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Resumo

A formatação do ambiente de venda de uma loja é um dos principais instrumentos de que
o varejista dispõe para obter vantagens competitivas e incrementar o seu desempenho. O
complexo ambiente de loja oferece inúmeros estímulos que afetam o comportamento de compra
dos clientes. Em sua experiência de compra, o cliente se guia basicamente pelas emoções e
significados despertados por esses estímulos.

Este estudo visa entender como emoções e significados captados pelo cliente na loja
resultamdos diversos elementos que compõemo ambiente de venda da loja.

Partindo dos fenômenos da percepção, do afeto e da cognição aplicados ao ambiente de
venda, revisamos os principais estudos abordando a influência do ambiente de venda sobre o
comportamento do consumidor em relação à loja, focando suas reações internas e em particular
as emoções sentidas e os significados atribuídos ao ambiente de loja pelos clientes.

Detalhamos e organizamos o rol dos elementos que compõem o ambiente físico de uma
loja, utilizando-o como base para a análise dos efeitos desses elementos sobre os clientes em
termos de emoções sentidas e significados atribuídos pelos clientes à loja.

Tentando entender como o ambiente de venda da loja se relaciona com as emoções e
os significados nele captados, realizamos uma investigação exploratória, de cunho qualitativo e
mais descritivo que explicativo, utilizando técnicas como a entrevista parcialmente estruturada
complementada por elementos da entrevista de profundidade, e o EmotiScape.

Os resultados do estudo, como esperado para uma pesquisa exploratória, cobrem
aspectos diversos.

Em termos de resultados empíricos, identificamos os elementos ambientais efetivamente
percebidos pelos clientes na loja, as principais integrações presentes entre esses elementos ao
serem percebidos, e as emoções e os significados a eles atribuídos pelos clientes. Também
descrevemos os principais mecanismos que ligam os elementos ambientais percebidos às
emoções e aos significados atribuídos ao ambiente de loja. E ainda identificamos e descrevemos
as ocorrências de integrações entre os processos afetivos e cognitivos dos entrevistados que
resultamda presença dos elementos ambientais.

Como contribuição conceitual inicial do estudo, confirmamos a visão dos modelos
contingenciais da Psicologia para o fenômeno da percepção, evidenciando que os estímulos do
ambiente de loja podem ser percebidos tanto “um a um” como conjuntamente no ponto de
venda, passando ainda por casos intermediários, em que um número mais reduzido de
estímulos atua conjuntamente para gerar emoções e significados para o cliente. Disto resulta
uma aplicação gerencial direta: conhecendo antecipadamente estímulos isolados ou “pacotes”
definidos de estímulos associados a emoções e significados específicos, poderíamos formatar
intencionalmente o ponto de venda para provocar (ou evitar) determinados efeitos emocionais e
cognitivos no cliente, usando o design como ferramenta para desenvolver estratégias
mercadológicas e assimproduzir o desempenho desejado para umcerto ambiente de venda.

A segunda contribuição conceitual do estudo diz respeito à comprovação de abordagem
relativamente recente na Psicologia, que vê os fenômenos afetivos e cognitivos integrados em
um mesmo processo abrangente de processamento de informações pela mente humana. Os
resultados deste estudo suportam tal visão ao constatar que os clientes tanto utilizam suas
emoções para construir “raciocínios” e julgamentos sobre a loja como, inversamente, constroem
arrazoados que desembocamem (ou reforçam) suas emoções sentidas emrelação à loja.

Por fim, o estudo também avança na utilização de instrumentos de coleta de dados
inovadores que podem captar estados emocionais variados (o EmotiScape) e vencer
dificuldades de verbalização dos entrevistados para identificar estímulos ambientais percebidos
(usando coletâneas de imagens detalhando o ambiente da loja).

Palavras-chave: 1. Comportamento do consumidor. 2. Compras – Aspectos psicológicos.
3. Lojas – Arquitetura. 4. Marketing. 5. Merchandising. 6. Vendas
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Abstract

The design of the sales environment of a store is one of the key tools that retailers
have available to obtain competitive advantages and improve their performance. This
complex environment offers several stimuli that affect the clients’ purchasing behavior. In their
purchasing experience, clients guide themselves, among other factors, by their emotions and
meanings aroused by these stimuli.

This study has as objective to understand how emotions and meanings derived by the
client from the sales environment result from different environmental elements that compose
the sales environment of the store.

Starting from the phenomena of perception, affection and cognition in the context of
the sales environment, we reviewed the main studies on the environmental influence on
consumers inside the store, focusing on their internal reactions, particularly on the emotions
felt and on the meanings attributed to the store environment by customers.

We detailed and organized the list of elements that build up the physical environment
of a store, using it as base for the analysis of the effects of these elements on customers, in
terms of experienced emotions and meanings attributed by clients to the store.

Trying to understand how the sales environment of the store connects with the
emotions and meanings aroused by it, we performed an exploratory, qualitative, and more
descriptive than explanatory research, using techniques such as the partially structured
interview complemented by aspects of the in-depth interview, and the EmotiScape instrument.

The results, as expected from an exploratory investigation, cover many aspects.
In terms of empiric results, we identify the environmental elements actually perceived

by clients in the store, the main integrations among such elements when being perceived, and
the emotions and the meanings attributed to them by customers. We describe the main
mechanisms that bind the perceived environmental elements to emotions and meanings
attributed to the store environment. We also identify and describe examples of integrations
between the affective and cognitive processes which result from environmental elements.

As a first conceptual contribution of our research, we confirm the point of view
presented by the contingencial models of perception from Psychology, that the store
environment stimuli can be noticed “one by one” or as a whole, and also intermediary cases in
which a certain number of stimuli act in concert as source of emotions and meanings for the
customer. Straight from this fact results an important managerial implication: knowing in
advance isolated or packaged stimuli and their potential associations to specific emotions and
meanings, we can intentionally shape the point of sale to evoke (or avoid) emotional and
cognitive effects on the customer, using the point of sale design as a tool for developing
marketing strategies and attaining a desired level of performance for a store.

The second conceptual contribution of our study is the validation, in the context of the
sales environment, of an approach relatively recent in Psychology, which sees the affective
and cognitive phenomena integrated in a larger and unified information processing scheme
performed by the human brain. The results from this study support this vision, showing that
customers use their emotions to build reasoning and judgments concerning the store as,
inversely, build reasoning that result in (or reinforce) their emotions regarding the store.

Finally, the study also contributes in advances in the usage of innovative data
collection instruments that can measure a diversified range of emotional states (the
EmotiScape) and avoid verbal blockages from interviewed people when reporting perceived
environmental stimuli (using collections of images detailing the store environment).

Keywords: 1. Consumer behavior. 2. Purchasing – Psychological aspects. 3. Stores –
Architecture. 4. Marketing. 5. Visual merchandising. 6. Sales
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1. IMPORTÂNCIA, CONTEXTO, FINALIDADE E ESTRUTURA DO ESTUDO

1.1. INTRODUÇÃO

No ponto de venda, ou melhor, imersos no seu ambiente, é que os clientes

realizam a ação essencial para a sobrevivência e a prosperidade de um

estabelecimento comercial, que consiste na efetivação da compra. Esse passo é o

coroamento de um processo complexo, largamente estudado na literatura de

Marketing dedicada ao estudo do comportamento de compra dos clientes, que

começa com a percepção de uma necessidade não atendida e atinge o seu auge no

fechamento da compra. Um dos objetivos fundamentais do estudo do Marketing é

entender como esse processo pode ser influenciado para melhorar os indicadores

de desempenho de uma empresa, o que, no caso do varejo, necessariamente passa

pela formatação do ambiente do ponto de venda.

Na visão dos profissionais desse ramo também é largamente aceito que o

ambiente de venda de um estabelecimento comercial afeta de maneira pronunciada

o resultado final da interação entre o cliente e a empresa varejista. Com efeitos

evidentes, mas por meio de uma dinâmica de funcionamento que não possui uma

lógica interna fácil de se compreender, e com uma “receita” que não é simples de se

descrever e menos ainda de se prescrever, os varejistas constatam no seu dia a dia

que o ambiente físico (onde se realiza a venda) pode favorecer ou prejudicar suas

vendas: ele pode disparar o processo de compra, apenas mediá-lo ou até inibi-lo. E

os varejistas procuram interferir continuamente nesse ambiente, num processo que é

mais uma arte do que uma técnica baseada em conhecimento comprovado.

O ponto de venda é o instrumento básico do varejista para a realização dos

seus negócios, e no caso do varejo tradicional com lojas físicas, responsável por boa

parte de um investimento elevado que é essencialmente imobilizado.

O estudo da formatação do ambiente de venda físico ainda é um campo

explorado com muita dificuldade pelos estudiosos do varejo por conta das limitações

à experimentação prática nesse contexto, já que alterar esse ambiente para testar

soluções alternativas de configuração com a finalidade de melhorar os resultados de

uma loja costuma ser inviável por conta do alto custo envolvido. Lojas físicas, além

de dispendiosas, não podem ser modificadas facilmente, pois isso implica uma

reforma com perda total ou parcial dos investimentos anteriores em infraestrutura e
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decoração, sem falar no transtorno (com impacto óbvio no faturamento) que uma

alteração mais profunda provoca na operação do estabelecimento.

Desta maneira, é essencial, antes de imobilizar recursos vultosos na

formatação de uma loja, avaliar previamente o impacto de configurações alternativas

do ambiente sobre o comportamento do cliente, na expectativa de identificar as que

oferecem melhores possibilidades de desempenho para o varejista.

Com relação ao estado atual do conhecimento acadêmico no campo da

influência do ambiente sobre o comportamento dos clientes, em função da sua

relevância financeira, ha bastante tempo existem trabalhos investigativos

importantes, nos quais observamos duas abordagens básicas. A primeira

corresponde aos estudos (modelando correlações entre diversos constructos e / ou

realizando experimentos) que relacionam um “pequeno” número de elementos ou

estímulos presentes no ambiente de loja ao comportamento do cliente através de

variáveis que descrevem suas ações ou intenções na compra. A segunda consiste

em outros estudos (teóricos ou exploratórios e geralmente baseados numa visão

gestáltica do ambiente de venda) que abordam um “grande” número de elementos

do ambiente influenciando simultaneamente o comportamento dos clientes no ponto

de venda, mas descrevem tal comportamento de forma muito genérica (p. ex. pela

simples aproximação ou afastamento em relação ao ponto de venda), sem detalhar

precisamente como ocorre o comportamento do cliente (p. ex. via tamanho da

compra, tempo de permanência na loja, qualidades atribuídas à loja, etc.). Dessa

forma, a relação entre causa (numerosos elementos do ambiente) e efeito

(comportamento de compra específico, descrito por uma extensa série de variáveis)

não é estudada adequadamente por nenhuma das duas abordagens de pesquisa

apontadas. Não fica claro o vínculo entre a formatação do ambiente de venda (por

meio do oferecimento de estímulos ambientais específicos) e o comportamento dos

clientes descrito por meio de variáveis relacionadas, mesmo que indiretamente, ao

desempenho dos varejistas. Prosseguir no estudo e entendimento dessas relações

permitiria, em última análise, uma melhor avaliação do design do ambiente de venda

antes de implementá-lo, e assim direcionar os investimentos dos varejistas para uma

formatação do ambiente de uma loja que fosse mais produtiva.

Mesmo com essa deficiência, podemos identificar um conjunto (bastante

heterogêneo) de trabalhos que procuram integrar de alguma forma os diversos

fenômenos e variáveis relativas aos efeitos do ambiente de venda em um modelo
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mais abrangente que inclui o comportamento do cliente e seus efeitos sobre o

desempenho empresarial do negócio varejista. Essas pesquisas têm tentado reunir

contribuições teóricas de variadas áreas do conhecimento na busca de explicar ou

mesmo tentar influenciar o comportamento dos clientes no ambiente de venda.

Entre aquelas que serão mais detalhadamente abordadas no Referencial

Teórico deste estudo e que contribuem para a elaboração do quadro de referência

que utilizamos, podemos citar Store Atmosphere and Purchasing Behavior

(DONOVAN et. al., 1994), que aporta os fundamentos da contribuição da Psicologia

Ambiental de Mehrabian e Russel (1974) para o campo do estudo do ambiente de

loja varejista; Servicescapes: the impact of physical surroundings on customers and

employees (BITNER, 1992), que traz uma visão abrangente do fenômeno da

influência do ambiente nos comportamentos de clientes e funcionários; e The

Influence of Multiple Store Environment Cues on Perceived Merchandise Value and

Patronage Intentions (BAKER et al., 2002), em que se procura estabelecer um

modelo mais detalhado do funcionamento do processo de compra (identificando

moderadores importantes) no qual alguns elementos do ambiente de loja (como os

atendentes, o design da loja e a música ambiente) acabam, ao final desse processo,

por afetar a adoção de uma loja (store patronage) pelos clientes.

Em geral, em relação ao que tem sido desenvolvido na academia sobre o

assunto, os estudos têm analisado esse fenômeno de forma abrangente, mas

superficial (na linha dos estudos do efeito gestáltico dos elementos do ambiente de

venda sobre o comportamento dos clientes), ou de forma detalhada, mas limitada a

aspectos restritos do ambiente de venda (experimentando o efeito de um ou poucos

fatores físicos do ambiente sobre o comportamento dos clientes). Porém persiste

“[...] uma surpreendente falta de pesquisa empírica ou de base teórica dirigida ao

papel dos arredores físicos nos condicionantes do consumo. Gerentes

continuamente planejam, constroem, mudam e controlam essas redondezas, mas

freqüentemente o impacto de um design específico ou de uma mudança específica

no design nos usuários finais das instalações não é completamente compreendido.”

(BITNER, 1992, p. 57, tradução nossa)

Certamente esse estado decorre da enorme complexidade do tema, que

atravessa as fronteiras de diversas áreas do conhecimento como a Psicologia

Cognitiva e Ambiental, a Arquitetura, a Comunicação Social e o próprio Marketing,

só para citar algumas das mais relevantes.



4

Essa complexidade foi sentida com intensidade na formulação deste estudo,

no qual a pretensão inicial era tentar detalhar de forma completa todos os fatores do

ambiente do ponto de venda que pudessem afetar os seus resultados, rastrear o

processo de compra no ponto de venda e propor relações de causa e efeito entre a

manipulação dos fatores do ambiente no início do processo e os indicadores de

desempenho do ponto de venda. Já nos passos iniciais do desenvolvimento do

Referencial Teórico do estudo, ficou evidente que chegar a uma modelagem

completa e definitiva do fenômeno ainda é um objetivo ambicioso demais, motivo

pelo qual os nossos objetivos aqui serão mais restritos, mas certamente ainda

relevantes para o progresso do conhecimento nesse assunto.

Os estudos encontrados na literatura sobre o tema do ambiente de venda são

muito relevantes para a compreensão do fenômeno da sua influência nos

comportamentos dos clientes e para o entendimento da ambientação da loja como

ferramenta da estratégia varejista. Contudo, embora estejam no campo da

comunicação (porque o ambiente de uma loja também pode ser encarado como uma

forma de comunicação basicamente não-verbal), tais estudos não têm abordado um

componente fundamental para o entendimento do comportamento dos clientes, que

é a tradução da percepção dos fatores que compõem o ambiente de loja nas

emoções e significados que vão gerar as avaliações positivas ou negativas dos

clientes em relação ao ambiente, e que por sua vez determinam o resultado do

processo de compra.

O processo de qualificação cognitivo-emocional de uma loja é o eixo principal

em torno do qual gira o comportamento de compra dos clientes dentro da loja e que

no final, dita o desempenho de um negócio varejista. Assim, nos sentimos instigados

a estudar como a percepção dos “elementos” (estímulos) objetivos do ambiente

conduz à complexa atribuição das “emoções” e dos “significados” que qualificam

uma loja e guiam o comportamento dos clientes, moderando, em última análise, a

produtividade do ambiente de venda.

Em suma, nosso estudo investiga o processo pelo qual os clientes percebem

e traduzem a “linguagem” dos elementos do ambiente da loja em uma qualificação

para a mesma, composta (segundo o caminho apontado pela revisão da literatura)

essencialmente pelas reações emocionais e pela atribuição de significados ao

ambiente. Progredir na compreensão desse processo será a contribuição especial

deste trabalho.
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1.2. A SITUAÇÃO PROBLEMA

Do ponto de vista do mercado, a alta competitividade reinante no varejo (onde

muitas empresas desfrutam de grande liberdade para operar, monitorar as

estratégias umas das outras e reproduzi-las, atenuando as possíveis vantagens

competitivas dos concorrentes), bem como as margens de lucro apertadas, os

consumidores seletivos, e mesmo eventuais regulamentações impostas, resultam

atualmente numa menor capacidade de gerar diferenciais competitivos no varejo.

Uma possibilidade em aberto, que não é facilmente reprodutível pela concorrência, é

a criação de um diferencial competitivo pela formatação do próprio ambiente físico

onde o consumidor realiza as suas compras (TURLEY; CHEBAT, 2002, p. 125-144).

No ramo do varejo farmacosmético que será o foco do nosso estudo, em

especial, o leque de opções estratégicas que podem servir como diferencial

competitivo é limitado em função da uniformidade (por vezes até comoditização) de

boa parte dos produtos disponíveis para venda, além do controle de preços nos

medicamentos que acaba por gerar uma guerra de preços de fato e um

estreitamento ainda maior nas margens de lucro, limitando a capacidade de

investimento das empresas. O uso de mídia de massa para gerar diferenciais de

imagem, além de restrito em função das baixas margens de lucro praticadas,

também não é compensador em função da inelasticidade da demanda (pois muitos

produtos vendidos nesse ramo – como os medicamentos – freqüentemente são de

compra obrigatória por motivo de saúde). A conseqüência é que a formatação do

ambiente de loja deixa de ser uma opção adicional para se tornar uma das poucas

armas disponíveis para assegurar uma diferenciação em relação à concorrência.

Assim, entender com maior profundidade como o ambiente é interpretado pelos

clientes, afetando seu processo de compra se torna vital no ramo do varejo

farmacosmético.

Do ponto de vista acadêmico, trabalhos anteriores que buscam uma

compreensão ampla desse fenômeno e contêm uma extensa revisão do

conhecimento (como BITNER, 1992, p. 57-71) ainda se mostram superficiais na

análise do comportamento de compra (ao descrevê-lo de forma simplista em termos

de aproximação ou afastamento). Ou, quando realizam um tratamento empírico

sofisticado (como HUI; BATESON, 1991, p. 174-184 e BAKER et al., 2002, p. 120-

141, entre outros), fazem uma análise incompleta dos efeitos do ambiente sobre o
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comportamento dos clientes por incluir apenas alguns poucos elementos do

ambiente na análise.

Na realidade de uma loja, o ambiente da sua área de venda apresenta

elementos ou estímulos muito diversificados (que mais adiante definiremos de forma

abrangente como “ambiência”) e que certamente têm maior ou menor impacto sobre

o consumidor e, em conseqüência, sobre a produtividade de um ponto de venda.

Quais seriam os elementos realmente relevantes? Inexistem indicações seguras em

termos de pesquisa (TURLEY; CHEBAT, 2002, p. 139). Qual a importância relativa

de cada elemento? Isso não parece ter sido detalhado. Como elementos específicos

do ambiente se integram (e por meio de que mecanismos atuam) para despertar

emoções e atribuir significados na mente dos clientes? A literatura não foca esse

problema especial.

Como exemplo que demonstra a limitação do número de elementos do

ambiente incluídos nos estudos sobre o tema que abordamos em nossa pesquisa,

podemos apontar o estudo de Baker et al. (2002, p. 120-141). Nele, estaria a

“ambiência” da loja suficientemente representada pelos atendentes, design e música

ambiente? O que dizer de outros fatores ambientais como a iluminação, o aroma, a

temperatura, ou outros colocados no limiar do processo perceptivo dos clientes?

Qual seria o nível de detalhe efetivamente percebido pelos clientes em termos dos

fatores ambientais, ou seja, quais os fatores efetivamente percebidos pelos clientes

numa loja? Quais seriam irrelevantes? Ao analisarmos os estudos de Baker et al.

(2002, p. 120-141) e de Donovan et. al. (1994, p. 283-294), bem como outros

existentes no campo da influência do ambiente sobre o comportamento do

consumidor, verificamos que a descrição e a mensuração dos fatores básicos que

determinam um resultado possível sobre os clientes é bastante limitada. Não só os

fatores causais do ambiente que afetam o resultado de uma loja são em geral pouco

abrangentes (estuda-se o efeito conjunto de um pequeno número de elementos do

ambiente), como são avaliados com base em aspectos restritos (um número limitado

de qualificadores descrevendo os efeitos de cada fator).

