slides 2 e 3 foram estatisticamente semelhantes. 

 Também se comparou as médias do “intervalo normalizador” dos estímulos 

textuais e numéricos de um grupo frente a outro grupo, a fim de determinar se a média 

de algum desses grupos sobressai em face aos demais.  

Gráfico 4 - Comparação entre as médias do “intervalo normalizador” (ms / % de cobertura da AOI) entre 

os três grupos estudados. 
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Para os estímulos numéricos dos slides 2, 3 e 4 as médias do “intervalo 

normalizador” são estatisticamente semelhantes para os três grupos (estudantes de 

administração de instituição pública, estudantes de administração de instituição 

particular e executivos). Porém para os estímulos textuais dos slides 3 e 4 a média do 

“intervalo normalizador” dos estudantes de administração de instituição pública é 

maior que a média dos executivos e estatisticamente igual a média dos estudantes de 

administração de instituição particular. 

Para compreender qual estímulo (textual ou numérico) o participante leva 

menos tempo para fixar o seu olhar, analisamos o tempo médio referente ao 

parâmetro “tempo de entrada” dos slides 1 e 5, já que ambos possuem apenas um 

tipo de estímulo: slide 1 (apenas texto) e slide 5 (apenas numérico).   

Gráfico 5 - Comparação entre as médias do “tempo de entrada” (ms) entre os slides 1 e 5. 

 

A média do “tempo de entrada” dos slides 1 e 5 para os grupos de estudantes 

de administração de instituição particular e executivos são estatisticamente 

semelhantes e para o grupo de estudantes de administração de instituição pública o 

slide 1 (somente estímulo textual) tem uma média superior ao slide 5 (somente 

estímulo numérico). 

Foi averiguado se a ordem dos slides interfere no tempo de permanência em 

cada slide, através da comparação do “tempo de julgamento” médio de cada grupo. 
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Gráfico 6 - Comparação entre as médias do “tempo de julgamento” (ms) entre os 5 slides 

apresentado no experimento.

 

Os estudantes de administração das instituições privadas e públicas tendem a 

ficar um maior tempo médio no slide 2 (estímulos textuais e numéricos) e um menor 

tempo no slide 5 (estímulo somente numérico). Contudo os executivos permanecem 

um tempo estatístico médio semelhante nos slides 2, 3, 4 e 5 e um menor tempo no 

slide 1 (estímulo somente textual). 

Para apurar a tomada de decisão neste experimento, utilizou-se um 

questionário de percepção referente ao relatório de gestão apresentado no software 

de eye tracking, e solicitou-se ao respondente que avaliasse quais as informações 

mais relevantes possuíam o relatório de gestão. Cada participante poderia escolher a 

quantidade de itens que julgasse relevante, em um total de 15 fragmentos contidos 

nos slides (7 fragmentos textuais e 8 fragmentos numéricos).  

Gráfico 7 – porcentual de escolha dos itens de informação que os participantes consideraram mais 

relevante, por tipo de estímulo. 
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 Em todos os três grupos pesquisados, as informações contidas nos estímulos 

textuais foram escolhidas como as mais relevantes do relatório de gestão apresentado 

nesta pesquisa. 

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados por meio da análise das médias do “intervalo 

normalizador” entre os grupos de estudantes de administração de instituição pública, 

estudantes de administração de instituição particular e executivos colaboram na 

demonstração que a formação acadêmica pode influenciar no foco da atenção, visto 

que os estudantes da instituição pública investigada possuem construtos mais 

voltados a áreas humanísticas e as médias dos tempos referente ao foco nas AIOs de 

estímulos textuais foram levemente superiores ao foco das AIOs de estímulo 

numérico.  

Esta diferença de média do “intervalo normalizador” não foi observada nos 

demais grupos, que devem possuir constructos mais equilibrados entre as áreas de 

exatas e humanas, uma vez que as médias dos tempos normalizados referentes aos 

estímulos textuais são semelhantes estatisticamente aos de estímulos numéricos.  

O resultado das médias do “intervalo normalizador” para o grupo de executivos 

foi o que apresentou um maior equilíbrio entre os estímulos textuais e numéricos, 

provavelmente consequência de uma amostra menor (n=5) e bem dispersa entre a 

formação acadêmica dos respondentes (dois bacharéis em administração, um 

bacharel em ciências contábeis, um bacharel em psicologia e um bacharel em 

biologia) e profissional (um gestor financeiro, um gestor de pessoas e três analistas 

financeiros).  

No tocante as médias do “tempo de entrada” para os grupos de estudantes de 

administração de instituição particular e executivos seus valores médios são 

estatisticamente semelhantes para o slide 1 (estímulo somente textual) e slide 5 

(estímulo somente numérico).  
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Porém para o grupo de estudantes de administração de instituição pública o 

“tempo de entrada” é superior para o slide 1 (2.184 ± 432 ms) em comparação ao slide 

5 (986 ± 140 ms). Provavelmente por sua proxy ser mais voltada a áreas humanísticas 

os participantes desse grupo devem analisar por mais tempo os estímulos textuais, 

antes de focar em determinado ponto específico. 

A ordem dos slides apresentados no estudo possivelmente não interferiu na 

atenção dos respondentes, pois a média dos tempos de julgamento dos slides entre 

os grupos pesquisados demonstra uma variação entre a predileção de slides 

específicos.  