Em estudos como o de Baker et al., quando se fala em intenção de compra ou

na intenção de adoção de loja como sinalizador do resultado comercial de uma loja,

há uma lacuna na descrição do processo de compra que se situa em uma instância

anterior à manifestação das intenções de comportamento dos clientes, e que

corresponde à experimentação de emoções e à atribuição de significados por meio
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dos estímulos oferecidos pelos diversos elementos ambientais presentes na loja.

Juntamente com as emoções sentidas, os significados ou atributos elaborados pelos

processos mentais dos clientes guiarão a avaliação final sobre a loja, as intenções e

no final o seu comportamento de compra real.

Mas, diferentemente de outros campos ligados à comunicação, em relação ao

ambiente de venda, há carência de estudos que procurem relacionar os múltiplos

elementos ambientais com as emoções e significados atribuídos pelos clientes à

loja. Praticamente todos os estudos encontrados na literatura sobre a influência do

ambiente de loja no comportamento dos clientes e na produtividade de uma loja

assumem, explicita ou implicitamente, que as emoções e o processo cognitivo estão

entre os fatores moderadores mais importantes no comportamento dos clientes.

Contudo, pouco qualificam tais emoções e significados, e também não explicam a

articulação, dosagem ou importância relativa dos fatores ambientais como geradores

de emoções e significados específicos.

É nesse hiato de pesquisa, tentando descrever como um complexo conjunto

de potenciais elementos (estímulos) ambientais se organiza e compõe uma espécie

de linguagem do ponto de venda que, uma vez “entendida” pelos clientes (com base

em seus processos afetivos e cognitivos internos), serve para que eles qualifiquem

uma loja, e também buscando descrever como os elementos ambientais se integram

(ou não) nos seus efeitos sobre os clientes, que este trabalho caminha.

Nessa direção, buscamos identificar:

 Quais elementos do ambiente de venda são de fato percebidos

 Quais elementos afetam (e como) as emoções dos clientes na loja;

 Quais elementos levam à atribuição de significados relativos à loja (e

como o fazem);

 Quais elementos eventualmente se integram (e como) para formar

“pacotes” de estímulos que atuam conjuntamente e levam a emoções e

significados específicos; e,

 No nível mais abstrato dos processos mentais internos dos clientes, quais

emoções sentidas e quais significados captados se influenciam

mutuamente (e mais uma vez, como o fazem) para afetar o

comportamento de compra dos clientes na loja.
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1.3. OBJETIVOS DO ESTUDO

1.3.1. OBJETIVO GERAL

Procuramos explorar, através de uma metodologia qualitativa, os

relacionamentos existentes entre os elementos relativamente objetivos do ambiente

de venda (estímulos ambientais) com as emoções e os significados atribuídos ao

ambiente pelos clientes.

Um maior entendimento de tais relacionamentos poderá ajudar os gestores

varejistas a tomarem decisões sobre a formatação do ambiente de loja, compondo-o

com base nos elementos ambientais que consigam produzir melhores experiências

de compra para os clientes e, conseqüentemente, levar a melhores indicadores de

desempenho para o varejista.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desejamos, com a realização deste estudo:

1. Consolidar, por meio de uma pesquisa exaustiva da literatura sobre o

tema, o elenco dos elementos do ambiente de loja que potencialmente

afetam o comportamento dos consumidores nesse ambiente;

2. Identificar, para um conjunto de ambientes escolhidos de um setor

varejista específico, por meio de pesquisa empírica, quais elementos do

ambiente de venda são percebidos pelos consumidores;

3. Identificar, para um conjunto de ambientes escolhidos de um setor

varejista específico, por meio de pesquisa empírica, as emoções sentidas

e os significados atribuídos (ou atributos percebidos) em relação à loja

pelos consumidores;

4. Descrever e explicar como elementos ambientais objetivos específicos,

apontados pelos clientes nos ambientes escolhidos, são associados às

emoções sentidas na loja e aos significados atribuídos pelos

consumidores ao ambiente da loja;

5. Identificar, nos ambientes escolhidos, eventuais conjuntos de elementos

cujos efeitos se integram e que são conjuntamente associados pelos

clientes a emoções sentidas e a significados por eles atribuídos,

descrevendo os mecanismos de integração presentes e explicitando os

efeitos emocionais e cognitivos resultantes sobre os clientes na loja;
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6. Identificar, nos ambientes escolhidos, eventuais influências presentes, nos

processos mentais dos clientes, entre emoções sentidas em relação ao

ambiente de loja e significados a ele atribuídos, descrevendo os

mecanismos influenciadores presentes e explicitando as emoções e os

significados envolvidos;

7. Apresentar reflexões conceituais baseadas no referencial teórico

pesquisado e nos resultados obtidos em nossa pesquisa empírica; e

8. Oferecer, para as abordagens teóricas e metodológicas apresentadas e

utilizando como exemplo os ambientes estudados, aplicações gerenciais

para o estudo.

1.4. ESTRUTURA GERAL E PLANO DE CAPÍTULOS DO ESTUDO

Este trabalho está organizado em seis grandes seções ou capítulos, que

descrevemos a seguir:

 No primeiro capítulo (em que se insere este tópico) apresentamos as

motivações gerais para a realização do estudo, definimos em grandes

linhas o problema de pesquisa que estamos abordando, e também

elencamos os objetivos da pesquisa;

 O segundo capítulo contém o referencial teórico do estudo, discorrendo

sobre as teorias, modelos e conceitos que o embasam;

 No terceiro capítulo, situamos a metodologia empregada no estudo, tanto

em sua fundamentação teórica como nos detalhes operacionais de sua

utilização nesta pesquisa;

 O quarto capítulo apresenta os resultados do campo da pesquisa e realiza

a organização e uma pré-análise desses resultados;

 No quinto capítulo, os resultados são relacionados entre si e analisados à

luz do referencial teórico adotado, com o que apresentamos proposições e

especulações derivadas da análise efetuada;

 No sexto e último capítulo, sumarizamos os resultados do estudo, suas

contribuições gerenciais, conceituais e metodológicas.

Além destes capítulos, é importante notar que o trabalho contém alguns

anexos, entre os quais destacamos os dois últimos (V e VI) por apresentarem uma

série de imagens essenciais para a compreensão das análises realizadas.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, apresentamos inicialmente a utilização do ambiente de venda

como ferramenta de implementação da estratégia mercadológica varejista,

seguida de extensa revisão da literatura sobre a estrutura e a organização do

ambiente de venda (detalhando os elementos do ambiente investigados na parte

empírica da nossa pesquisa).

Na seqüência, apresentamos um apanhado com os conceitos da Psicologia

básica que são essenciais para o nosso estudo, como os da percepção, do afeto

(processos emocionais), da cognição (processos de atribuição de significados) e

das relações entre esses conceitos e processos psicológicos (também

investigadas na parte empírica deste estudo).

Em seguida identificamos, por meio da revisão de estudos teóricos e empíricos

presentes na literatura, quais seriam as principais qualificações relativas às

emoções e aos significados que poderiam ser aplicáveis à avaliação do ambiente

do ponto de venda (também tendo em vista a investigação dessas qualificações

no campo do estudo).

Na seqüência, resumimos os principais modelos teóricos presentes na literatura

referente aos serviços em geral e ao varejo em particular que contribuem para o

entendimento da ligação entre os elementos do ambiente de venda, o

comportamento do cliente na loja (com suas inúmeras variáveis moderadoras) e

o desempenho do ponto de venda, sempre procurando identificar nesses

modelos o foco do nosso estudo, qual seja, a relação existente entre os

elementos do ambiente de venda e as emoções e os significados atribuídos

pelos clientes à loja com base na percepção desses elementos. Como a nossa

lógica de revisão da literatura anterior e de construção conceitual caminha do

varejo para os processos afetivos e cognitivos contextualizados neste ramo, e

não dos conceitos “puros” referentes ao afeto e à cognição (como encontrados

na literatura básica da Psicologia), a revisão dos modelos teóricos citados tem

como base estudos com foco mais quantitativo (que é o predominante nos

estudos relativos aos serviços e ao varejo), mesmo que depois optemos por uma

abordagem metodológica qualitativa, para dar conta do nosso problema de

pesquisa.
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É por conta dessa opção metodológica qualitativa existente em nosso estudo

que, depois de resumir os modelos teóricos citados, voltamos a alguns conceitos

básicos da Psicologia Comportamental necessários para descrever a finalização

do processo de compra e as integrações entre os efeitos dos estímulos

ambientais e entre os aspectos afetivos (emoções) e cognitivos (significados) na

qualificação do ambiente de venda.

Formulamos ainda uma relação detalhada dos elementos do ambiente de venda,

propondo o seu agrupamento em fatores ambientais abrangentes, e também

como contribuição desta pesquisa, elaboramos a consolidação dos modelos

teóricos encontrados em uma visão integrada, descrevendo os efeitos das

variáveis ambientais sobre os comportamentos de compra dos clientes na loja.

Finalizamos este capítulo identificando alguns gaps de pesquisa que serão

explorados na parte empírica do nosso estudo.

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Apesar de vários textos (com maior ou menor vocação acadêmica) abordarem o

tema da influência dos fatores ambientais (isolados ou em pequenos grupos) na

satisfação dos clientes, na intenção de compra ou na intenção de adoção de uma

loja, nota-se uma grande falta de uniformização e de precisão conceitual nessa

área de conhecimento. E, quando é necessário traduzir os termos utilizados do

Inglês (em que a maioria dos textos versando sobre o tema são redigidos) para o

Português, a situação fica ainda mais complicada, já que para termos de elevado

teor subjetivo como ambiente (de environment), visual (de visual merchandising),

atmosfera (atmosphere), estados emocionais ou de ânimo (mood), etc., as

traduções (literais ou não) que são possíveis, por vezes, deixam a desejar para

transmitir com fidelidade os variados conceitos que são rotulados por termos

como esses quando empregados no original. Os autores referem-se e usam

muitas vezes como intercambiáveis termos de significado próximo, mas não

idêntico, como ambiente, espaço ou cenário de serviços, atmosfera e

personalidade e assim por diante. E mais: há pouco cuidado em identificar o que

é elemento ou causa ambiental objetiva e o que é efeito percebido nesse campo:

por vezes os fatores objetivos do ambiente que geram sua percepção são

confundidos com os seus próprios efeitos perceptuais (ou seja, não se separam

causa do que na realidade já não é a origem última do fenômeno, e sim um
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efeito). Assim, nos sentimos justificados ao seguir as definições conceituais que

melhor nos servem dentro da literatura revisada e, ao final deste tópico, propor

uma conceituação relativamente arbitrária, que nos torne possível

operacionalizar o nosso estudo.

2.2. MIX DE MARKETING E MIX VAREJISTA

Os profissionais de Marketing utilizam uma série de instrumentos, recursos ou

ferramentas para planejar e operacionalizar suas estratégias e, com isso, atingir

resultados como volume de vendas, participação de mercado, lucratividade,

obtenção de preferência dos clientes e muitos outros. Eles compõem o que

chamamos de Mix de Marketing, Marketing-mix ou Composto de Marketing.

Ou seja, composto de Marketing é “... o conjunto de ferramentas de Marketing

que a empresa usa para perseguir seus objetivos de Marketing.” (KOTLER;

KELLER, 2006, p. 17). O ambiente de venda que estudamos é uma das

ferramentas que fazem parte desse Mix quando o aplicamos ao varejo.

Os instrumentos que compõem o Mix de Marketing têm sido apresentados, desde

cedo, no desenvolvimento da teoria de Marketing, agrupados em quatro

dimensões que descrevem os aspectos sobre os quais o Marketing trabalha e

que foram identificados com as iniciais dos seus nomes originais em Inglês.

Essas quatro dimensões foram popularizadas por E. Jerome McCarthy a partir da

década de 60 como os “4Ps”: produto (de product), praça ou ponto de venda (de

place), promoção (de promotion) e preço (de price). Como a tradução

praticamente literal das denominações originais das dimensões do Inglês para o

Português preserva as iniciais (“4Ps”) popularizadas, mas não o seu sentido,

preferimos nos referir aqui aos “4Ps” originais de McCarthy como produto,

distribuição, comunicação e preço, mais fiéis na língua portuguesa ao seu sentido

original e ao seu posterior emprego na teoria de Marketing.

Os “4Ps” são usados como sinônimo do mix de Marketing, mas na verdade essas

quatro dimensões consistem em uma divisão arbitrária agrupando os diversos

instrumentos com que o Marketing trabalha. Ela reflete a importância relativa que

se dá a um certo grupo de instrumentos dentro do mix de Marketing. O Marketing

como disciplina surgiu a partir do ponto de vista das empresas industriais, e a

divisão mais clássica do mix de Marketing em “4Ps” reflete esse ponto de vista.

Quando aplicado a outro tipo de organizações, o peso relativo dos instrumentos



13

utilizados varia e, quando um grupo de instrumentos diferente se mostra

fundamental, faz até sentido alçá-lo ao mesmo nível das dimensões originais ou

mesmo modificar as definições das dimensões originais. Assim, no varejo, que é

o foco deste estudo, fala-se não mais em quatro, mas em seis “Ps" desde o final

da década de 80, num ordenamento que é respeitado pelos principais livros-texto

sobre varejo existentes, como os de Berman e Evans (2006) nos EUA e Parente

(2000) no Brasil. Os “6Ps” do varejo sintetizam, mais uma vez, os principais

grupos de instrumentos com que o Marketing opera, mas aplicados ao varejo.

São as dimensões que compõem o chamado mix varejista, que consistem em:

 Produto (de product) – mix ou sortimento de produtos e serviços ofertados

por um estabelecimento e os eventuais serviços de apoio a eles

associados;

 Ponto (de place) – aspectos de localização do estabelecimento varejista;

 Promoção (de promotion) – atividades de divulgação do varejista;

 Preço (de price) – estratégias e práticas de apreçamento utilizadas pelo

varejista;

 Pessoas (de people) – comunicação e atendimento prestado aos clientes

durante o processo de venda, bem como as atividades que o viabilizam. O

varejo é uma atividade no campo dos serviços, na qual são principalmente

pessoas (freqüentemente, os vendedores) que atendem o cliente e

entregam ou viabilizam o serviço desejado. Os funcionários são

absolutamente fundamentais para a prestação do serviço de uma

operação varejista, daí o destaque à parte dado a essa dimensão no ramo;

e

 Apresentação (de presentation) – outros instrumentos especialmente

importantes para o Marketing varejista, compostos pela apresentação

geral (interna e externa) do ponto de venda, pelo seu layout

(macrolocalização espacial dos agrupamentos de mercadorias e serviços

associados na loja) e pela exposição dos produtos (microlocalização dos

produtos dentro de suas respectivas áreas de venda, bem como das

formas e equipamentos utilizados para a exposição). É nesta dimensão

que nosso estudo se concentra, daí seu detalhamento logo a seguir.
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2.3. APRESENTAÇÃO DE UMA LOJA

É do conhecimento geral dos varejistas e de autores como Schiffman e Kanuk

(2000, p. 123) que a apresentação de uma loja (parte do conceito mais amplo de

ambiente de serviços que abrange inclusive o varejo) é um aspecto fundamental

na estratégia de posicionamento de mercado de uma empresa de serviços como

a varejista. Segundo esses mesmos autores (2000, p. 124 apud BITNER, 1992,

p. 57-71), a apresentação ou ambiente físico é importante nesse ramo “porque

existem muito poucos critérios objetivos pelos quais os consumidores podem

julgar a qualidade dos serviços que recebem.”

A dimensão de apresentação do estabelecimento comercial é por si mesma

bastante complexa, compondo-se de vários aspectos que, no seu detalhamento

individual e na sua ação sobre o cliente, descrevem o ambiente de venda e vão

gerar no cliente emoções e a elaboração de significados para os estímulos

ambientais percebidos. Esses significados captados durante o processo de

compra, somados à imagem geral do varejista preexistente na mente do cliente,

são poderosos fatores que influenciam os estágios finais desse processo, em

especial o fechamento da compra.

Os autores na área de Marketing e de Visual Merchandising classificam e

agrupam os aspectos relativos à apresentação sob diferentes critérios, incluindo

ora esse, ora aquele elemento. Utilizaremos uma estruturação dos aspectos

relativos à apresentação varejista baseada em três grandes divisões:

apresentação (propriamente dita ou geral referente ao ponto de venda), layout e

exposição (dos produtos), baseada na organização geral de Parente (2000, p.

293-324) e eventualmente complementada seguindo outros autores (citados

pontualmente).

2.3.1. APRESENTAÇÃO

A apresentação de uma loja pode ser observada segundo dois ângulos, o

externo e o interno:

 Apresentação externa – é composta pelos seguintes fatores:

o Posição da loja:

 Visibilidade – destaque ou não em relação às vizinhanças, etc.;

 Compatibilidade com o ponto – harmonia arquitetônica da

edificação no tamanho e em relação às suas vizinhanças; e
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 Conveniência – disponibilidade de estacionamento, facilidade de

acesso, etc..

o Arquitetura da loja:

 Motivo arquitetônico – estilo, tema ou aparência geral, que

contribui para o posicionamento;

 Facilidade promocional – o estilo da edificação e a fachada

também servem de veículo para divulgação de diversas

informações e promoções da loja;

 Fachada – pode ser em frente reta (aspecto positivo: ganho de

espaço de venda; aspecto negativo: monotonia); angulada para

fora (aspecto positivo: chama mais a atenção; aspecto negativo:

perda de área de venda) ou angulada (recuada) para dentro

(aspecto positivo: ganho de área de exposição externa; aspecto

negativo: perda de área interna de venda); e

 Entrada – serve de estímulo à entrada dos clientes,

recomendando-se ausência de degraus, piso não escorregadio

e buscar transmitir conforto, segurança e conveniência.

o Comunicação:

 Placa com a logomarca da loja – deve apresentar tamanho,

forma, cor e iluminação chamativos. Por vezes mostra outras

informações básicas para o cliente, como p. ex. o horário de

funcionamento da loja;

 Totens – consistem em elementos de sinalização vertical que

ajudam a aumentar a visibilidade à distância; e

 Vitrines – devem conter uma amostra representativa do

sortimento da loja e também ser chamativas para provocar a

entrada dos clientes. Com a elas, é necessário decidir temas (p.

ex. sazonais), produtos, tamanhos, cores, formas e a freqüência

de renovação.

 Apresentação interna – composta dos seguintes aspectos:

o Elementos que estimulam os sentidos:

 Cores – geralmente são recomendadas cores quentes no

exterior (para chamar a atenção) e uma combinação de cores

quentes (para sugerir calor, informalidade e conforto) e frias
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(que passam tranqüilidade e extensão do tempo, o que é

conveniente nas compras de alto envolvimento e mais racionais)

no interior;

 Iluminação – a tendência moderna recomenda uma intensidade

de iluminação geralmente alta, combinando iluminação direta

sobre as mercadorias e indireta sobre as áreas de circulação.

Compõe-se dos equipamentos de iluminação em si e do uso das

superfícies receptoras da iluminação no espaço (texturas,

superfícies lisas, metais, etc.) para criar efeitos visuais;

 Paredes – textura e acabamento contribuem para a atribuição de

significados que também compõem a imagem da loja.

Acabamentos básicos de pintura são adequados a lojas

populares e de descontos, usando-se acabamentos com

revestimentos elaborados em lojas mais sofisticadas;

 Apelo ao tato – Quanto ao estímulo ao tato via manipulação das

mercadorias, considera-se que a configuração do ambiente de

loja deve estimulá-lo. É altamente desejável que os clientes

peguem os produtos, pois isso gera um prazer antecipado à

posse do produto, o que pode ser um fator acelerador do

processo de venda;

 Odores e perfumes – essenciais em áreas de venda de

alimentos, cosméticos e outras, onde podem ter efeito muito

positivo ou ao contrário, desestimular os clientes, dependendo

da “adequação” ou “inadequação” (os termos técnicos

encontrados para essa avaliações seriam na verdade

“congruência” e “incongruência”) relativas às diferentes

categorias de produtos (MITCHELL; KAHN; KNASKO, 1995), se

são agradáveis, neutros ou desagradáveis, se se enquadram em

um ou outro dos grandes tipos de aroma, como os florais, os

amadeirados, etc. (SPANGEMBERG; CROWLEY; HENDERSON,

1996), e assim por diante;

 Som / música – a música ambiente influencia aspectos que vão

da operação da loja ao processo de compra dos clientes, p. ex.

estimula os clientes a interagirem com os atendentes, pode
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atrair um consumidor para dentro da loja ou afastá-lo dela, faz

os clientes ficarem mais tempo dentro da loja, etc., e portanto

afeta os indicadores de resultado dos estabelecimentos

(ARENI, 2003, p. 263-274). O uso de estilos musicais

associados a certos estilos de vida é recomendável quando o

posicionamento da loja está direcionado a ele (PARENTE, 2000,

p. 298). O uso de música ambiente afeta a percepção da

passagem do tempo pelos clientes, expandindo ou contraindo-a

(ARENI; BAILEY, 2006, p. 189-202) e também pode

objetivamente tornar mais lento ou acelerar o processo de

compra, além de propiciar mais satisfação aos funcionários da

loja em seu trabalho (PARENTE, 2000, p. 298). Existem

empresas especializadas que realizam estudos e “programam”

um fundo musical especial para uma determinada loja (idem, p.

299).

 Apelo ao paladar – experiências dentro da área de venda como

degustações aumentam a satisfação geral dos clientes e

estimulam a venda dos produtos promovidos.

o Elementos que facilitam a comunicação e o processo de compra

 Comunicação Visual – sinalização dos departamentos,

categorias de produtos, etc. (feita com base na árvore de

decisão de compras ou hierarquia de classificação de compras

dos consumidores). Tem a função de orientar os clientes em seu

processo de compra (essencial em lojas de auto-serviço), mas

também reforçam os significados atribuídos ao ambiente.

Contribui para percepção de eficiência e variedade. O grafismo /

estilo das letras usadas também se integra ao posicionamento

da loja e eventualmente destacam e alavancam a venda de

produtos específicos;

 Precificação / etiquetas – contribuem com informações sobre os

produtos e seu preço. O destaque do preço varia com o grau de

sofisticação da loja;

 Mercadorias – o estilo, a variedade e a qualidade das

mercadorias também compõem o ambiente e influem nos
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significados atribuídos ao ambiente da loja. “Os consumidores

avaliam o ponto-de-venda e os produtos quase que em

conjunto... ” (BLESSA, 2007, p. 30). As mercadorias se integram

ao ambiente da loja, ou melhor, o ambiente é que costuma ser

pensado ou adaptado para se integrar aos produtos sendo

vendidos e destacá-los. Assim, as mercadorias são um

importante elemento dentro da dimensão apresentação do mix

varejista, além de elas em si mesmas representarem outra

dimensão do mix.

 Equipamentos de exposição – gôndolas, araras, racks, displays

e os próprios equipamentos de automatização comercial

(registradoras, displays eletrônicos com ofertas, etc.) contribuem

para compor os significados atribuídos à loja, passando

mensagens diversas, como preços baixos, sofisticação,

eficiência, modernidade, etc.;

 Funcionários e serviços:

 O número de funcionários efetivos para o atendimento,

principalmente os visíveis e imediatamente disponíveis na

área de vendas, sinalizam atributos ou significados

relativos à loja e também contribuem para a formação da

sua imagem (BAKER et al., 1992, p. 127). Isso sugere

que as pessoas, além de corresponderem por si mesmas

a um dos componentes principais do mix varejista,

também influenciam no componente de apresentação do

mix. Isso fica evidente ao pensarmos que a equipe de

atendimento também faz parte da “paisagem visual” da

loja;

 O vestuário / uniformes dos funcionários; e

 Os serviços adicionais oferecidos – auto-serviço ou

serviço completo (full service), serviços de alimentação,

pacotes especiais, etc. podem afetar o ambiente

percebido da loja e até o tempo de permanência nela.
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o Elementos que proporcionam conforto – na nossa visão, esses fatores

tendem a afetar principalmente o tempo passado na loja, estendendo-

o, o que contribui para melhorar seus resultados:

 Largura dos corredores;

 Pisos – o material de que é feito pode conferir aspecto barato ou

sofisticado, de limpeza ou não;

 Transporte vertical – escadas, elevadores, escadas-rolantes, etc.

 Provadores – podem ser mais ou menos privativos, oferecendo

conforto e requinte, ou não;

 Localização dos caixas – geralmente muito visíveis para serem

facilmente localizados, mas podem ser mais discretos em lojas

sofisticadas; e

 Manutenção e limpeza – podem contribuir com significados

relativos à loja, qualificando-a, p. ex., como um estabelecimento

de sucesso ou decadente.

2.3.2. LAYOUT

O layout está diretamente associado aos aspectos utilitários ou funcionais do

ambiente, afetando a capacidade dos clientes de realizarem seu roteiro

pretendido no processo de compra, ou seja, encontrar e depois selecionar os

produtos que os levaram à loja (suas compras planejadas) (IYER; AHLAWAT,

1987, p. 246-250) e, no sentido oposto, tendo a capacidade de estimular

compras não-planejadas (por impulso) pelos clientes, além de poder estimular ou

inibir o contato físico com as mercadorias, o que no primeiro caso costuma ser

um poderoso indutor à compra (DAVIES, TILLEY, 2004, p. 12).

O processo de layout de um estabelecimento comercial consiste na alocação do

espaço físico da loja aos departamentos, categorias de produtos, etc., onde a

prática costuma ser a priorização dos melhores espaços para os produtos que

atraem os clientes para a loja e/ou para aqueles que proporcionam maior

lucratividade.

Os esquemas básicos de layout (embora seja possível usar esquemas híbridos

ou mais de um esquema em diferentes áreas, o que ocorre especialmente nas

grandes lojas com departamentos bem distintos) são (PARENTE, 2000, p. 301-

306):
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 Grade – disposição em que os equipamentos de exposição estão dispostos

em uma forma retangular, com corredores em ângulo reto com a fachada e o

fundo da loja. Tende a conduzir o fluxo dos clientes pelos corredores

principais e deixar áreas com menor movimento, o que pode ser

contrabalançado colocando-se categorias de produtos de maior procura e

compra planejada nessas últimas áreas;

 Espinha de peixe – similar ao anterior, mas com um corredor central de onde

partem corredores em ângulo;

 Fluxo livre – disposição com equipamentos e corredores distribuídos segundo

um padrão que não direciona o fluxo dos clientes. Geralmente faz uso de

equipamentos de diversos formatos, freqüentemente mais baixos, que

possibilitam uma maior visão da loja toda. Tem como vantagem estimular que

o cliente trafegue por toda a loja, e com isso as compras por impulso;

 Butique – disposição em que existem áreas bastante distintas em termos de

identidade (num conceito de loja dentro da loja – store in store), com

ambientes que podem ser bem diferentes de um para outro (separados via

displays, quiosques e até divisórias internas) destinados cada um à venda de

conjuntos de produtos que têm alguma afinidade funcional ou temática. Tem

vantagens semelhantes ao layout de fluxo livre, mas acarreta maior

“desperdício” de espaço; e

 Pista – com semelhanças com os esquemas butique e fluxo livre, leva os

clientes a circularem por um corredor ao longo do perímetro externo da loja,

ao longo e de frente para o qual os diversos departamentos e categorias

estão colocados, o que facilita a identificação dos departamentos (em relação

ao esquema de fluxo livre).

Não existe um método único para se chegar a um layout adequado. O layout

ideal é aquele que, dentro da especificidade do ramo de negócios em que um

varejista opera, consegue criar um ambiente que concilia proporcionar a máxima

satisfação possível para os clientes com o atendimento das necessidades dos

outros públicos interessados na loja, como funcionários e fornecedores, e ao

mesmo tempo também consegue alcançar alto desmpenho, com resultados

comerciais de vendas e lucros elevados.
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Entretanto, existem alguns métodos de alocação do espaço, todos envolvendo a

criação de algum indicador de produtividade para os diferentes departamentos,

relativo à mesma medida tomada no seu aspecto geral, global ou médio da loja.

Mede-se esse indicador antes de uma potencial mudança no layout da loja, e

depois, nos casos em que o indicador de um certo departamento ou categoria

estiver abaixo do índice geral ou médio da loja, este departamento deveria (em

princípio) ceder espaço para aqueles departamentos ou categorias que têm

indicadores acima do geral ou médio. Mas isso não é absoluto, uma vez que

categorias de produtos de compra planejada (também denominados de “destino”)

têm o poder de atrair clientes para dentro da loja, e não podem ter

expressivamente reduzidos os seus espaços, sob pena de se prejudicar os

resultados globais da loja. O que se objetiva com este procedimento é balancear

melhor o espaço da loja e corrigir distorções maiores, oferecendo maior

oportunidade de exposição a categorias de produtos que produzem melhores

resultados. Os principais critérios baseados nesses indicadores de produtividade

são, segundo Parente (2000, p. 309-312):

 Índice de produtividade de vendas – o índice a ser observado é uma relação

entre a participação percentual de um departamento ou categoria nas vendas

loja e sua participação percentual no espaço de venda;

 Indicador de lucro bruto por espaço – o índice a ser observado é uma relação

entre a participação percentual de um departamento ou categoria no lucro

bruto da loja e sua participação percentual no espaço de venda; e

 Índice comparativo GM-ROI – o índice a ser observado é uma relação entre o

GM-ROI de um departamento e o GM-ROI médio da loja. Por sua vez, o GM-

ROI, utilizado numa definição particularizada para a área de vendas é um

índice que é definido como o período de retorno, ou tempo de recuperação –

geralmente expresso em dias – do investimento no estoque para venda,

levando-se em conta a margem bruta sobre o capital investido na área de

vendas e excluindo-se os investimentos em estoques localizados fora da área

de venda da loja.

Além da “macro-disposição” de produtos em departamentos, seções ou

categorias, regrada pelo layout da loja, existe uma “microdisposição” ou ajuste

fino da disposição das diversas subcategorias e eventualmente até marcas de

mercadorias na área de vendas, que consiste no processo de planejamento da
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área de exposição de cada uma dessas subcategorias e mesmo marcas

específicas que será abordado no próximo tópico (referente à Exposição, 2.3.3).

Para finalizar a definição do layout de uma loja, quando se chega a uma decisão

sobre as áreas alocadas aos diversos departamentos ou categorias de produtos,

deve-se dispor as áreas alocadas em termos de contigüidade ou proximidade

relativa. Existem alguns critérios para isso:

 Comportamento do consumidor – existem na mente dos clientes árvores de

decisão, mapas mentais ou scripts, preexistentes em relação a uma compra

específica, que agrupam os produtos em uma certa “lógica” de compra (IYER;

AHLAWAT, 1987, p. 246) e que precisam ser observados pelos varejistas,

pois quebrar a seqüência de decisões de compra que eles representam

significa muitas vezes causar desconforto psicológico e até descontinuar toda

uma possível seqüência de compras. Os consumidores também seguem

prioridades nas suas compras, derivadas das suas motivações pessoais. Em

função disso, acontecem, num extremo definido por essas motivações, as

compras predominantemente planejadas de produtos (nas categorias que têm

o papel denominado de “destino”, que levam os clientes a entrar na loja), e no

outro extremo, as compras de produtos que se fazem predominantemente por

impulso (nas categorias que tem o papel denominado de “conveniência”).

Geralmente, as categorias “destino” são localizadas ao fundo da loja ou

posicionadas em locais em que se provoca a passagem pelas outras

categorias onde há mais compras por impulso, para estimular aumento nas

vendas destas últimas (que em muitos casos tem maiores margens de lucro);

 Proximidade entre departamentos com produtos semelhantes ou

complementares – alguns departamentos precisam ser localizados próximos

pelos mesmos motivos citados acima;

 Distribuição equilibrada das vendas e do fluxo de clientes da loja –

departamentos e categorias geradoras de alto volume de vendas e tráfego

devem ser posicionados de forma equilibrada, atraindo fluxo de clientes por

toda a loja e não apenas por algumas áreas;

 Freqüência de reposição – geralmente os produtos de maior giro

(especialmente os perecíveis) precisam ser colocados mais próximos das

áreas de abastecimento para a reposição não perturbar o tráfego dos clientes

nos momentos de pico;
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 Variações sazonais – há categorias de produtos que têm consumo variável

durante o ano, exigindo flexibilidade para a realização de ajustes (aumento e

redução) no seu espaço de vendas;
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2.3.3. EXPOSIÇÃO

Integram a exposição dos produtos os seguintes elementos:

 Localização específica para exposição dos produtos dentro de sua seção ou

categoria – existem algumas recomendações genéricas para a boa exposição

das mercadorias. Citamos aqui apenas as que tratam basicamente dos seus

aspectos visuais, que provocam impacto mais direto na composição do ambiente

geral da loja (e portanto na atribuição de significados pelos clientes):

o Produtos de venda não-planejada e por impulso devem receber maior

espaço de exposição e, quando existem, devem ser localizados próximos

a produtos complementares de venda planejada;

o Localizar produtos na altura dos olhos alavanca suas vendas (portanto os

produtos mais rentáveis deveriam receber essa posição);

o As mercadorias deveriam ser dispostas seguindo-se a árvore de decisão

de compra dos clientes. Os atributos (critérios) para as decisões

sucessivas, na seqüência definida por essas árvores, podem variar de

acordo com a subcategoria do produto. Alguns exemplos de critérios de

decisão seriam tamanho, embalagem, cor, marca, sabor, preço, etc.;

o Produtos de melhor qualidade deveriam ser colocados lado a lado com

outros mais baratos, para estimular a venda dos mais baratos. Embora

bastante razoável no contexto encontrado na literatura (PARENTE, 2000,

p. 315), que parece se referir ao ramo supermercadista ou de confecções,

em nossa opinião, esta recomendação pode não ser válida para todos os

tipos de lojas e ramos de negócios. Em alguns ramos varejistas, como o

farmacosmético que é o foco deste estudo, o efeito de colocar produtos de

níveis de qualidade muito diversos lado a lado pode gerar o efeito

contrário, provocando a desconfiança do consumidor em relação à

qualidade (e até da autenticidade) dos produtos mais caros colocados

junto aos de preço baixo, inibindo com isso a sua venda (imagine-se isto,

p. ex., no caso de cosméticos caros colocados no meio dos baratos). Essa

colocação lado a lado também poderia eventualmente vir a estimular

diretamente a venda de produtos baratos posicionados em meio aos de

custo mais alto (imagine-se,.p. ex., um medicamento genérico colocado

junto ao seu correspondente de marca);
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 Equipamentos de exposição – não há regra de recomendação geral para o uso

destes equipamentos que implique diretamente a composição do ambiente da

loja e da geração de significados para os elementos do ambiente percebidos

pelos clientes. Cada equipamento usado traz uma contribuição individual, mesmo

que mínima, e sua harmonia ou falta de integração também acabam influindo.

Em relação aos tipos de equipamentos existentes e sua aplicação, existem desde

aqueles padronizados e difundidos no varejo em geral (comuns nas lojas de

auto-serviço), até os equipamentos completamente personalizados, criados

especialmente para refletir o posicionamento da loja, e que lhe atribuem

significados particulares. Nas lojas de auto-serviço, os equipamentos padrão

costumam ser desenhados para serem neutros no ambiente de venda,

chamando o mínimo de atenção para si, mas tendo a função de destacar os

produtos. Dentre os equipamentos padronizados, os mais comuns são as

gôndolas, as prateleiras, os equipamentos de parede, os cestos, os pegboards e

os cabides e as araras (para a chamada “linha mole” – vestuário). Com relação

aos equipamentos de exposição personalizados, os mais encontrados são os

displays e as estantes, que podem conferir um significado de maior sofisticação

ao ponto de venda, de acordo com o seu projeto e execução. E eventualmente,

em alguns ramos do varejo ou lojas específicas, podem existir equipamentos tão

personalizados ou integrados que pode ser difícil identificar as fronteiras entre a

arquitetura, a decoração e os equipamentos de exposição propriamente ditos

(vejam-se os exemplos das lojas-conceito, de grandes marcas como Adidas,

Louis Vuitton e outras). Outro item de grande importância para a exposição das

mercadorias em alguns ramos varejistas, que poderia ser assemelhado a um

equipamento de exposição, embora esteja muito associado à arquitetura da loja,

é a vitrine, um ponto focal que precisa ao mesmo tempo resumir todo o conceito

da loja e ser impactante o suficiente para atrair o cliente para dentro da loja, o

que implica a sua freqüente renovação (BLESSA, 2007, p. 54)

 Formas de exposição dos produtos – além da utilização dos equipamentos, os

produtos ainda compõem a apresentação da loja atribuem significados ao

ambiente pela sua forma de exposição nua e crua, podendo ser expostos com

equipamento mínimo, ou eventualmente inexistente. Dependendo da sua

categoria e do perfil geral da loja, os produtos podem ser dobrados, empilhados

ou mesmo amontoados.
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2.4. O FENÔMENO DA PERCEPÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NA GERAÇÃO DE

EMOÇÕES E SIGNIFICADOS NO AMBIENTE DE LOJA

Segundo o entendimento consensual dos estudiosos que têm contribuído para as

literaturas da Psicologia Ambiental, da Psicologia Comportamental e do

Comportamento do Consumidor, os vários elementos ambientais (que no interesse

específico deste estudo são aqueles presentes na área de vendas) funcionam como

estímulos que afetam os sentidos dos clientes e, após serem processados, formam

um modelo da realidade dessa área dentro da sua mente. Segundo a base

conceitual largamente aceita pelos pesquisadores, seria o modelo mental do

ambiente de venda e não sua realidade objetiva que serviria de moldura para as

decisões do cliente, durante uma parte importante do seu processo de compra.

Como já dissemos antes, o ambiente da loja pode estimular, mediar ou até inibir uma

compra; “pode ajudar ou atrapalhar o cumprimento tanto dos objetivos

organizacionais internos quanto dos objetivos externos de Marketing.” (BITNER,

1992, p. 58). Mas isso só acontece, no caso dos clientes, depois que estes montam

o modelo mental a que nos referimos. O passo fundamental da elaboração dessa

reprodução da realidade pela mente consiste no fenômeno que é conhecido em

Psicologia como percepção. E o mais interessante para os profissionais de

Marketing é compreender (ao estudarmos a percepção) que o que importa para os

clientes não é a realidade dos fatores ambientais em si (reais, objetivos), mas como

as pessoas a percebem (subjetivamente). Para os varejistas, portanto, é mais

importante o que sua loja parece aos clientes (o percebido) do que como a loja é de

fato (p. ex., sua construção e realidade física).

Esse mecanismo da percepção eventualmente pode trabalhar a favor do varejista

pelo fornecimento aos clientes dos estímulos sensoriais certos nos momentos

corretos e da maneira adequada, durante as etapas do processo de compra que

acontecem dentro da loja. Na nossa visão, algumas recomendações de configuração

e de alteração do ambiente de loja poderiam resultar diretamente das características

do fenômeno de percepção. Mas para isso é preciso entender com algum detalhe

como a percepção ocorre.

Não é simples rever a literatura desse campo aplicada ao ambiente de venda:

apesar da importância da percepção para a operacionalização da dimensão

apresentação dentro do mix varejista, é difícil encontrar textos ao mesmo tempo



27

conceituais e exemplificadores desse fenômeno como ele ocorre no ambiente de

venda da loja. Ou temos textos didáticos sobre os conceitos básicos ligados à

percepção, onde os exemplos aplicados geralmente se referem à propaganda ou

mais raramente a outras formas de comunicação visual, ou temos menções muito

superficiais dos conceitos sobre percepção nas pesquisas realizadas sobre a

influência do ambiente de venda no comportamento dos clientes no ponto de venda

e / ou nos resultados varejistas propriamente ditos.

Em função disso, para organizar esta seção, nos rendemos à necessidade de adotar

a seguir uma estrutura conceitual básica, com perfil mais didático, porém mais

completo, para a conceituação da percepção, como a sugerida por Schiffmann e

Kanuk (2000, p. 103-136) em seu livro-texto sobre o estudo do comportamento do

consumidor, Essa estrutura será complementada com referências pontuais a artigos

e aos trabalhos acadêmicos encontrados aplicados ao ambiente de venda do varejo,

e acrescida de algumas contextualizações de nossa própria parte para exemplificar

os conceitos da percepção, como ocorrem no ambiente de venda varejista.

2.4.1. CONCEITO DE PERCEPÇÃO

“A percepção é definida como o processo pelo qual um indivíduo seleciona, organiza,

e interpreta estímulos visando a um quadro significativo e coerente do mundo. Um

estímulo é qualquer unidade de dados para qualquer um dos sentidos”.

(SCHIFFMANN; KANUK, p. 103)

A percepção só se faz a partir de uma sensação, que é definida pelos mesmos

autores como: ”a resposta imediata e direta dos órgãos sensoriais aos estímulos...”

(p. 104).