• Estudantes de administração de instituição pública:  

Média do “tempo de julgamento” - slide 2 > slide 3 = slide 1 = slide 4 > slide 5; 

 

• Estudantes de administração de instituição particular:  

Média do “tempo de julgamento” - slide 2 = slide 1 > slide 3 = slide 4 = slide 5; 

 

• Executivos:  

Média do “tempo de julgamento” - slide 3 = slide 2 = slide 4 = slide 5 > slide 1. 

 

Contudo para próximos estudos, sugerimos a variação da ordem dos slides 

apresentados, afim de melhor verificar se a ordem das informações pode influenciar 

no tempo de julgamento ou na tomada de decisão.  

Analisando as escolhas realizadas pelos respondentes no questionário de 

percepção, alusivo as informações consideradas mais relevantes no relatório de 

gestão, nas quais todos os grupos tiveram preferencias nos fragmentos pertencentes 

aos estímulos textuais, chegamos aos seguintes resultados, conforme demonstrado 

no gráfico 7: 

• Estudantes de administração de instituição pública:  

53% estímulos textuais (116 escolhas) x 47% estímulos numéricos (101 

escolhas); 

• Estudantes de administração de instituição particular:  

53% estímulos textuais (69 escolhas) x 47% estímulos numéricos (62 

escolhas); 

• Executivos:  

61% estímulos textuais (14 escolhas) x 39% estímulos numéricos (9 escolhas). 
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A representatividade da tomada de decisão propensa para os estímulos 

textuais para todos os grupos analisados, pode demonstrar que apesar de influência 

da formação acadêmica e profissional, outras habilidades como uma visão 

socioambiental, necessidades inerentes as suas atividades profissionais e entre 

outros, são capazes de motivar nas escolhas dos pesquisados. Gavetti (2007) aponta 

que as tomadas de decisões não ocorrem mediante a escolhas de precisão, mas sim 

através de uma busca de alternativas que se encaixe nas necessidades do tomador 

de decisão. 

Ocasio (1997) explica que para a visão baseada na atenção (ABV), as ações 

dos indivíduos não são passiveis de previsibilidade de acordo com suas 

características individuais, mas sim de acordo com as características da organização 

em que pertencem. Logo é importante para cursos acadêmicos voltados ao mercado, 

que seus planos curriculares estejam sempre atualizados, refletindo as necessidades 

do mercado ao qual deseja colaborar. 

 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou evidenciar qual a influência da formação acadêmica na 

atenção de gestores/estudantes diante de relatório de gestão, e se esta competência 

seria capaz de induzir a tomada de decisão. Procurando aprofundar nos 

conhecimentos relacionados a tomada de decisão e nas teorias da atenção baseada 

na visão (ABV). 

Por intermédio do experimento de mapeamento visual, examinamos o foco na 

atenção dos participantes, comparando diversos parâmetros relacionados a atenção 

desses integrantes para estímulos textuais e numéricos.   

Esta pesquisa tem sua relevância, visto que há poucos estudos relacionados 

as estruturas da atenção na comunicação e seus vínculos com a tomada de decisão. 

Pretendemos desta forma contribuir com esta área de estudo. 
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Assim esta investigação compreende que a formação acadêmica pode 

influenciar na atenção ao analisar um relatório de gestão. Contudo a tomada de 

decisão está submetida a outros fatores de motivação além da formação acadêmica. 

Para uma melhor compreensão de futuros experimentos nesta temática, 

sugerimos a obtenção de uma amostra mais representativa no que tange os 

executivos, podendo abranger outras áreas de uma organização, a fim de uma melhor 

comparação de resultados. 

Além disso buscar participantes de outras áreas acadêmicas (exatas e 

biológicas), com o objetivo de verificar se há um maior contraste nos resultados 

referente a atenção e tomada de decisão.  

Por esta pesquisa ter sido realizada de forma remota, devido as condições 

sanitárias que atingiram o mundo em 2020, houve uma grande dificuldade de 

prospectar participantes para este estudo, principalmente por muitos interessados não 

possuírem os materiais necessários para a coleta dos dados, notebook com webcam 

e internet com velocidade compatível ao do software de eye tracking. 

Ademais como cada participante realizava o experimento em um ambiente 

remoto, isto impossibilitou um melhor controle no local (quantidade de luz, plano de 

fundo, possíveis distrações, entre outros). Estes fatores podem influenciar nos dados 

obtidos e enviesar os dados coletados.  

Contudo entendemos que este trabalho tem uma relevância nos estudos 

referentes a atenção e tomada de decisão, ao permitir verificar que conhecimentos 

acadêmicos podem influenciar na atenção do tomador de decisão, colaborando com 

as possíveis melhorias na elaboração de relatórios de gestão e mostrando possíveis 

caminhos a seguir nos currículos acadêmicos. 
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Anexo I 
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Anexo I 
 

Relatório de Gestão inspirado na Fundação Nacional da Qualidade (Pensamento 

Sistêmico, Compromisso coma as partes interessadas, Desenvolvimento 

Sustentável, Orientação por Processo, Geração de Valor). 
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Anexo II 
 

Termo de consentimento, questionário sócio econômico e questionário de 

percepção aplicados aos participantes da pesquisa. 
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