2.4.2. O FUNCIONAMENTO DOS SENTIDOS E A PERCEPÇÃO

O ambiente da área de venda bombardeia os órgãos receptores sensoriais (olhos,

ouvidos, nariz, boca e pele) do consumidor com estímulos de todo o tipo:

 Cor, iluminação, grafismos e dizeres sobre as paredes, equipamentos de

exposição e as próprias mercadorias;

 Som proveniente dos equipamentos que permitem a operação da loja, dos

atendentes, dos outros clientes e da música ambiente;
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 Aromas decorrentes de algumas atividades operacionais como, p. ex., a

manipulação ou produção de alimentos e a limpeza (ou a sua falta);

 Sabores também presentes em alimentos consumidos ou experimentados no

local; e

 O próprio contato físico das instalações da loja com o corpo do cliente, que se

traduz em calor ou frio, texturas como aspereza ou maciez, e assim por diante.

A sensibilidade dos consumidores aos estímulos do ponto de venda depende da

qualidade dos seus órgãos receptores (decorrente de fatores genéticos e de saúde)

e da quantidade ou intensidade dos estímulos (que podem ser manipulados pelos

varejistas). Em ambientes de loja que ofereçam um excesso de estímulos, ou

sempre os mesmos estímulos a um ou mais de seus sentidos, os consumidores

tenderão a se acostumar com os estímulos e não mais notá-los. A sensação

depende, portanto, da intensidade e da variação dos estímulos.

Essa constatação leva a duas recomendações simples (a primeira óbvia, a segunda

nem tanto) para caracterizar o ambiente de venda de uma loja e conseguir impactar

os clientes:

 Para os clientes novos, há de haver decerto um mínimo de intensidade nos

elementos sensoriais oferecidos pelo ambiente para que ele seja atraente a

ponto de ser visitado; e

 Para os clientes habituais, há necessidade de variações periódicas intencionais

na oferta de estímulos sensoriais de modo que se consigam melhores resultados

de produtividade da loja, já que “as lojas podem se tornar periodicamente

“gastas” em termos de compras, parecendo cansadas aos consumidores.”

(TURLEY; CHEBAT, 2002).

Caso o ambiente de loja seja insosso ou imutável, os clientes poderão partir em

busca de ambientes mais estimulantes e agradáveis oferecidos pelos concorrentes,

ou simplesmente poderão se concentrar em suas compras planejadas, deixando de

fora de sua cesta de compras mercadorias que são normalmente levadas por

impulso (eventualmente mais lucrativas para os varejistas). Então, na configuração

da apresentação de uma loja, há que haver espaço para mudanças planejadas na

oferta de estímulos sensoriais.

“Varejistas que não atualizam suas lojas numa base regular correm o risco de

parecerem fora de contato com o consumidor, e se um programa de renovação for

deixado de lado por tempo demais, a mudança necessária para modernizar a loja
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pode ser tão extensa que o varejista corre o risco de alienar os clientes que

permanecem” (VARLEY, 2005, p. 18, tradução nossa)

Talvez seja conveniente que o projeto inicial da loja permita flexibilidade para

alterações de menor ou maior escala na apresentação propriamente dita do

estabelecimento, no seu layout e na sua exposição de mercadorias. Isto pode ser

até prudente, minimizando a necessidade dessas reestruturações radicais, custosas

e arriscadas a que um lojista pode ser ver obrigado ao ver a produtividade de sua

loja cair significativamente, depois de oferecer o mesmo ambiente de venda por

muito tempo.

A recíproca dessa recomendação também é verdadeira: embora o espalhafato na

apresentação possa atrair a atenção dos clientes num primeiro momento, o excesso

de estímulos (p. ex., som ambiente alto, cores berrantes, etc.) não garante a

manutenção da pessoa inicialmente curiosa como cliente numa base estável.

Da barragem de estímulos a que o cliente está exposto no ambiente de venda, nem

tudo é registrado por ele da mesma forma, ou com a mesma intensidade, podendo

até nem chegar à sua consciência. O motivo disso, à luz do fenômeno da percepção,

é que existem fronteiras (denominadas de limiares) que devem ser ultrapassadas

pelo estímulo para que o processo perceptivo seja disparado:

 Limiar absoluto – é “o ponto no qual uma pessoa pode detectar uma diferença

entre “algo” e “nada” [...] “ em relação a um certo estímulo, ou seja, é “o nível

mais baixo no qual um indivíduo pode experimentar uma sensação...“

(SCHIFFMANN; KANUK, p. 104). Em situações de estímulo constante, o limiar

absoluto tende a aumentar. Há uma preocupação generalizada na área de

comunicação em tentar aumentar o input dos estímulos sensoriais para

ultrapassar o limiar absoluto de percepção do público. Às vezes também se

trabalha o extremo oposto, privando o consumidor de estímulos específicos para

chamar sua atenção. Na loja, isso pode ser implementado oferecendo-se

estímulos sensoriais inesperados, como mudanças chamativas no padrão visual

de exposição para destacar certos produtos, aromas pronunciados na entrada ou

em certos locais da loja, forçando-se uma transição brusca no padrão de

decoração para sinalizar a mudança do mix de produtos oferecido em uma área

específica, colocando-se produtos em destaque numa área vazia, etc. Esse

conceito de limiar absoluto também deve ser lembrado quando formatamos uma

configuração geral da apresentação interna de uma loja e da exposição das
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mercadorias. P. ex., se abusarmos das cores, da iluminação, do som, etc. os

clientes podem “se acostumar” ao nível desses estímulos e haverá a

necessidade de aumentá-los ainda mais para que sua presença seja notada, o

que, a partir de um certo nível, não é mais viável de se implementar. Portanto há

um nível “razoável” (de saturação) que não deve ser excessivo para a utilização

desses estímulos em bases relativamente permanentes no ponto de venda.

 Limiar relativo (ou d.m.n. – diferença marginal notada) – é “a diferença mínima

que pode ser detectada entre dois estímulos similares ... ”, sendo sempre relativa

à intensidade do primeiro estímulo. Também conhecido como lei de Weber, esse

principio reza que “quanto mais forte o estímulo inicial, maior será a intensidade

adicional para o estímulo ser percebido como diferente.” (SCHIFFMANN;

KANUK, p. 105). Uma aplicação desse princípio ao ambiente de loja seria o caso

de se promover uma mudança progressiva na sua apresentação, em níveis

sempre abaixo da d.m.n. para que as novas características da loja atraiam os

novos clientes a que se propõem, porém sem perder os atuais que já se

identificaram com o ambiente de venda da loja e os seus atributos ou

significados. Essa ocorrência é mais comum do que parece, podendo acontecer,

p. ex., quando uma loja muda de proprietário e/ou se decide por uma mudança

no posicionamento da loja no mercado. Há pelo menos dois exemplos notórios

de mudanças como essa no Brasil. O primeiro foi a mudança da bandeira Sears

para a Dillards ocorrida há vários anos. O segundo, um pouco mais recente, foi a

absorção dos pontos de venda da Blockbuster pelas Lojas Americanas (na sua

versão Express). As duas mudanças, ressalvados os motivos estratégicos e os

interesses corporativos que as ocasionaram, provavelmente foram bruscas o

bastante para afastar de modo significativo os clientes originais dessas duas

cadeias de lojas das suas sucessoras. Se fosse observado o conceito da d.m.n.,

ao invés de se realizar uma única mudança tão radical em todos os elementos da

apresentação da loja, que certamente foi notada pelos seus clientes originais e

os teria afastado, em vez disso poderiam ter sido praticadas várias mudanças

sucessivas abaixo do limiar relativo de percepção dos clientes, chegando-se no

mesmo ponto “final” desejado em termos de apresentação, mas com as “novas”

lojas mantendo pelo menos parte da clientela original. Com mudanças muito

bruscas na apresentação, o risco é o de ter que começar praticamente do zero

em termos de recrutamento de público (o equivalente a montar uma loja
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completamente nova, com um novo conceito). Antes de uma mudança como

essa, deveriam ser muito bem avaliados os benefícios e os custos envolvidos. O

que seria mais dispendioso: recrutar um público completamente novo (com

gastos adicionais em comunicação fora da loja) ou diminuir o ritmo de algumas

mudanças consideradas necessárias, para conseguir manter o público cativo?

Outro fenômeno relativo ao funcionamento dos sentidos no âmbito da percepção

que causa mais curiosidade do que impacto importante na prática (embora no

passado já tenha sido objeto de tentativas de exploração na área de comunicação) é

o da percepção subliminar. A percepção subliminar consiste na captação, pelas

pessoas, de estímulos abaixo do nível de consciência. Ou seja, eles são captados,

mas não percebidos conscientemente. Schiffmann e Kanuk (2000, p. 108-110)

apontam por mais de uma vez que não existem evidências consistentes em termos

de pesquisa que apontem para a possibilidade de que estímulos subliminares

efetivamente motivem o consumidor, alterando, portanto, o seu comportamento de

compra (e por extensão, suas ações de compra na loja e o desfecho resultante nos

resultados, fenômeno que estamos estudando). Esse ponto é relevante para o

desenvolvimento da metodologia de levantamento de dados que será discutida mais

adiante: se existissem evidências mais concretas que estímulos subliminares influem

no comportamento dos clientes, teríamos que desenvolver instrumentos para medir

os sinais dessa captação inconsciente pelos consumidores, desconfiando que

fatores muito sutis do ambiente da área de venda de uma loja poderiam interagir

com os clientes e influenciar o fechamento ou não de uma compra. Como não

parece ser o caso, nos limitaremos mais adiante a avaliar o impacto dos fatores

objetivos do ambiente de venda que são percebidos conscientemente pelos clientes

dentro da loja.

2.4.3. O PROCESSO PERCEPTIVO

A percepção é função, além dos estímulos sensoriais que foram detalhados

anteriormente, de outro tipo de informações, que consistem em predisposições

resultantes de expectativas, motivações e aprendizagem. Esses elementos não

são fornecidos pelo ambiente em que o cliente se insere, antes, são

contribuições das pessoas e fruto de experiências prévias, dependendo

basicamente do histórico pessoal de cada um, e por isso não podem ser

manipulados diretamente pelo varejista. Antes, são dados sobre os quais o lojista
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tem menor margem de manobra. Mas existem alguns aspectos do processo

perceptivo que devemos explorar e que também podem resultar em algumas

recomendações para melhor configurar o ambiente de uma área de venda:

 Seleção perceptiva – os indivíduos percebem apenas uma pequena parcela

dos estímulos sensoriais que lhes são acessíveis. Esse fenômeno de

“filtragem” dos estímulos é denominado de percepção seletiva e depende

basicamente de três fatores:

o Natureza do estímulo – são as características do que é potencialmente

percebido. Numa loja, seriam, p. ex., as características ou atributos do

seu design: nas cores, sua tonalidade, e intensidade, etc.; no som

ambiente, seu ritmo, tonalidade, etc. Uma das características genéricas

mais notadas quanto à natureza do estímulo é o contraste. Uma

aplicação prática desse aspecto na apresentação da loja seria, p. ex., a

de chamar a atenção para a exposição de um produto variando

bruscamente a iluminação, passando de um baixo nível de iluminação

ambiente para uma grande intensidade de iluminação direta que foca a

mercadoria.

Vitrines e displays com apresentação exagerada ou, ao contrário,

minimalista focando quase exclusivamente o produto, também podem

ser usados com base neste aspecto;

o Expectativas – derivadas de experiências prévias, da familiaridade ou

de um conjunto de características presumidas preexistentes na mente

do consumidor, em relação ao que está sendo percebido. Mais uma

vez, um contraste entre o que o cliente espera e o que lhe é

efetivamente oferecido pode ser um recurso interessante para obter

sua atenção. Na área de venda, alguns elementos que podem ser

usados por tempo limitado ligados à exposição, como a forma de

exposição, as vitrines, alguns displays e materiais de visual

merchandising em geral, podem causar surpresas positivas pelo uso

de contraste (p. ex. com temas surrealistas ou bem-humorados). Mas,

de maneira geral, na apresentação propriamente dita e no layout da

loja, a maior dificuldade de alterar os elementos que os compõem

dificulta muito a manipulação das expectativas dos clientes como fonte

de idéias para a formatação do ambiente de venda pelos varejistas: um
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novo layout pode causar espanto e superar as expectativas dos

clientes pela primeira vez, mas depois não, e o layout não pode ser

alterado significativamente com freqüência. Entretanto, serviços

adicionais que também contribuem para compor o ambiente de venda

podem ser alterados com maior facilidade. Esses serviços também

acabam contribuindo p. ex. para a geração de emoções sentidas pelos

clientes e para a atribuição de significados à loja, e podem consistir em

uma estratégia para atravessar a barreira da percepção seletiva dos

clientes. No ramo do luxo existe até o conceito da “divina surpresa”, um

serviço demonstrando atenção especial ao cliente, oferecido como

ampliação do produto ou serviço básico que está sendo adquirido

(GEARGEOURA, 1997, p. 69) e cujo papel é exatamente superar as

expectativas do cliente durante a venda ou na entrega do produto ou

do serviço. Este serviço pode ser um brinde inesperado, uma atenção

incomum em algum aspecto do atendimento, uma embalagem

temporária diferenciada, etc. Os bancos de dados sobre os clientes

destinados aos programas de relacionamento e fidelidade dos

varejistas são fontes relevantes, que podem ser usadas como base

para oferecer serviços especiais no ponto de venda, de modo a

trabalhar (superar) as expectativas dos clientes.

o Motivações – as pessoas têm maior nível de atenção ou consciência

direcionado para os estímulos associados às suas motivações

pessoais, correspondendo às suas necessidades não atendidas. Os

clientes numa loja tendem a se dirigir inicialmente aos produtos das

categorias-destino, que têm compra planejada e muitas vezes

periódica. Esses produtos correspondem a alimentos básicos nos

supermercados, medicamentos de uso contínuo e alguns cosméticos

de uso freqüente no ramo farmacosmético, etc. O varejo há muito

trabalha intencionalmente o layout de suas lojas para direcionar o

cliente, em busca da satisfação dessas necessidades rotineiras, a

passar pelas outras categorias de produtos. Isto é, se facilita o acesso

aos produtos que têm maior componente de compra por impulso,

colocando-os no percurso de acesso às categorias de compra

planejada, na esperança que com esse e eventualmente outros



34

estímulos adicionais, os produtos de compra por impulso também

sejam adquiridos.

Outro aspecto importante da influência da motivação numa possível

formatação do ambiente de loja é que as prioridades das necessidades

são específicas para cada indivíduo. Levando isso em conta, em

princípio não seria viável configurar a apresentação de uma loja em

função das necessidades pessoais dos clientes. Certamente isso é

válido em bases individuais, mas alguns grupos de pessoas (p. ex.

aquelas que em Marketing identificam-se como compartilhando o

mesmo estilo de vida) têm uma lista de prioridades parecida (embora

não idêntica) em termos de motivações, o que possibilita as lojas a

manipular sua apresentação de forma a “sintonizar” uma maior atenção

de grupos específicos de consumidores, posicionando seus negócios

por estilo de vida e refletindo isso na sua apresentação. O estilo da

música ambiente é um recurso freqüentemente utilizado para tal; os

estilos visuais também, já que alguns estilos de vida têm um código

audiovisual bem específico, que pode nortear a apresentação da loja

como um todo.

 Organização da percepção – as pessoas, além de selecionarem os estímulos

que lhes chegam do ambiente, também os agrupam ou os organizam,

percebendo-os não individualmente, mas como parte de todos unificados,

compondo padrões. Na verdade, segundo Schiffman e Kanuk (2000, p. 119):

“as percepções não são equivalentes ao dado sensorial puro dos estímulos

discretos, nem à soma total dos estímulos discretos. Em vez disso, as pessoas

tendem a adicionar ou a subtrair elementos dos estímulos aos quais estão

expostas de acordo com as suas expectativas e as suas motivações ... ”

Esse é o conceito básico, também conhecido em Psicologia como “Gestalt”,

cujo funcionamento pode ser resumido em três princípios:

o Figura-fundo – os estímulos contrastantes com os demais são

percebidos como “principais” (e correspondem à “figura”) e dominam a

percepção do todo (sendo) percebido, enquanto que os não

contrastantes são percebidos como “secundários” (e passam a compor

o “fundo”) no todo (sendo) percebido. Mas as pessoas não percebem

sempre um mesmo estímulo como “figura” ou como “fundo”,
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dependendo do seu estado físico (p. ex. cansaço ou não) e do

aprendizado. A aplicação do princípio “figura-fundo” à configuração do

ambiente de venda é evidente no caso de sua utilização na exposição

de produtos: se desejarmos que a atenção de um cliente foque

determinado item, será necessário dar-lhe destaque (geralmente

utilizando recursos visuais como displays, uma forma de exposição

diferenciada, etc.), para quebrar o padrão visual da sua vizinhança

imediata, caso contrário o lojista corre o risco de o produto ser

percebido como “fundo” e o cliente passar para outro item mais

destacado (e de venda menos interessante para o varejista) que

perceba como “figura”;

o Agrupamento – diversos estímulos podem ser percebidos pelas

pessoas como quadros ou impressões unificadas, agrupando as

diversas informações num único significado, o que facilita sua

memorização e lembrança, simplificando sua posterior recuperação.

Determinados grupos de estímulos são associados com significados

específicos. A percepção dos significados, associados aos estímulos

oferecidos pelo ambiente de uma loja, é resultante em boa parte da

aplicação deste princípio: um grande número de estímulos oferecidos é

convertido em um menor número de atributos ou significados que

qualificam uma loja (p. ex., antiquada, aconchegante, sofisticada, etc.).

Um bom trabalho de configuração da apresentação de uma loja visa

chegar a uma “síntese” como essa (por parte dos clientes) em termos

de atributos, que traduza adequadamente o posicionamento de

mercado pretendido e, ao mesmo tempo, contribua para produzir

melhor produtividade (maior venda, lucratividade, etc.)

o Conclusão – existe na mente das pessoas a necessidade de formar um

quadro completo daquilo que está sendo percebido. Quando faltam

“peças” para fechar esse quadro, os indivíduos preenchem consciente

ou inconscientemente o que estiver faltando.

 Interpretação da percepção – a interpretação dos estímulos sensoriais já

selecionados e organizados baseia-se nas expectativas das pessoas,

fundamentadas nas suas experiências prévias, no número de explicações

razoáveis que são capazes de imaginar e nos seus motivos e interesses no
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momento da percepção. A interpretação de um estímulo por um indivíduo é

particularmente susceptível à sua experiência anterior. Outro fator que influi

na interpretação é o nível de clareza (ou, ao contrário, ambigüidade) de um

estímulo. Quando é muito ambíguo, as pessoas tendem a usá-lo (o termo

mais preciso em Psicologia seria “projetar-se”) de modo a preencher suas

próprias necessidades, desejos e vontades com o estímulo. Alguns fatores

podem interferir na interpretação:

o Aparência física – as pessoas associam as qualidades de uma coisa

(ou pessoa) a outra que se pareça com ela. Isso deve ser levado em

conta ao se desenhar um ambiente de loja. P. ex., se um lojista deseja

criar atributos ou significados “únicos” para sua rede de

estabelecimentos, também precisa criar padrões sensoriais únicos para

o seu projeto, pois se usar muito equipamento padronizado, copiar o

layout do concorrente, e assim por diante, vai acabar passando para

seus clientes os mesmos significados (e talvez uma imagem parecida)

da concorrência. Se ele não tiver mais nenhum diferencial para

oferecer aos clientes (como preço, maior número de pontos de venda,

etc.), por que os clientes o escolheriam em relação aos concorrentes?

Ao contrário, um varejista pode utilizar com inteligência também a

estratégia oposta: copiar alguns elementos do concorrente para se

aproximar dele em termos de atributos e imagem e, adicionando algum

diferencial valorizado pelos consumidores, capturar parte de sua

clientela.

o Estereótipos – as pessoas mantêm em sua mente quadros de

referência que representam conjuntos de estímulos já com uma

interpretação prévia, um “pré-conceito” a respeito. Quando um conjunto

similar de estímulos lhes é apresentado, tendem a atribuir a eles essa

interpretação já pronta. Uma aplicação desse efeito na configuração da

apresentação de uma loja poderia ser o uso de certos elementos-

padrão que já têm um significado amplamente difundido (e portanto

uma percepção já conhecida) para trazer certos significados, a fim de

compor os significados atribuídos a um ambiente de venda. Os

designers de interiores e mesmo os gerentes de lojas já utilizam esse

recurso consciente ou intuitivamente. P. ex., um ambiente com
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elementos decorativos como os metais – particularmente o dourado –

as texturas de pedra e acetinadas, etc., atribuem à loja significados

provenientes de estereótipos ou “rótulos” como a opulência e a riqueza;

a forma de exposição arrumando grandes pilhas de alimentos ou

outros itens nas lojas populares traz para a loja o estereótipo da fartura

que é valorizado pelo consumidor de baixa renda, assim por diante;

o Sinais “irrelevantes” – em julgamentos difíceis, as pessoas se baseiam

em sinais de menor relevância, detalhes que por si só não afetariam

suas decisões. No varejo “de luxo”, onde os preços podem ser muito

elevados, p. ex., um cliente pode ser levado a adotar uma rede de lojas

como a griffe de sua escolha por conta de pequenos detalhes na

decoração ou nos serviços adicionais que são oferecidos no ambiente

de loja. Os serviços adicionais na loja, utilizados como sinais desse

tipo, mais uma vez, podem ser essenciais para atribuir significados

favoráveis à loja e, em conseqüência, melhorar os resultados de um

varejista. Um exemplo interessante é o da rede SoHo de cabeleireiros,

que trabalha em um mercado bastante competitivo (o varejo de

estética), onde a oferta de serviços muito parecidos (pelo menos na

versão de massa desse ramo) é um fato e torna difícil a escolha por

parte dos clientes por critérios outros que não pela conveniência e pelo

hábito. Durante seus cortes de cabelo, a SoHo oferece uma pequena

massagem aos clientes, um detalhe “irrelevante”, mas extremamente

diferenciador, que, na primeira vez que um cliente visita uma de suas

lojas, pode cativá-lo a se tornar um freqüentador habitual;

o Primeiras impressões – de fato, de acordo com a crença popular de

que “o que vale é a primeira impressão”, a percepção inicial a respeito

de algo geralmente é mais duradoura que as demais. Uma vez

cometido um erro na apresentação de uma loja, é difícil que um cliente

mude sua opinião a respeito do varejista, ou seria preciso muito

esforço (p. ex. de comunicação para que retorne à loja e oferecendo

outros estímulos como promoções e preço) para que ele mude. Em

conseqüência disso, os varejistas deveriam empregar cautela extra ao

apresentar uma loja inteiramente nova para os clientes. Num

estabelecimento em que estejam envolvidos um alto investimento, uma
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marca valiosa, ou a reputação de um lojista conhecido, o projeto tem

que ser muito bem pensado antes (e se possível validado por pesquisa

com os clientes) e não durante a sua operação. Após a primeira visita,

uma percepção relativamente duradoura e um pré-conceito formulado

a partir dos significados associados ao ambiente de loja já estão

formados na mente do cliente, com pouca chance de mudança. Talvez

seja esta uma das explicações possíveis para o fenômeno do “ponto

micado” no varejo, em que um ponto de venda fica com má fama,

independente dos varejistas que se sucedem em sua operação. Outra

implicação da primeira impressão para a apresentação no varejo é a

necessidade de se criar e de se manter impecavelmente a área de

primeira visão de uma loja (fachada, vitrine, entrada, etc.), já que o

cliente pode se referir a ela para formar uma percepção antecipada do

que a loja pode significar para ele, contribuindo para a formação da sua

imagem como um todo.

o Conclusões precipitadas – as pessoas podem acabar concluindo e

formando uma percepção a respeito de algo analisando apenas os

primeiros estímulos dele recebidos. Este efeito deve ser tratado pelo

varejista em conjunto com o anterior, devendo-se evitar que o cliente

avalie apenas alguns aspectos mais aparentes da loja: ela deve ser

convidativa e “layoutada” para fazê-lo entrar, circular e só então formar

uma percepção completa do que ela significaria. Isto tem implicações

arquitetônicas já apontadas no item 2.3, em que Parente (2000, p. 294)

recomenda que não devem existir barreiras na área de entrada de uma

loja (escadas, desníveis, etc.). Com o que vimos aqui, entendemos que

essas barreiras induzem a uma percepção da loja com base nos

limitados estímulos que lhe são oferecidos na área de entrada, o que

pode não ser conveniente. Um exemplo nessa linha que nos ocorre é o

que aconteceu, em nossa opinião, no início da operação do shopping

paulista D&D, especializado em decoração. Havia uma série de lojas

extremamente caras nas áreas de entrada e de maior visibilidade. Em

conjunto com a decoração e os equipamentos presentes nas áreas de

circulação, essas lojas traziam à mente dos clientes atributos

significando exclusividade e elitismo. Muitos outros varejistas estavam
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presentes no mesmo shopping com posicionamento menos exclusivo,

mas a percepção geral desse centro comercial ficava centrada nas

lojas mais luxuosas, o que certamente limitava muito o seu público.

Outro exemplo de varejista brasileiro no mesmo ramo é a rede

Tok&Stock, que, nesse caso, trabalha muito bem sua apresentação,

em especial através do layout, que tem uma configuração híbrida entre

fluxo livre e pista, mas que praticamente obriga o cliente a circular por

toda a loja antes que forme uma percepção geral sobre ela. É incutida

nos clientes desse varejista, em função desse percurso forçado, a

percepção de significados como modernidade e grande variedade.

o Efeito de halo – similar nos seus resultados ao efeito anterior, aqui

temos o caso do “contágio” da avaliação de um ou mais estímulos

pelos demais. Estímulos conflitantes ou mal posicionados podem ser

atenuados ou cancelados quando a percepção do pacote global de

estímulos é processada. Assim, a apresentação de uma loja deve ser

composta de elementos coerentes que se reforçam. Eles não devem

ser muito díspares ou, se for o caso, não devem ser dispostos tão

próximos uns dos outros que acabem “contaminando” as percepções

uns aos outros. Isso embasa o que já sugerimos no item 2.3.3. sobre a

exposição das mercadorias. Dissemos nesse item que, para alguns

ramos de negócios e em algumas categorias de produtos, como os

farmacosméticos (que estamos estudando), seria inconveniente expor

lado a lado mercadorias de preço ou qualidade conflitantes. O efeito de

halo também pode ser utilizado pelos varejistas num alcance que vai

além da simples geração de significados pelos ambientes de cada uma

suas lojas: através da procura intencional da coerência nos elementos

com que compõem sua apresentação (gerando um conjunto de

significados uniforme de uma loja para outra), pode-se construir na

mente dos clientes, somando-se a apresentação com os outros

elementos do mix varejista, um posicionamento e uma imagem

relativos à marca ou negócio do varejista que podem ser “vendidos”

para sócios e investidores. Esse é o conceito básico sobre o qual as

redes de lojas franqueadas são construídas.
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2.5. EMOÇÕES E SIGNIFICADOS NO AMBIENTE DE LOJA

Nesta seção, exploramos como ocorrem os processos mentais que antecedem o

comportamento de compra propriamente dito dos clientes na loja.

Esses processos produzem (além de reações fisiológicas automáticas) basicamente

as emoções sentidas e os significados atribuídos pelos clientes ao ambiente de loja.

Explicamos que tais processos são apenas aspectos de um único processo mais

abrangente, daí a impossibilidade de dissociar a geração de emoções da atribuição

de significados, o que justifica o estudo simultâneo desses dois aspectos em nossa

pesquisa.

Também explicamos como esses processos influenciam o comportamento de

compra, e como a compreensão do seu mecanismo pode contribuir para a

formulação das estratégias mercadológicas varejistas.

Abordamos ainda alguns conceitos de largo uso no marketing varejista que têm

íntima relação, ou melhor, se utilizam de processos emocionais e cognitivos como os

que ocorrem e que estudamos no ponto de venda, para comunicar informações aos

clientes de uma loja, quais sejam: a geração de imagem para um negócio varejista, o

processo de posicionamento mercadológico aplicado ao varejo, a criação de uma

atmosfera para o ambiente de venda e a atribuição de uma personalidade para a

loja. Os dois primeiros conceitos ou processos (imagem e posicionamento)

aparentemente estão mais ligados à atribuição de significados para a loja, enquanto

que os dois últimos se relacionam mais de perto com as emoções sentidas em

relação à loja. Porém, como já indicamos, os dois aspectos não podem ser isolados.

2.5.1 A NATUREZA DOS PROCESSOS AFETIVOS E COGNITIVOS E DA

INTEGRAÇÃO ENTRE ELES

Os mecanismos psicológicos internos que levam ao comportamento humano (do

qual o comportamento de compra dos clientes na loja é um caso particular) vêm

sendo classificados tradicionalmente pela literatura no campo da Psicologia em três

grandes grupos distintos de mecanismos (BITNER, 1992, p. 60), a saber:

 Os fisiológicos (automáticos e que ocorreriam sem intervenção consciente da

mente);

 Os afetivos (também denominados de emocionais, que ocorreriam, segundo

muitos autores, sem que haja necessariamente uma avaliação racional da

situação ou dos estímulos sensoriais que os ocasionaram); e
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 Os cognitivos (em que o lado racional da mente se manifesta, classificando,

organizando e por fim atribuindo significados particulares aos estímulos trazidos

pelo processo anterior da percepção).

Em função dos objetivos do nosso estudo, vamos nos concentrar sobre os dois

últimos mecanismos: os afetivos e os cognitivos.

Até o início dos anos 80, esses dois processos eram tomados como tendo dinâmicas

e mesmo bases fisiológicas separadas e, como tal, estudados também

separadamente. A partir de então, uma série de teóricos do campo veio

questionando a real divisão entre esses processos (baseando-se principalmente em

novos avanços no conhecimento do funcionamento cerebral), pondo em dúvida e

juntando um grande volume de argumentos e estudos que apontam para a

existência de uma enorme interdependência (e até integração) entre estes

processos. Os processos cognitivos (processando elaboradamente as informações

trazidas pelos sentidos para a formação de significados) e os afetivos (produzindo

avaliações ou resultados emocionais a respeito dos mesmos estímulos) fariam parte

de uma única entidade ou processo de atividade mental.

Storbeck e Clore (2007, p. 1213, tradução nossa) revisam a contribuição de vários

autores sobre a integração entre os processos afetivos e cognitivos e resumem sua

posição na seguinte afirmação: “Os conceitos de “cognição” e “emoção” são no final

simples abstrações para dois aspectos da atividade do cérebro em funcionamento”.

Há, portanto, unidade e inter-relacionamento entre os processos afetivos e

cognitivos, e isso é embasado pelo estudo do cérebro, que revela não haver

nenhuma base óbvia de separação física (com base na fisiologia) entre os dois

fenômenos antes tidos como separados.

Duncan e Barret (2007, p. 1184-1211) chegam inclusive a incluir o afeto como

apenas um aspecto dentro de um processo cognitivo mais amplo, justificando tal

idéia por meio de bases neurobiológicas que expõem a estreita inter-relação entre a

cognição e o afeto. Segundo eles, cognições podem disparar sentimentos e

comportamentos afetivos e (do outro lado), os processos afetivos podem influenciar

processos cognitivos como os da atenção e da memória. Admitem, no entanto, que

ainda há no campo da Psicologia uma persistência da idéia (pelo menos para efeito

da descrição dos processos mentais internos como fenômenos) de que existiriam

dois componentes diferentes nesses processos (novamente, cognição e afeto):
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“A moderna ciência psicológica não mais os encara [afeto e cognição] como forças

que se opõem na mente humana, mas continua ancorada na suposição que “pensar”

(raciocinar sobre um objeto e categorizar ou deliberar sobre ele) seria um tipo de

atividade psicológica fundamentalmente diferente que atribuir afeto (construir um

estado para representar como o objeto afeta você).” (DUNCAN; BARRET, 2007, p.

1184, tradução nossa)

Para efeito de uma melhor categorização ou descrição desses fenômenos (ou dois

lados de um único mais complexo), Duncan e Barret (2007, p. 1185-1186) definem:

 Cognição – seriam todos os processos pelos quais os inputs sensoriais são

transformados, reduzidos, elaborados, armazenados, recuperados e usados; e

 Afeto – no sentido geral, o termo seria usado para se referir a qualquer estado

que representa como um objeto ou situação impacta uma pessoa. E numa

definição mais recente e estrita, “afeto básico” (no original, core affect) seria um

estado psicológico básico que pode ser descrito (e está disponível para a

consciência) por meio de duas propriedades psicológicas: valência hedônica

(prazer X desprazer) e excitação (ativação X dormência, algo como passividade),

e se caracteriza pela seqüência constante de alterações nos estados

neurofisiológicos do indivíduo, representando ainda a relação direta do indivíduo

com o fluxo da modificação dos eventos. De certa forma, o afeto básico seria um

indicador neurofisiológico da relação do indivíduo com o ambiente em um dado

instante de tempo. Quando um objeto, evento ou estímulo altera o estado interno

de um indivíduo, diz-se que ele tem um significado afetivo (gera emoções).

No final, Duncan e Barret (2007, p. 1187) apontam que o conceito de afeto básico e

o circuito neural que o operacionaliza em termos fisiológicos acabam por justificar a

integração dos dois fenômenos em um mesmo processo. Esse circuito que

implementa o afeto básico suporta o processamento cognitivo geral no cérebro

humano, e ainda modula (serve como um seletor ou chave) para os processos

sensoriais, e com isso tem um papel crucial em todos os níveis do processamento

cognitivo, determinando o que as pessoas estão conscientes de, como elas usam e

entendem a linguagem, e que conteúdo é codificado e recuperado da memória.

Inicialmente, acreditava-se numa organização física do cérebro que respeitava a

divisão cognição X afeto, de um lado centrando os processos afetivos na área

subcortical do cérebro, mais precisamente nas regiões da amigdala / nucleus

acumbens que (por sua vez) receberiam input sensorial do tálamo e córtex sensorial,
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e de outro lado localizando os cognitivos na área cortical frontal. Haveria ainda links

(ou projeções) de controle entre várias dessas regiões.

Esquema 01 – Modelo tradicional do funcionamento do cérebro relativo ao

afeto e à cognição

Fonte: adaptado de DUNCAN; BARRETT, 2007, p. 1187

No entanto, avanços relativamente recentes nas ferramentas de investigação das

neurociências (como a tomada de imagens do cérebro em funcionamento) indicam

que nenhuma área pode ser considerada especificamente como cognitiva ou afetiva:

o afeto, por exemplo, se manifesta por uma área muito distribuída no cérebro, que

inclui até áreas tradicionalmente associadas à cognição, como a anterior frontal.

Além dessa constatação patente vinda da fisiologia do cérebro de que não há

separação clara entre afeto e cognição em termos do seu suporte físico por meio de

áreas cerebrais especializadas, outra justificativa que nos parece fundamental

apresentada por Duncan e Barret (2007, p. 1196 e 1201) e citada antes de forma

muito resumida, mas que retomamos agora: o afeto modula (permite / seleciona /

bloqueia) o processamento sensorial, portanto qualquer processo psicológico que se

baseie em informação sensorial acabará por incorporar uma qualidade afetiva. Como
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conseqüência, o assim chamado afeto básico é uma parte intrínseca da experiência

sensorial, não consistindo em uma função separada que é aplicada sobre as

sensações depois de captadas. Ele é parte do próprio processo cognitivo, e assim

influencia formas de atividade cognitiva consideradas tradicionalmente distintas das

emoções, como a consciência, a linguagem, a memória, etc.

Sorbeck e Clore (2007, p. 1217 e 1221) também indicam que, além da própria

estrutura cerebral, dois argumentos comumente utilizados que suportariam a

independência entre afeto e cognição podem ser contestados:

 A suposta precedência da formação de avaliações afetivas (emoções) sobre a

ocorrência da cognição (p. ex. a formação de um sentido ou significados em

relação a um objeto ou situação) não seria válida: com base em experimentos,

verifica-se que a categorização (um aspecto cognitivo) sempre ocorre antes de

uma avaliação afetiva (o sistema mental como um todo precisa de um estágio

que identifica objetos e situações antes de avaliá-los).

 A suposta automaticidade dos processos afetivos (que significa que tais

processos não demandariam atenção para se manifestar), baseada na idéia de

que os pensamentos (a cognição) podem ser mais facilmente controlados que as

emoções (o afeto), também não é defensável: experimentos mostram que

estímulos emocionais alteram a velocidade de execução de uma tarefa (que

requer processos cognitivos) ao capturar parte da atenção destinada à tarefa.

Mais uma vez, os fatos experimentais apontam para a integração entre os processos

afetivos e cognitivos.

2.5.2 RELEVÂNCIA DAS EMOÇÕES E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS À LOJA

PARA A ESTRATÉGIA VAREJISTA E CONCEITOS RELACIONADOS

Emoções e significados podem ser abordados como produtos finais (não estanques

entre si, como vimos anteriormente) de dois entre três grandes grupos de processos

psicológicos internos realizados pelo ser humano, e portanto configuram (como

antecedentes das decisões de compra) uma parte importantíssima do processo de

compra dos clientes em uma loja, daí sua relevância para a formulação de uma

estratégia varejista baseada na manipulação dos estímulos presentes no ponto de

venda. Para efeito da nossa pesquisa em particular, investigar emoções e

significados também é muito mais acessível do que seria a investigação dos

processos fisiológicos dos clientes (o terceiro suporte do tripé de mecanismos
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psicológicos humanos internos), pois esta iria requer ferramental teórico e

investigativo na área das Neurociências, por ora fora do nosso alcance imediato.

Antes de discorremos sobre como as emoções e os significados propriamente ditos

são atribuídos pelos clientes a uma loja, abordaremos antes alguns conceitos de

largo emprego no Marketing que podem contribuir para o entendimento da ligação

dos elementos ou estímulos ambientais com as emoções e principalmente com os

significados ligados a um dado ambiente de loja, a saber: imagem, posicionamento e

atmosfera aplicados ao varejo. Depois, iremos contextualizar emoções e significados

em relação ao ambiente de loja.

2.5.2.1 IMAGEM E POSICIONAMENTO NO VAREJO

O ideal, para um estabelecimento varejista, é ser reconhecido pelos clientes como

provedor de uma proposta atraente e diferenciada de produtos e serviços. A

diferenciação, combinada com outros fatores como preço e conveniência, constrói

uma imagem positiva do varejista na mente dos clientes como opção prioritária de

fornecimento de um certo leque de produtos e serviços.

“Imagem é o modo como a empresa busca identificar ou posicionar a si mesma ou

ao seu produto” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 315). Gostaríamos de ressaltar que

essa primeira definição de imagem, muito seguida na literatura, se aplica mais à

construção de significados aplicáveis a uma empresa (corporação) ou produto junto

aos clientes, e também que tal definição aborda o fenômeno a partir do ponto de

vista da empresa, explicitando como ela, buscando um resultado pretendido para

seu processo de posicionamento (que definimos um pouco mais adiante), projeta

informações para os clientes.

Outra definição de imagem, bem mais antiga, mas que nos interessa de perto por ter

sido concebida especificamente para a loja (que é o nosso objeto de estudo) e não

uma corporação ou produto, é a que coloca que imagem como “a maneira pela qual

a loja é definida na mente do comprador, em parte pelas suas qualidades funcionais

e em parte por uma aura de atributos psicológicos” (MARTINEAU, 1958, p. 47).

Nesta definição adota-se o ponto de vista do cliente: como ele percebe e qualifica

uma loja. Ela nos interessa particularmente, porque a definição oferecida para a

imagem (percebida) de uma loja explicita os atributos da loja captados pelo cliente,

entre os quais aqueles possivelmente resultantes da percepção dos estímulos ou

elementos presentes no ambiente do estabelecimento, que serão foco da pesquisa.
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Nesta segunda abordagem, estão presentes dois tipos de qualidades ou atributos

que o comprador usa para caracterizar a loja: de um lado os funcionais, que incluem

significados mais ou menos objetivos relativos às mercadorias, aos preços, etc., e,

do outro, atributos “psicológicos” que incluem a percepção de qualidades mais

subjetivas e também de sentimentos como pertencimento, acolhimento, excitação e

outros (LINDQUIST, 1975, p. 30). Vê-se daí que a imagem de uma loja engloba

dimensões ligadas às emoções e aos significados que os clientes lhes atribuem.

A imagem cria uma identidade distinta da marca ou da empresa na mente dos

clientes que serve, no caso dos varejistas, “para influenciar a qualidade percebida

dos produtos que oferecem e as decisões dos consumidores acerca de onde

comprar.” (SCHIFFMANN; KANUK, 2000, p. 128). A imagem afeta, portanto, o

comportamento dos clientes.

A imagem de um varejista, por sua vez, é o resultado de um processo definido como

posicionamento (do varejista) no seu mercado.

“Posicionamento é a ação de projetar o produto [ou serviço] e a imagem [corporativa]

da empresa para ocupar um lugar diferenciado na mente do público-alvo.” (KOTLER;

KELLER, 2006, p. 305) (as observações entre colchetes são nossas).

Uma das muitas ferramentas de Marketing para realizar esse processo de

posicionamento é a configuração do próprio ambiente físico em que a venda é

realizada: no caso de um varejista, quase que invariavelmente a própria loja. E para

o varejo essa ferramenta certamente não é apenas mais uma, mas provavelmente a

principal, ou pelo menos responsável por uma parcela extremamente relevante da

formação da imagem varejista:

“Os varejistas precisam trabalhar muito duramente para manter sua imagem favorável

na mente do consumidor, e embora a formação de uma imagem incorpore muito mais

componentes do que aqueles puramente físicos, a loja e seu ambiente representam

uma grande parcela na formação e na manutenção de uma imagem corporativa.”

(VARLEY, 2005, p. 18, tradução nossa)

Parece-nos que a imagem e o posicionamento mercadológico percebidos pelos

clientes no varejo são um produto direto do processo cognitivo e como tal fonte de

investigação de significados associados aos estímulos ambientais na loja.
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2.5.2.2 ATMOSFERA E PERSONALIDADE DE UMA LOJA

O ambiente de venda de uma loja é uma linguagem ou veículo, tanto quanto os

outros tradicionais meios de comunicação, para oferecer estímulos que transmitem

ao consumidor uma carga emocional e de informação com a finalidade de ajudá-lo a

realizar uma escolha que, dentre as várias ofertas apresentadas, satisfaça suas

necessidades a contento, e também sirva ao intuito de convencê-lo a finalizar a

compra. Ele é caracterizado por uma série de fatores, atributos, qualidades ou

características, tanto físicas (pertinentes às instalações da loja) como de serviços

agregados. Esses fatores (que denominaremos mais adiante de ambiência do ponto

de venda), uma vez percebidos in loco pelos clientes, geram emoções e significados

que se integram numa avaliação global do ponto de venda que pode ser tanto

favorável quanto desfavorável e que, em conseqüência, pode afetar tanto positiva

como negativamente a atratividade e o desempenho de uma loja.

É a percepção dos diversos fatores ambientais, experienciada pelos clientes dentro

da loja, que chamamos de atmosfera de uma loja. A atmosfera é um fator crítico

para o varejo, uma vez que em uma compra, os clientes podem estar até mais

interessados na atmosfera experimentada no estabelecimento do que nas próprias

mercadorias a serem adquiridas (MILLIMAN, 1986, p. 286). A atmosfera de uma loja,

percebida pelos clientes geralmente a partir dos elementos visuais e estéticos do

ambiente, pode inclusive afetar a percepção da qualidade das próprias mercadorias

vendidas (RICHARDSON; JAIN; DICK, 1996, p. 23).

Em geral, os autores especializados no campo do varejo têm visões próximas do

conceito anteriormente apresentado de atmosfera de uma loja, como esta:

“A atmosfera deve ser entendida como o sentimento psicológico que o varejista

desenvolve no consumidor quando ele visita a loja. É também entendida como a

personalidade da loja. É diferente da imagem varejista, que é um conceito mais

abrangente formado pela influência não só da atmosfera, mas de todos os outros

elementos do mix varejista que determinam o posicionamento de mercado do

varejista.” (PARENTE, 2000, p. 294).

Outros autores, como Kotler, referenciado na literatura de Marketing como o primeiro

a formular o conceito de atmosfera, têm uma abordagem mais operacional para esse

conceito, associando-o ao design de um ambiente através do uso de cores,

iluminação, sons e mobiliário para estimular respostas perceptuais e emocionais dos

consumidores e, finalmente, afetar seu comportamento (KOTLER, 1973, p. 48).
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Blessa (2007, p. 29) também adota uma visão operacional do conceito de atmosfera,

relativa a como criá-la no ponto de venda:

“Atmosfera refere-se ao design de um ambiente por meio de comunicações visuais,

iluminação, cores, música, aromas para estimular as respostas emocionais e de

percepção dos clientes que, ao final, poderão afetar o seu comportamento de compra.”

A atmosfera da loja, quando tratada de forma dinâmica (introduzindo modificações

pontuais temporárias em alguns de seus elementos geradores, p. ex., oferecendo

mercadorias especiais por tempo limitado), também pode ser um poderoso fator para

dinamizar a relação entre a loja e os seus clientes, já que “o público é na sua maioria

o mesmo [..]. então é preciso estimulá-lo. É a emoção da caçada ... [disponibilizar

novos] itens interessantes [mesmo que] eles se esgotem muito rapidamente pode

ser uma boa coisa” (os complementos em colchetes são nossos) (SHALFI, 2007, p.

10, tradução nossa).

“A atmosfera [..] cria uma embalagem envolvendo as mercadorias, o que pode criar

uma experiência de compra diferenciada.” (TURLEY; CHEBAT, 2003, p. 128).

A atmosfera, portanto, faz parte da experiência total que os clientes usufruem de um

processo de compra: “ajude o público a obter a experiência desejada, e você

receberá a avaliação que você deseja“ [por exemplo] “servindo as pessoas com ...

uma atmosfera acolhedora ... ” (ANSTANDIG, 2007, p. 4, tradução nossa).

Devido à importância relativa da apresentação ou ambiência da loja e dos seus

efeitos imediatos sobre os clientes dentro das dimensões do mix varejista, há até

quem aponte exemplos para mostrar que a intervenção para provocar uma mudança

na atmosfera percebida da loja seria prioritária para melhorar a imagem de um

varejista como um todo, antes mesmo da realização de qualquer outra campanha de

comunicação:

“Veja-se a lição do Safeway, que melhorou a seleção de produtos e a atmosfera da

loja primeiro. A experiência oferecida aos clientes mudou bem antes da nova

campanha de marketing. A companhia mudou de dentro para fora em vez do contrário,

entendendo que a sabedoria dos clientes enxergaria a verdade através de quaisquer

promessas exageradas” (idem).

Um ponto que é importante esclarecer, do ponto de vista da construção conceitual

do nosso estudo, é a relação entre atmosfera, emoções sentidas e significados

atribuídos à loja. Como vimos na definição anterior de Parente, a personalidade é

tratada praticamente como um sinônimo da atmosfera da loja, embora ao nosso ver,
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no mundo impreciso e subjetivo (e, portanto, ainda sujeito a interpretações pessoais

diferentes por diferentes autores) das definições desse campo, nos pareça que o

termo atmosfera de uma loja traduz melhor a carga emocional evocada pelo

ambiente de loja (a primeira parte da definição de Parente), enquanto que

personalidade de loja (a segunda parte dessa definição) seja um rótulo melhor para

abrigar os significados ou atributos com que um cliente traduz, num nível um pouco

mais racional (melhor seria dizer: mais elaborado pelo processo mental cognitivo),

sua percepção do ambiente da loja.

Alguns autores têm investigado especificamente o conceito de personalidade de loja,

e, mais freqüentemente, o de personalidade de marca. Mais adiante neste trabalho,

procuraremos entender como o ambiente se relaciona com as emoções e com os

significados ou atributos percebidos de uma loja. Uma fonte relevante disponível na

literatura, que contém listas de significados aplicáveis ao ambiente de loja, é

composta pelas escalas de avaliação da personalidade de loja, como a presente no

estudo de D’Astous e Lèvesque (2003, p. 455-469). Assim, autores como esses

terão seu papel quando elaborarmos um instrumento de coleta de dados para captar

os significados percebidos pelos clientes em relação ao ambiente na loja, valendo a

pena explorar brevemente os textos nessa linha em nosso Referencial Teórico.

Uma justificativa para o uso do conceito de personalidade atribuído a objetos como

marcas ou lojas é apresentado por Ambroise et al. (2005, p. 6):

As teorias animistas consideram que os seres humanos necessitam antropomorfizar

objetos a fim de facilitar sua interação com o mundo. Portanto, os consumidores

associam personalidades às marcas e podem nelas pensar como possuidoras de

traços de personalidade humana. [...] Assim, como os indivíduos sintetizam

informações sobre outras pessoas em termos de traços de personalidade, os

consumidores poderão projetar traços de personalidade às marcas.

Com isso, estabelece-se uma visão para o uso de traços de personalidade como

atributos que podem resumir o relacionamento e os significados atribuídos pelo

consumidor em relação a um objeto. Nessa linha de pesquisa, Martineau (1958, p.

47-55) foi pioneiro na aplicação do conceito de personalidade para a loja.

Assim, justificaremos, pela sua pertinência conceitual e pela sua aplicabilidade direta

ao ambiente de loja, o uso (que será feito mais adiante em nossa pesquisa) de

atributos / significados identificados nos estudos investigando a personalidade de

uma loja e a personalidade de uma marca.
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2.5.3 ATRIBUIÇÃO DE EMOÇÕES E SIGNIFICADOS À LOJA

As emoções e os significados produzidos em última análise pelos estímulos

oferecidos pelo ambiente de loja são dois aspectos intimamente interligados,

praticamente indissociáveis, pelo que neste estudo serão estudados conjuntamente.

Mais uma justificativa para esse tratamento conjunto é fornecida por Rademacher e

Koschel (2006, p. 2): “Pensamento e sentimento não estão separados na vida real

[...] separar emoções dos aspectos racionais em pesquisa de mercado negligencia

uma parte integral da natureza humana.”

Justificativas adicionais também relevantes para a condução de um estudo integrado

de emoções e significados serão discutidas pela última vez num tópico específico

(2.6.8.3), o qual buscará esgotar esse assunto antes da apresentação de uma visão

integrada dos efeitos ambientais nos comportamentos de compra dos clientes na

loja, mediados pelos processos emocionais e cognitivos internos dos clientes.

2.5.3.1 ATRIBUIÇÃO DE EMOÇÕES AO AMBIENTE DE UMA LOJA

Pelo menos desde o estudo de Donovan e Rossiter (1982, p. 34-57) sobre os

ambientes de loja, existe a preocupação (e a constatação da influência) a respeito

dos efeitos que esses ambientes provocam nos estados emocionais dos

consumidores que, por sua vez, afetam os comportamentos de compra. Donovan e

Rossiter basearam seu estudo em duas dimensões ou qualificações possíveis para

os estados emocionais, apresentadas originalmente no livro que é uma das

referências iniciais da Psicologia Ambiental: An Approach to Environmental

Psychology, de Mehrabian e Russel (1974). Essas duas qualificações dos estados

emocionais seriam o prazer (e seu oposto, o desprazer) e a excitação (ou seu

oposto, algo como tédio ou não-mobilização).

Segundo esses últimos autores, os estados emocionais resultantes dos estímulos

ambientais presentes na loja provocam comportamentos nos clientes, sejam eles

positivos (de aproximação), ou negativos (de afastamento), em relação ao ambiente

de venda.

No trabalho de Rademacher e Koschel (2006, p. 5) sobre a descrição de emoções

ou sentimentos, esses autores elencam uma série bem mais ampla, detalhada (e

descritiva) de possíveis estados emocionais que podem ser aplicados a qualquer

contexto, valendo assim para a situação de compra no varejo. Eles estão listados a

seguir.



51

 Superioridade  Irritação

 Ceticismo  Intimidação

 Choque, espanto (shocked)  Dor, chateação (hurt, upset)

 Embaraço  Exploração (exploited, ripped-off)

 Vergonha, culpa  Desagrado (dislike)

 Ódio, repulsa  Fúria, ultraje

 Necessidade, preocupação  Liberdade, desembaraço

 Confusão  Confiança

 Desapontamento  Excitação

 Tristeza, depressão  Orgulho

 Solidão, isolamento  Animação, entusiasmo

 Tédio  Calor, aconchego (warm, fuzzy)

 Cansaço, esgotamento  Felicidade

 Apatia, falta de motivação  Confiança

 Cansaço, esgotamento  Desejo

 Timidez  Interesse

 Apreciação, destaque (special)  Surpresa, espanto

 Amor  Frieza, calma

 Inspiração, encorajamento  Diversão, prazer (entertain., pleased)

 Em harmonia, em conexão, união,  Alívio

 Atração, encantamento  Tranqüilidade, paz, normalidade

Tal diversidade de estados emocionais possíveis, na nossa opinião, é bem próxima

da realidade produzida pelos ambientes de venda existentes no varejo, e podem nos

servir melhor como possíveis guias ou fontes das eventuais reações dos clientes aos

ambientes de loja em nosso estudo.
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2.5.3.2 ATRIBUIÇÃO DE SIGNIFICADOS AO AMBIENTE DE UMA LOJA

Segundo Beck (1970, p. 134-136), a percepção de um dado ambiente pelo ser

humano implica a interpretação dos componentes físicos e sociais presentes no

campo de estímulos oferecido por esse ambiente, e a interação do ser humano com

as características físicas e sociais (interpessoais) desse campo de estímulos (um

ambiente, como o de uma loja, nosso objeto de estudo particular) acaba por gerar

atributos funcionais e simbólicos na mente do indivíduo que experimenta tais

estímulos. Desse modo, as propriedades físicas e interpessoais do ambiente

formatam um modelo mental interno desse ambiente que é elaborado pelo indivíduo.

Para a Psicologia Ambiental, no raciocínio desse mesmo autor, o ambiente

percebido seria pessoal, apresentando significados individuais, potencialmente

distintos para cada pessoa exposta aos seus estímulos e, no processo de

articulação das relações entre o eu / indivíduo (self, no original) e o ambiente,

acontece um progressivo reconhecimento (como efeito da percepção dos estímulos

pelos sentidos) do conjunto do ambiente em partes ou formas, cada vez mais

discretas e heterogêneas, às quais se atribuem propriedades como as de orientação

espacial (posição e orientação relativa do indivíduo no espaço) e outras qualidades

mais abstratas derivadas da potencial satisfação das necessidades pessoais do ser

humano (p. ex., qualificações do ambiente como supridor ou não de necessidades

fisiológicas básicas, de prazer, como portador ou não de perigo, etc.). Assim se

desenha o mecanismo básico de atribuição de qualidades, atributos ou significados

associados com um ambiente físico.

Outros dois autores, Ruesch e Kees (1970, p. 141) situam a formação de

significados relativos a qualquer objeto (como um dado ambiente, p. ex. o de uma

loja) no âmbito do processo de comunicação do ser humano, o que consideramos

muito pertinente ao nosso estudo, no qual vemos a atribuição de significados ao

ambiente varejista como uma das bases para a explicação de fenômenos

mercadológicos importantes, alimentados pelo processo de comunicação, como a

geração de imagem, posicionamento e personalidade, que foram detalhados

anteriormente.

Outro ponto interessante abordado pelos mesmos autores (1970, p. 143-145) é que

significados ou rótulos atribuídos serviriam, no processo de comunicação, para

ajudar o indivíduo a estabelecer uma definição operacional para as pessoas ou os

elementos ambientais com quais se relaciona, facilitando sua interação com eles.
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Os significados atribuídos poderiam definir papéis (características esperadas de

interação), relativos aos objetos, e mesmo regras de comportamento aceitáveis em

relação a esses objetos. Vemos, dessa maneira, que a atribuição de significados ao

ambiente tem o poder de conduzir comportamentos, como os que estariam

relacionados à compra num ambiente de loja.

Com relação aos significados passíveis de serem atribuídos ao ambiente do ponto

de venda, entre os estudos relacionados aos conceitos anteriormente elencados de

imagem, posicionamento e atmosfera aplicados ao varejo, em função da alta

variedade de atributos encontrados na literatura (ERDEM; OUMIL; TUNCALP, 1999,

p. 140), buscamos alguns que, embora pudessem necessitar de alguns ajustes e

adaptações, tivessem potencial para serem usados no sentido de discriminar

características aplicáveis aos ambientes de loja por nós estudados.

Eles são apresentados na tabela que consta da próxima página. Os atributos nela

listados foram tomados como ponto de partida para a seleção das qualificações que

a nosso ver, seriam as mais provavelmente encontráveis na avaliação, por parte dos

clientes, das lojas que constituíram a base do nosso campo de pesquisa.

Reconhecemos que eles ainda precisam ser vistos com cautela (em pesquisas

posteriores menos exploratórias e menos focadas num ramo varejista específico

como a que a que ora apresentamos), por estarem associados ao contexto nacional,

cultural e de negócios específicos que foram estudados. Para estender nossa

pesquisa, a rigor, os atributos individuais e também os eventuais fatores que os

agrupam, precisariam ser validados para outros contextos e ramos de negócio

diferentes daqueles em que conduzimos o nosso estudo, de modo a compor com

maior segurança um instrumento destinado a captar os significados atribuíveis pelos

clientes a um ambiente de loja genérico para qualquer cultura e ramo varejista. Uma

alternativa, em relação ao uso de atributos como os pré-identificados por outros

estudos como os que resumimos a seguir, seria identificar, por nossa própria conta,

significados adequados ao ramo de negócios que iremos estudar, num procedimento

de inquirição dos entrevistados em formato bastante livre ou aberto. Esse

procedimento, no nosso caso, foi inviável por conta da necessidade de limitar o

tempo dos contatos com os clientes. Optamos por isso pela seleção, a partir de

estudos anteriores, de atributos diretamente aplicáveis aos ambientes de loja que

estudamos. A tabela mostra, portanto, o rol de atributos entre os quais escolhemos,

mais adiante, os que nos pareceram mais adequados aos ambientes estudados.
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Estudo / Artigo

/ Texto

(Autores, Ano)

Foco do

Estudo

Significados atribuíveis ao ambiente: atributos e

seu eventual agrupamento em fatores

D’ASTOUS;

LÈVESQUE,

2003

Atributos X

Personalidade

atribuída à loja

Sofisticação (atributos: chique, elegante, de alta classe,

seletiva, esnobe, com estilo); solidez (atributos: robusta,

impositiva, líder, de boa reputação, sólida, próspera,

bem-organizada); autenticidade (atributos:

conscienciosa, genuína, honesta, confiável, sincera,

verdadeira, merecedora de confiança); entusiasmo

(atributos: camarada, ousada, dinâmica, entusiástica,

amigável, animada, acolhedora); e desagrado

(atributos: chata, conservadora, irritante, barulhenta,

ultrapassada, superficial).

ERDEM; OUMIL;

TUNCALP, 1999

Atributos X

Valores dos

clientes

Status (atributos: classe da clientela, atratividade física

da loja, reputação quanto à moda, prestígio das marcas

trabalhadas); mercadorias e serviços (atributos:

disposição dos atendentes em ajudar; qualidade das

mercadorias); e preço (nível geral de preços,

disponibilidade de crédito, ofertas / promoções)

KENHOVE;

WULF;

WATERSCHOOT,

1999

Atributos X

Funcionalidade

(facilitação da

tarefa de

compra) da

loja

Conveniência (atributo: proximidade da loja); facilidade

em selecionar os produtos; sortimento (ter o que se

deseja); variedade (ter várias marcas / embalagens);

atualização / novos produtos; nível de preços (baratos

ou não); oferecimento de serviços adicionais;

aconchego; elegância; qualidade dos produtos

McDONALD,

1991

Atributos X

Satisfação dos

clientes

Localização (atributos: distância, facilidade de acesso);

conveniências na loja (atributos: tempo de entrega,

tempo para pagar, facilidade de achar itens,

arrumação); ambiente físico (atributos: largura dos

corredores, entrada / saída, cores, iluminação, ar

condicionado, apinhamento); e preço (atributos: nível

geral de preços, qualidade das mercadorias, ofertas /

promoções)

Tabela 01 – Significados atribuíveis ao ambiente de loja, segundo a contribuição de

diversos autores encontrados na literatura

Fonte: elaborada pelo autor
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2.6. PRINCIPAIS MODELOS LIGANDO O AMBIENTE DE UMA LOJA OU DA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS COMPORTAMENTOS DOS CLIENTES E À

PRODUTIVIDADE DO ESTABELECIMENTO

A literatura que se dedica a tentar descrever ou explicar como o ambiente de venda

(num sentido restrito ao varejo) ou da prestação de serviços (num sentido mais

amplo, mas também aplicável ao varejo) influencia o comportamento dos clientes (e

por conseqüência, a produtividade das lojas) não é escassa.

Existem várias pesquisas importantes sobre o tema, dada a importância do problema

e a curiosidade que provoca tanto no meio acadêmico como empresarial. Contudo,

existe pronunciada falta de uniformidade em como o problema é formulado e tratado.

Existem desde explicações e modelos relativamente simples sobre o fenômeno, que

tratam do assunto de forma predominantemente conceitual, focando, p. ex., os

aspectos perceptuais e comportamentais resultantes dos fatores ambientais, até

estudos empíricos variados, de maior ou menor complexidade e abrangência na

caracterização e explicação do fenômeno (explicado por um ou mais fatores

ambientais), tentando estabelecer um modelo que identifica alguns fatores do

ambiente e como as variáveis internas ao modelo se relacionam para, no final,

afetarem a dinâmica dos clientes e, em conseqüência impactarem no desempenho

da loja. Em sua maioria, as pesquisas apenas inferem esse desempenho por meio

de variáveis que ainda seriam mediadoras, como p. ex., as intenções de compra e

de adoção da loja. Mas também destacam algo essencial: todos os modelos, de

forma geralmente explícita, mencionam as emoções e a geração de significados

previamente (na seqüência de antecedentes e conseqüentes), colocando-as como

condições prévias no processo de comportamento dos consumidores em reação aos

estímulos do ambiente de venda. Ou seja: estímulos ambientais são sempre

seguidos, direta ou indiretamente, pelas emoções e pelos significados a eles

atribuídos. Eles são antecedentes das emoções e significados associados pelos

consumidores ao ponto de venda, o que gera o título do nosso estudo.

Outro ponto interessante desses modelos é que suas variáveis dependentes (pontos

de chegada) são diferentes de um estudo para outro, sem que uma delas predomine

significativamente. A influência das emoções e dos significados associados ao

ambiente de venda sobre os comportamentos dos clientes na loja talvez seja, na

nossa opinião, um dos elos comuns mais relevantes que existe em tais modelos. Por
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conta disso, apresentaremos uma seleção de modelos de natureza diversa, para os

quais tentaremos adiante (em 2.8) uma síntese, salientando esse elo que os une.

Quanto ao critério de seleção dos modelos que serão apresentados, é importante

esclarecer que procuramos incluir apenas uma versão que avaliamos como

particularmente relevante dentro de cada diferente linha de pensamento encontrada

na literatura. No caso de um modelo que tenha sido posteriormente melhorado ou

ampliado, seja pelos mesmos autores ou por outros (o que encontramos por mais de

uma vez na literatura), preferimos apresentar aqui apenas essa versão (revista e

ampliada) para não repetir conclusões já superadas por pesquisas similares.

Portanto este Referencial Teórico inclui, em destaque, apenas os modelos

considerados mais abrangentes nas linhas conceituais encontradas, tendo em vista

o objetivo do nosso estudo, e somente modelos apresentando diferentes pontos de

vista em relação às potenciais variáveis independentes (de entrada) e dependentes

(de saída) que descrevem o fenômeno da influência do ambiente de venda da loja

no comportamento dos clientes e, em conseqüência, no seu desempenho.

Falta ainda à literatura que revisamos lidar com o problema de como os diversos

estímulos objetivos apresentados pelo ambiente correspondem aos significados ou

atributos percebidos sobre a loja, a partir dos quais os clientes formam sua avaliação

do ambiente da loja e condicionam seu comportamento em relação a ela.

Uma das contribuições deste estudo, e um dos pontos que o motivou, será sugerir

uma relação relevante e o mais abrangente possível de estímulos ou elementos

ambientais objetivos que, uma vez percebidos pelos clientes, podem alimentar seus

processos cognitivos e servir como base para a construção dos significados que os

clientes atribuem a uma loja particular, bem como evocar, por meio dos processos

afetivos dos clientes, sentimentos de afinidade ou rejeição para com o ambiente de

loja, e com isso influenciar de forma positiva ou negativa os comportamentos

desejados pelos lojistas.

A seguir, apresentamos alguns estudos e modelos-chave para a compreensão geral

do fenômeno da influência dos fatores ambientais do ponto de venda na geração de

emoções e significados do ponto de venda, nos comportamentos de compra dos

clientes e seu impacto na produtividade e estratégia varejista. Nos esquemas

apresentados para cada modelo, tomamos a liberdade de destacar (em vermelho) as

variáveis ou processos correspondentes à geração de emoções e aos significados,

por conta desses fenômenos serem de interesse central para o nosso estudo.
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2.6.1 MODELO DONOVAN-ROSSITER-MEHRABIAN-RUSSEL-ET AL. DA

PSICOLOGIA AMBIENTAL PARA O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NOS

AMBIENTES DE SERVIÇOS

Antes de apresentarmos o “modelo” propriamente dito, é necessário ressaltar que o

esquema conceitual que ele representa só existe (no formato aqui apresentado)

como resultante de uma síntese que realizamos a partir de três trabalhos anteriores:

 O primeiro (MEHRABIAN; RUSSEL, 1974) está inserido no campo da Psicologia

Ambiental pura, e de uma forma ou de outra tem sido encontrado na literatura

como aquele que inspirou praticamente todos os demais modelos (inclusive os

outros apresentados mais adiante neste Referencial Teórico) que tratam do

comportamento do consumidor nos ambientes de serviços (sejam eles do varejo

ou não);

 O segundo (DONOVAN et al., 1994, p. 283-294) representa uma aplicação dos

conceitos do primeiro para o campo do comportamento do consumidor no varejo,

atualizando por sua vez um estudo anterior dos mesmos autores sobre a

atmosfera de loja (DONOVAN; ROSSITER, 1982, p. 34-57). Esse último trabalho

também tem sido mencionado na literatura, em praticamente todos os trabalhos

de pesquisa dentro do nosso tema, como fundamental; e

 O terceiro (CARVALHO; MOTTA, 2002, p. 54-65), um pouco mais recente,

procura, por sua vez, realizar uma atualização dos dois trabalhos anteriores em

uma perspectiva que seus autores caracterizam como pós-moderna, aplicando

os conceitos desenvolvidos anteriormente aos ambientes de serviços

tematizados, que denomina de “cenários temáticos” em serviços (p. 61-63) e

contextualizando a aplicação prática dos conceitos na manipulação do fator

ambiental da iluminação.

Um esquema gráfico relacionando os conceitos desses trabalhos pode ser visto a

seguir.
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Esquema 02 – Modelo de Mehrabian e Russel da Psicologia Ambiental adaptado por

Donovan e Rossiter para o varejo e contextualizado por Carvalho e Motta para o

exemplo dos estímulos visuais nos ambientes, espaços ou cenários temáticos de

serviços

Fonte: adaptado de MEHRABIAN; RUSSEL, 1974, p. 284, tradução nossa, e

KARSAKLIAN, 2000, p. 44-45. O destaque em vermelho é nosso.

Este modelo, originalmente bastante simples, estabelece uma relação entre os

estímulos do ambiente de serviços e as respostas por eles provocadas nos clientes

em relação ao ambiente, mediadas pelos estados emocionais dos clientes. É um

modelo conhecido em Psicologia como do tipo “Estímulo-Organismo-Resposta”.

Vamos detalhá-lo um pouco mais:

 Estímulos Ambientais (correspondem às variáveis de entrada ou

independentes do modelo). Carvalho e Motta (2002, p. 57) mostram que a

faceta de modelos como o exibido acima que mais possibilidades tem de ser

gerenciada pelas empresas seria a dos estímulos oferecidos aos clientes, e

que os gerentes precisam planejar a priori o tipo de sensação que desejam
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gerar ou resgatar por meio dos estímulos sensoriais oferecidos. Por conta

disso, além dos aspectos utilitários, a estética dos ambientes deve oferecer

uma série de estimulações táteis, visuais, auditivas, olfativas e eventualmente

gustativas. As modalidades ambientais de estimulação mais significativas

para os consumidores seriam os estímulos visuais, o conforto, a recreação e

a atratividade estética dos ambientes, em que especialmente os dois últimos

não são freqüentemente encontrados no varejo tradicional. Os estímulos

visuais decorrentes do projeto estético (arquitetura, cor, estilo, forma, textura)

e elementos funcionais (decoração, conforto, sinalização) são aqueles com

maior potencial de provocar impressões positivas no cliente. Em geral os

consumidores tendem a preferir um ambiente iluminado e colorido onde, em

relação à iluminação, deseja-se que evidencie intensidade e brilho, com focos

evidenciando as mercadorias, para que se passe ao estágio seguinte da

estimulação na compra, que seria a tátil, com a manipulação dos produtos (p.

59). Donovan et al. (1994, p. 284) indicam que, de acordo com o modelo

original de Mehrabian e Russel, os estímulos poderiam ser medidos em

termos da taxa de informação que proporcionam, e que, por sua vez, é

composta por dois fatores: novidade e complexidade.

 Organismo. Constituído pelos aspectos fisiológicos e psicológicos dos

consumidores. É nesta esfera que os estímulos do ambiente são

processados, passando inicialmente pelos processos perceptivos e cognitivos

dos indivíduos. A percepção, em particular, regula as relações entre as

pessoas e o ambiente que as rodeia, e é por meio dela que elas atribuem

significados aos estímulos oferecidos pelo ambiente (Karsaklian (2000, p. 42).

Existem determinantes (características objetivas dos estímulos) que

condicionam a percepção da iluminação nos ambientes, a saber: Intensidade,

tamanho do foco, forma do feixe luminoso, cor, mobilidade, contraste,

localização e grau de insólito (p. 44-45).

A percepção dos estímulos ambientais gera estados emocionais nos clientes,

dos quais os relevantes, interferindo no comportamento dos clientes nos

ambientes de loja, seriam o prazer e a excitação. Destes, o prazer seria o

determinante das motivações dos clientes para freqüentar o ambiente da loja,

enquanto a excitação (desde que associada a um ambiente prazeroso) é

relacionada à permanência no ambiente e à interação social (Donovan;
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Rossiter, 1982, p. 34-57). Ou seja, os estados emocionais decorrentes de

prazer e excitação em níveis altos são chave para influenciar positivamente o

comportamento de compra dos clientes. Prazer e excitação podem ser

potencializados pela adição de elementos interativos nos ambientes de loja.

 Respostas (correspondem às variáveis de saída ou dependentes do modelo). Na

proposta teórica da Psicologia Ambiental que Mehrabian e Russel apresentaram

em 1974, e que posteriormente foi contextualizada em 1982 por Donovan e

Rossiter para o ambiente varejista, todas as respostas dos indivíduos a um

ambiente poderiam ser resumidas a duas: aproximação e afastamento. Segundo

essa contextualização (p. 34-57), a aproximação engloba respostas como entrar

na loja, permanecer mais tempo, gastar dinheiro, etc., enquanto que o

afastamento corresponde aos seus opostos. Os comportamentos de

aproximação, como já vimos, são mediados ou potencializados pelos aspectos

emocionais dos clientes de prazer e excitação. Donovan et al. vão mais longe,

num estudo posterior (1994, p. 286), na mesma linha do estudo original de

Donovan e Rossiter, e propõem que o prazer e a excitação experimentados na

loja contribuem ambos para que os clientes passem tempo extra na loja e gastem

de forma não planejada, independentemente de fatores cognitivos associados às

mercadorias, que como se sabe, também mediam o processo de compra, como a

qualidade percebida das mercadorias, sua variedade, seu valor percebido e

ofertas especiais. Assim, fica estabelecida a influência dos fatores ambientais no

comportamento dos clientes nos ambientes varejistas, mediada pelas emoções

experimentadas no ponto de venda.

Carvalho e Motta (2002, p. 54-65) apresentam uma perspectiva adicional à visão de

Donovan e Rossiter e dos demais seguidores dessa mesma linha teórica, que vai de

encontro às tendências empresariais modernas nos serviços em geral, no sentido de

buscar fontes adicionais de diferenciação do negócio por meio da tematização do

ambiente de loja. Dessa maneira, os ambientes são transformados, na conceituação

de Carvalho e Motta, em cenários (ou ambientes) temáticos, que possuem uma

habilidade acentuada de mudar a experiência do consumidor com a empresa,

tornando-a mais prazerosa e excitante, exatamente os dois estados emocionais que

tornam a experiência de compra mais satisfatória para os clientes, alavancando, por

fim, a lucratividade das empresas.
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Os ambientes apresentados aos clientes na chamada pós-modernidade se

caracterizam pela interatividade com os seus usuários, enfatizando muitas vezes ...

“o espetáculo, a hiper-realidade, os elementos catárticos, o sonho, a fragmentação da

sensorialidade e a ampliação das fronteiras entre o real e a sua representação, com os

consumidores atuando simultaneamente como platéia.” (Carvalho; Motta, 2002, p. 60)

Os ambientes da loja passam a ser utilizados como outros meios de comunicação de

massa, e as respostas do consumidor de compra, satisfação, preferência e lealdade

passam a ser produto de experiências de consumo não limitadas à mera aquisição

de produtos e serviços, mas derivadas da interação espacial com os ambientes

como fonte de entretenimento e realização de fantasias.

Com isso, os ambientes extrapolam suas funções originais utilitárias e de formação

de imagem varejista para se constituírem em uma mercadoria em si mesmos, os

quais têm como principal atributo servir como cenário para proporcionar

entretenimento e interação social aos clientes.
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2.6.2 MODELO HUI-BATESON DA INFLUÊNCIA DA PERCEPÇÃO DA

DENSIDADE DE CLIENTES E DA LIBERDADE DE ESCOLHA DENTRO DO

AMBIENTE DE SERVIÇOS NO COMPORTAMENTO DOS CLIENTES

O modelo conceitual desenvolvido por Hui e Bateson (1991, p. 174-184) está

representado no esquema a seguir:

Esquema 03 – Modelo conceitual de Hui e Bateson proposto para entender as

relações entre as percepções da densidade de clientes e de liberdade de escolha

dentro da loja no comportamento dos clientes

Fonte: adaptado de HUI; BATESON, 1991, p. 179. Os destaques em vermelho

são nossos.

O modelo representado mostra que a densidade de consumidores presentes em

um ambiente de serviços e a possibilidade de escolha pelos consumidores

afetam o controle percebido do consumidor no processo de compra. A densidade

de clientes presentes no ambiente pode, além de um certo ponto, resultar em

uma percepção de um ambiente congestionado ou apinhado, prejudicando os

estados emocionais prazerosos que seriam os principais causadores dos

comportamentos de aproximação dos clientes. O controle percebido dos clientes

sobre o processo de compra também afetaria favoravelmente esses estados

prazerosos e, por conseqüência, os comportamentos de aproximação dos
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clientes. E por final, uma conclusão que os autores desse modelo criticam (em

função de restrições metodológicas presentes em seu estudo): a maior liberdade

de escolha pelos clientes também poderia eventualmente ter um impacto direto

no prazer experimentado pelos clientes durante a compra e favorecer também os

comportamentos de aproximação dos clientes.

O principal mérito do modelo apresentado na página anterior é resgatar o modelo

original de Mehrabian e Russel (1974), para consideração da moderação, nos

efeitos de aproximação e afastamento dos clientes no varejo, do efeito emocional

do controle percebido sobre os comportamentos de aproximação e de

afastamento. Essa variável havia sido eliminada do estudo de Donovan e

Rossiter (1982, p. 34-57), atualizado por Donovan et al. (1994, p. 283-294)

provavelmente porque o aspecto “controle da interação com a loja e atendimento

pelo cliente durante as compras” não era muito relevante para o tipo estudo no

contexto de negócio estudado (lembramos que o estudo de 1994 de Donovan et

al. abordava lojas de departamento de descontos, onde o serviço oferecido

durante o processo de compra – e o grau de interação e de controle dos clientes

– é pouco significativo e condição inalterável nesse tipo de loja). Contudo,

consideramos interessante a inclusão do “controle” pelo cliente mediando o

comportamento de compra: p. ex., em lojas de varejo onde existe serviço

intensivo, com atendimento personalizado e contínuo aos clientes, certamente o

aspecto de interação entre o cliente e os atendentes durante o processo de

escolha e fechamento da venda é relevante, e nesse caso o controle percebido

pelo cliente nessas interações pode influenciar no resultado do processo de

compra. Como exemplo da importância desse fenômeno, podemos dizer que a

maioria de nós já passou pela desagradável situação de entrar em uma loja e,

em vista de uma exagerada aplicação da abordagem hard sell pelo vendedor,

tentando empurrar mercadorias e tomar conta do processo das nossas decisões

de compra, provocar nossa irritação e extinguir ou prejudicar seriamente a nossa

intenção de compra (comportamento típico de afastamento).

O modelo também ressalta a importância, apontada igualmente por outros

autores, do fator da quantidade de pessoal presente na loja como componente

importante percebido em relação ao ambiente de loja. Consideramos que o

número de clientes (estudado especificamente neste modelo) presentes num

estabelecimento varejista afeta a percepção do ambiente pelos clientes, e
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sugerimos que o mesmo pode ser aplicado em relação ao número de

vendedores. P. ex., estabelecimentos muito vazios de clientes (particularmente

em serviços, como restaurantes e entretenimento) podem sinalizar um “produto

ruim”, ou se apinhados demais podem sinalizar potencial dificuldade de realizar

as compras dentro do estabelecimento. Vendedores escassos, pouco visíveis

(em especial nos formatos de lojas e categorias de produtos que necessitam de

muita assistência durante a compra), podem mais uma vez sinalizar um “serviço

ruim” e dificuldade para a realização da compra.
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2.6.3 MODELO BITNER DA INFLUÊNCIA DO AMBIENTE FÍSICO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPORTAMENTO DOS EMPREGADOS E

CLIENTES

Uma representação gráfica do modelo conceitual desenvolvido por Bitner (1992,

p. 57-71) pode ser visto a seguir:

Esquema 04 – Modelo conceitual proposto por Bitner para entender as relações

entre o ambiente nas organizações de serviços e os seus usuários

Fonte: BITNER, 1992, p. 60, tradução nossa. Os destaques em vermelho são

nossos

“O esquema sugere que uma variedade de fatores ambientais objetivos são

percebidos por funcionários e clientes e que ambos os grupos podem responder

cognitivamente, emocionalmente e fisiologicamente ao ambiente. Tais respostas

internas ao ambiente influenciam o comportamento individual de clientes e

empregados no ambiente onde o serviço é prestado e afetam as interações sociais

entre clientes, entre empregados, e entre indivíduos de ambos os grupos.”

(BITNER, p. 59, tradução nossa)

O modelo representado na figura mostra que os fatores ambientais oferecidos

aos indivíduos (funcionários e clientes) nos ambientes de prestação de serviços

(no original, servicescapes, que denominaremos simplificadamente de ambientes
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de serviços) afetam seu comportamento final, explicitando que há três tipos de

comportamento resultante:

 de aproximação em relação ao próprio ambiente, aos objetivos pessoais e

aos objetivos da empresa;

 de afastamento em relação aos mesmos elementos; e

 de interação social entre funcionários, clientes ou entre os dois.

No entanto os comportamentos são guiados não pelos fatores ambientais em si,

e sim pelas suas percepções que levam a certas emoções, crenças e sensações

fisiológicas. Ou seja, as reações internas dos usuários do ambiente, em termos

de emoções, crenças e sensações fisiológicas mediam a percepção dos fatores

do ambiente e, portanto, esses comportamentos. Além disso, as reações internas

não são independentes ao influenciar os comportamentos: elas afetam umas às

outras.

Uma contribuição especial deste modelo é colocar em primeiro plano que os

elementos do ambiente onde os serviços são prestados (como ocorre no varejo)

afetam, além dos clientes, os próprios funcionários que, por sua vez, também são

(como apontado em outros modelos teóricos, como o de Baker-Parasuraman-

Grewal-Voss) elementos que compõem o ambiente de serviços e como tal

responsáveis por parte das interações dos clientes com o ambiente. Desse fato

decorre a conclusão que os elementos ambientais também devem satisfazer os

funcionários na loja, além dos clientes (BITNER, 1992, p. 58). Essa nova

condição adiciona complexidade extra ao problema de configurar um ambiente

de venda para melhorar seus resultados, pois:

“Um dos desafios ao projetar ambientes para estimular os comportamentos

individuais de aproximação e encorajar as interações sociais apropriadas é que o

design ótimo para uma pessoa ou grupo pode não ser o design ótimo para os

outros ... funcionários e clientes tem diferentes necessidades e desejos em

relação ao ambiente físico [..]. e um ambiente que é favorável ao trabalho

individual de um funcionário pode não melhorar sua capacidade de interagir

interpessoalmente com os clientes.” (idem, p. 60, tradução nossa)

Outro ponto interessante que inferimos a partir da visão de Bitner sobre o

ambiente de serviços é que o ambiente físico, com seus efeitos opostos de

aproximação ou de afastamento sobre os usuários, pode ser usado até como

instrumento intencional para uma segmentação do público, atraindo aquele para
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o qual o posicionamento do negócio está direcionado e afastando o público não

desejado. Exemplos próximos dessa aplicação ao varejo não são difíceis de se

encontrar: nos mercados de luxo, p. ex., é freqüente observarmos que algumas

lojas, a despeito das recomendações gerais que vimos anteriormente sobre a

ausência de barreiras à entrada, colocam entraves à aproximação, como portas

fechadas, segurança ostensiva, etc., por motivos que vão além da segurança

propriamente dita. No shopping Daslu em São Paulo, que foca um público de

poder aquisitivo alto, é quase impossível a aproximação a pé: os clientes entram

em seus veículos, que devem ser estacionados dentro do estabelecimento a um

custo elevado, o que por si só já seleciona o público, afastando o não-desejado.

Bittner (1992, p. 62, tradução nossa) aponta textualmente:

“o primeiro passo no design intencional do ambiente de serviços é identificar os

comportamentos desejáveis dos clientes e/ou empregados e os objetivos

estratégicos na direção dos quais a organização espera avançar por meio de suas

instalações físicas. [..]. O estrategista deve entender os planos e objetivos de

todos os participantes e antecipar os dilemas de compatibilidade ao projetar o

ambiente.”

Também é importante notar que, segundo esse modelo (idem, p. 63), o efeito do

ambiente de serviços é mais pronunciado sobre seus novos usuários, o que é

suportado, pelo que já vimos, sobre o funcionamento do processo perceptivo no

tópico 2.5.1.

Bitner (p. 64) mostra que três dimensões afetam a percepção dos usuários sobre

o ambiente:

 Cognitiva – os fatores ambientais resultam na atribuição de rótulos ou

significados ao ambiente, o que ocorre com base nas experiências prévias

dos indivíduos;

 Emocional – os fatores ambientais seriam capazes de atuar em duas

dimensões: prazer-desprazer e grau de excitação. O grau de excitação

(exceto quando combinado com elementos desprazerosos) propiciaria

comportamentos de aproximação dos usuários do ambiente de serviços. E a

excitação, por sua vez, seria positivamente influenciada por três dimensões

ambientais: complexidade (riqueza visual, ornamentação e carga de

informação), mistério e coerência / compatibilidade (ordem clareza e unidade,

afetadas pela cor, textura, tamanho, forma, presença de elementos naturais e
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ausência de elementos estranhos / “ruídos” – no original em Inglês,

nuisances); e

 Fisiológica – os fatores ambientais (como temperatura, ruído, iluminação, etc.)

afetam os usuários em função de suas características de provocar reações

fisiológicas de conforto ou desconforto e da maior ou menor adequação que

proporcionam à execução das tarefas dentro do ambiente (p. ex. altura dos

equipamentos para os objetos serem manuseados mais facilmente). Esses

fatores têm sido pesquisados no campo da Ergonomia.

O modelo de Bitner (1992, p. 65) aponta que o complexo mix de fatores

ambientais que constitui o ambiente de serviços é percebido de forma holística

(fato também embasado no que já vimos em 2.5.1), não por meio dos estímulos

(fatores) individuais. Esse modelo (p. 65-67) utiliza como entradas básicas três

dimensões compostas (agrupando os diversos fatores ambientais individuais)

que irão afetar, em última análise, o comportamento dos usuários (clientes e

funcionários) em relação ao ambiente. São elas:

 Condições ambientais – incluem características de fundo do ambiente, tais

como temperatura, iluminação, ruído, música e aroma. Em geral, quanto mais

extremas (percebidas conscientemente pelos cinco sentidos) mais intenso é

o seu efeito, mas eventualmente podem ser totalmente imperceptíveis e ainda

assim provocar efeitos importantes (como os gases, produtos químicos,

freqüências de som infra-audíveis, etc.);

 Layout espacial e funcionalidade – o layout refere-se à maneira pelas qual

maquinário, equipamento e mobiliário são arranjados, o tamanho e a forma

desses itens e as relações espaciais existentes entre eles. Já a

funcionalidade refere-se à capacidade desses mesmos itens de facilitar a

performance e alcançar os objetivos da permanência no ambiente. Seriam

ainda mais relevantes nos ambientes de auto-serviço, ou onde os clientes

devem se conduzir sozinhos e não depender dos funcionários para assisti-los,

nos ambientes onde as tarefas a serem executadas são muito complexas e,

quando a pressão de tempo para executar quaisquer tarefas for grande (os

clientes esperam que a funcionalidade os ajude com a execução, poupando

tempo). No caso do varejo, acreditamos que mais um item deva ser

acrescentado ao conceito de funcionalidade apresentado por Bitner: a
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disponibilidade dos serviços adicionais para o cliente (como p. ex. de

empacotamento, financeiros, de alimentação, de higiene, etc.); e

 Sinalizações, símbolos e artefatos – comunicam mensagens aos usuários do

ambiente, podendo ser tanto explícitas (como as sinalizações – na forma de

placas, rótulos, etc. – que informam sobre os departamentos e seções,

entradas e saídas, as regras de comportamento aceitável, etc.) quanto

implícitas (oferecidas por outros símbolos e artefatos que geralmente

compõem a estética do ambiente – como a qualidade dos materiais usados

na construção, peças de arte, fotografias e certificados afixados nas paredes,

tapetes e até mesmo objetos pessoais eventualmente expostos). A

comunicação através das mensagens implícitas dos elementos simbólicos e

estéticos é extremamente complexa, e na prática pode ser tanto praticada

intencionalmente como de forma acidental, estando sujeita a múltiplas

interpretações e conseqüências não intencionais. No entanto, ela é

importante na formação de primeiras impressões (que já dissemos têm efeito

mais duradouro), para comunicar novos conceitos de serviços e em ramos

altamente competitivos onde os clientes buscam pistas de diferenciação do

que está sendo oferecido (Bitner, 1992, p. 67).

A seguir, resumimos as variáveis de entrada e de saída do modelo de Bittner.

As variáveis independentes (de entrada) neste modelo, que qualificam o

ambiente de loja, são:

 Fatores ambientais (acarretam percepções dos clientes e funcionários em

relação a conforto e ergonomia):

o Temperatura;

o Qualidade do ar;

o Ruído;

o Música;

o Odor (aroma), etc.

 Fatores de espaço / função (acarretam percepções sobre os aspectos

funcionais do design da loja):

o Layout;

o Equipamento;

o Mobiliário, etc.
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 Fatores de Sinalização e Simbolismo (acarretam percepções dos clientes

em relação à estética, orientação e posicionamento mercadológico):

o Sinalização;

o Artefatos (objetos) pessoais;

o Estilo de decoração, etc.

As variáveis dependentes (de saída) neste modelo, que qualificam o ambiente de

loja, são:

 Comportamentos de aproximação dos funcionários:

o Afiliação;

o Exploração;

o Pernanência por mais tempo;

o Comprometimento; e

o Execução do planejado

 Comportamentos de afastamento dos funcionários:

o Todos os opostos aos sub-itens anteriores

 Interações sociais entre empregados, entre clientes e entre empregados e

clientes

 Comportamentos de aproximação dos clientes:

o Ficar atraído;

o Permanecer / explorar;

o Gastar dinheiro;

o Retornar; e

o Executar o planejado

 Comportamentos de afastamento dos clientes:

o Todos os opostos aos subitens anteriores
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2.6.4 MODELO BAKER-PARASURAMAN-GREWAL-VOSS DA INFLUÊNCIA DO

AMBIENTE VAREJISTA NA ADOÇÃO DE UMA LOJA

Um esquema do modelo desenvolvido e testado por meio da metodologia de

equações estruturais no estudo de Baker et al. (2002, p. 120-141) pode ser visto

na figura abaixo:

Esquema 05 – Modelo Baker-Parasuraman-Grewal-Voss da influência do

ambiente varejista na adoção de uma loja

Fonte: adaptado de BAKER et al., 2002, p. 134, tradução nossa. Os destaques

em vermelho são nossos

Os autores do modelo procuraram investigar como o ambiente varejista desperta

as percepções de valor dos clientes em relação às mercadorias e como acaba

por influenciar a intenção dos clientes adotarem uma loja em particular. Entenda-

se por intenção de adoção de loja a soma da intenção de compra com a intenção

de recomendação da loja.

O princípio deste modelo é que os fatores do ambiente da loja afetam os critérios

de escolha da loja, que por sua vez determinarão a intenção de adotar ou não

uma loja. Ou seja, as percepções de valor determinam as decisões de compra

(representadas pela intenção de adoção da loja). Estas, por sua vez, baseiam-se

na percepção da qualidade dos serviços prestados pelos funcionários e na

percepção do valor das mercadorias oferecidas. Esta última depende da
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qualidade percebida dos produtos oferecidos e dos custos monetários (preço) e

não monetários (psicológicos – como stress ou trabalho mental durante a compra

– e de tempo e esforço) associados à aquisição nessa loja, que por sua vez são

influenciados pelos fatores ambientais representados pelas percepções sobre os

funcionários da loja, sobre seu design e sobre a música da loja.

Baker et al. reconhecem ainda (2002, p. 121) que este modelo reflete o

fenômeno com maior eficiência quando os clientes têm conhecimento limitado

sobre as ofertas de uma loja e quando a loja sofre uma reestruturação de maior

porte. Isto parece indicar que este modelo não captura adequadamente a

influência do conhecimento anterior sobre a loja, como, p. ex., os efeitos prévios

mais abrangentes da imagem do varejista sobre a intenção de adoção da loja.

As variáveis independentes (de entrada) neste modelo, que qualificam o

ambiente de loja (acompanhadas das respectivas dimensões por meio das quais

são avaliadas através de escalas), são:

 Fatores sociais (percepções dos clientes sobre os funcionários da loja):

o Funcionários bem vestidos?

o Funcionários agradáveis?

o Funcionários prestativos?

 Fatores de design (percepções sobre o design da loja):

o Esquema de cores agradável?

o Instalações atraentes?

o Mercadorias organizadas?

 Fatores do ambiente (percepções sobre a música da loja):

o Música agradável?

o Música adequada?

o Música que atrapalha?

A variável dependente (de saída) do modelo, que funciona como um indicador da

potencial produtividade da loja, acompanhada das dimensões pelas quais é

avaliada é a:

 Intenção de adoção da loja (store patronage intention) dos clientes:

o Intenção de recomendar a loja?

o Intenção de comprar na loja?

o Probabilidade de passar a freqüentar a loja?
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2.6.5 MODELO LAM DO EFEITO INTEGRADO DOS FATORES AMBIENTAIS NOS

COMPORTAMENTOS DE COMPRA

Uma figura resumindo o modelo conceitual integrado desenvolvido no estudo de

Lam (2001, p. 190-197) pode ser encontrada abaixo:

Esquema 06 – Modelo Lam do efeito integrado dos fatores ambientais nos

comportamentos de compra

Fonte: LAM, 2001, p. 191, tradução nossa. Os destaques em vermelho são

nossos

Este modelo conceitual acaba por somar boa parte dos esforços apresentados

pelos modelos anteriores, sendo na nossa visão e dentre os vistos até agora, o

que melhor integra os diversos efeitos ambientais como determinantes dos

comportamentos de compra dos clientes numa loja (numa perspectiva estrita de

modelo do tipo “Estímulo-Organismo-Resposta”, na mesma tradição iniciada por

Mehrabian e Russel). Este modelo, construído através de uma meta-análise das

contribuições anteriores da literatura, indica que o ambiente de loja consistiria

nas cercanias físicas de uma loja, compondo-se de muitos elementos, como a

música, a iluminação, o layout, a sinalização de localização e os elementos

humanos. Esses elementos poderiam ser divididos em ambiente externo e

ambiente interno (exterior e interior de uma loja).
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Uma constatação interessante de Lam, que acreditamos possa lançar alguma luz

sobre o motivo pelo qual as abordagens dos diversos autores exploram de forma

tão diversa e pouco integrada o tema dos efeitos dos ambientes de serviços

sobre o comportamento dos clientes e, em conseqüência, de um caminho para

melhorar os resultados e as estratégias mercadológicas varejistas, é que o

problema da manipulação das variáveis ambientais para direcionar o

comportamento dos clientes é susceptível de mais de um nível de análise (LAM,

2001, p. 190):

 No nível mais básico e elementar, os diferentes elementos individuais do

ambiente são o foco, mesmo que seus efeitos individuais se acumulem. Neste

caso, falamos em elementos como a música, o barulho, a cor, o aroma, o

mobiliário, etc.

 Em um nível acima, os elementos anteriores são estudados em grupos,

definindo fatores (no sentido de grupos de variáveis ambientais) que poderiam

ser ajustados em sua composição para compor significados de modo a

projetar uma imagem de loja em particular. Eles seriam os seguintes:

o Fator do ambiente – incluiria as características de fundo do ambiente de

loja (consoante ao conceito de figura-fundo da Gestalt abordado

anteriormente), correspondendo à temperatura, à iluminação, aos ruídos,

à música e aos aromas ambientes;

o Fator do design – incluiria os estímulos à frente do processo perceptivo

(no mesmo conceito da Gestalt), correspondendo à arquitetura, cor,

materiais, etc.; e

o Fator social – incluiria as condições sociais presentes no ambiente da loja,

representadas pelo número, tipo e comportamento dos clientes e dos

empregados.

 Num nível global, ainda mais agregado, os ambientes alternativos como um

todo são submetidos aos clientes. Nesse caso, o foco de interesse seriam as

emoções que os ambientes despertam nos clientes

De acordo com o modelo original de Mehrabian e Russel (1974) este modelo

também assume que os estados emocionais apontados poderiam se resumir a

três estados básicos: prazer, excitação e dominância.

O ambiente de loja também influenciaria o processo cognitivo dos compradores

dentro da loja em seus diversos estágios: atenção, percepção, categorização e
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processamento da informação, bem como (como já visto em um dos modelos

anteriormente apresentados) o mesmo ambiente forneceria um repertório de

símbolos (estímulos ou pistas periféricas) que trariam uma carga de significados

ao próprio ambiente. E paralelamente, as condições ambientais como barulho,

temperatura, qualidade do ar, etc. poderiam influir nos estados fisiológicos das

pessoas no ambiente de loja, tais como conforto e outros, impactando também

na disposição dos clientes em permanecerem ou mesmo apreciarem ou não o

ambiente (LAM, 2001, p. 190-191).

As emoções, o processo cognitivo e os estados fisiológicos dos clientes terminam

por influir nos seus comportamentos de compra, que podem ser de entrada,

permanência ou saída do ambiente da loja, de aproximação ou de afastamento

em relação a potenciais aquisições já dentro do ambiente, com a ressalva de que

a influência dos fatores ambientais pode ocorrer tanto praticamente de imediato

em relação aos estímulos apresentados, como depois, não necessariamente na

mesma visita à loja. Esse é um ponto interessante do pensamento desse autor,

que não foi abordado nos demais modelos. Com efeito, o autor trabalha o

conceito dos fatores ambientais contribuindo para a adoção de uma loja numa

base de tempo mais longa, o que em nossa opinião provavelmente resultaria da

elaboração da imagem varejista, que ocorre a longo prazo, enquanto que a

formação dos atributos relativos exclusivamente ao ambiente da loja (um

conceito denominado atmosfera, diferente do da imagem, como já vimos

anteriormente neste Referencial Teórico) costuma ser tratada na literatura como

uma resultante imediata dos processos psicológicos dos clientes, durante a visita

de compra.

O modelo admite ainda que em certos casos, os elementos ambientais produzem

efeitos diretos nos comportamentos de compra dos clientes, sem

necessariamente passar pelos processos emocionais, congnitivos ou dos

estados fisiológicos aparentes. Esses casos corresponderiam às chamadas

respostas condicionadas ou inatas dos clientes (p. 191).

Outro ponto interessante do pensamento dos autores deste modelo é o conceito

de congruência (harmonia) entre elementos ambientais e de congruência

(harmonia, adequação ou pertinência) entre elementos ou fatores e categorias de

produto (p. 192).
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Alguns efeitos (congruentes) se reforçariam, entre si, tendo seu resultado

potencializado, e outros (incongruentes) se anulariam ou teriam seu resultado

atenuado. Alguns efeitos e fatores teriam efeitos mais pronunciados para certas

categorias de produtos enquanto para outras não, por conta do fato de que um

ambiente de loja congruente com o tipo de mercadoria exposta poder afetar

positivamente a busca e o processamento de informações dos clientes (p. ex.

pode ocorrer uma lembrança da necessidade de um certo tipo de mercadoria por

conta de um ambiente compatível com esse tipo).
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2.6.6 MODELO TURLEY-CHEBAT DA INTEGRAÇÃO DO DESIGN DO

AMBIENTE DE LOJA NA ESTRATÉGIA VAREJISTA

Um esquema do modelo formulado no estudo de Turley e Chebat (2002, p. 125-

144) pode ser visto na figura abaixo:

Esquema 07 – Modelo Turley-Chebat ligando a estratégia varejista, o design

atmosférico e o comportamento de compra

Fonte: adaptado de TURLEY; CHEBAT, 2002, p. 127, tradução nossa. O

destaque em vermelho é nosso

O esquema contido na figura acima sintetiza o modelo de Turley e Chebat, que

pretende ligar à estratégia varejista o chamado design atmosférico (formatação

dos estímulos do ambiente de loja) e o comportamento de compra, em uma...

“abordagem que permite integrar a atmosfera ao processo de planejamento

estratégico. Essa figura divide o planejamento estratégico desse aspecto em três

componentes separados. No primeiro estágio, as estratégias varejistas gerais são

desenvolvidas, o que compreende um certo número de variáveis controláveis,

incluindo a atmosfera varejista. No segundo estágio, uma configuração específica

de atmosfera é desenhada e eventualmente implementada através do redesenho

das lojas e nas lojas recém-construídas. Finalmente, o modelo reconhece que

esses designs acarretarão alguns efeitos muito específicos no comportamento de

compra e que podem acarretar alguns pontos que impactam nesses efeitos sobre

o comportamento do consumidor. A retroalimentação dos resultados e dos

comportamentos de compra do terceiro estágio para o estágio da estratégia
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varejista reconhece que os resultados da atmosfera de loja podem influenciar as

estratégias que são estabelecidas depois que o design foi implementado. O ponto

central associado à figura é que os executivos do varejo implementam uma

estratégia varejista por meio de como eles desejam que os consumidores

respondam a uma atmosfera por meio dos designs que eles configuram

compondo os vários estímulos atmosféricos em um ambiente significativo.”

(TURLEY; CHEBAT, 2002, p. 127, tradução nossa)

O grande mérito desse modelo é colocar em evidência o design do ambiente

varejista como integrante em primeiro plano da estratégia geral varejista e como

componente essencial de geração de vantagem competitiva. O modelo também

contribui para a finalidade específica deste estudo, com uma classificação e com

o detalhamento dos elementos do design atmosférico. Outra característica

particular deste modelo, decorrente de seu ponto de vista “em grande angular” a

respeito do fenômeno do ambiente varejista como componente do processo

estratégico dos varejistas, é que os fatores ambientais se colocam como uma

variável mediadora, e não independente ou de entrada, como nos demais

modelos selecionados que estudam a influência do ambiente varejista nos

resultados varejistas.

Vamos detalhar um pouco mais os elementos do modelo:

 Estratégia varejista – existem três elementos básicos associados às

estratégias varejistas (que consistem nas variáveis de entrada do

modelo):

o A escolha de um formato varejista – ou seja, em que mercado(s) o

varejista deseja atuar,

o O foco em um grupo específico de consumidores – que

corresponde à escolha de um mercado-alvo; e

o A obtenção de vantagem competitiva – as empresas devem

incorporar em sua estratégia capacidades emergentes que

funcionem como fonte da vantagem competitiva defensável, Essas

capacidades devem ser difíceis de ser duplicadas pela

concorrência, e uma delas é exatamente a capacidade de gerar

uma atmosfera varejista única.

“Nas situações em que as mercadorias presentes nos varejistas

concorrentes são percebidas como similares pelos
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consumidores, provavelmente a atmosfera se torna ainda mais

importante e criar um ambiente único ainda mais necessário.” (p.

128, tradução nossa)

Essa característica particular de mercado, segundo a nossa visão,

aplica-se perfeitamente ao segmento varejista dos

farmacosméticos que iremos estudar, de acordo com o apontado

em pesquisa do GVcev (2008, p. 1).

 Design atmosférico – depois da definição do papel do ambiente de loja no

bloco anterior e em função desse papel, é necessário desenvolver e

implementar uma atmosfera varejista particular. Tanto o projeto quanto a

execução da atmosfera são muito complexos e se servem de cinco

categorias de elementos que podem ser utilizados como fatores

ambientais para desenvolver um design atmosférico, a saber (p. 129):

o Exterior – inclui o tamanho e a forma do edifício, a cobertura de

entrada (marquise), as janelas externas, a disponibilidade de

estacionamento e a área circundante;

o Aspectos gerais do interior – inclui a luz, a música, as cores do

interior, os aromas do ambiente, a temperatura e a limpeza geral

da loja;

o Layout e design – compostos pelos agrupamentos / arrumação das

mercadorias, o fluxo de tráfego, a colocação dos corredores, a

localização dos departamentos, as estantes, os equipamentos e os

caixas;

o Ponto de venda e decoração – displays de ponto de venda,

sinalização e cartões de informação, displays de produtos, displays

interativos e quiosques; e

o Fatores humanos – incluem dimensões como as características

dos funcionários, dos seus uniformes, a alocação e a densidade

das pessoas pela loja.

 Resultados e comportamento de compra (consistem nas variáveis de

saída ou dependentes do modelo):

o Efeitos nas vendas – os autores deste modelo (p. 130) citam

evidências empíricas de variadas fontes que fatores atmosféricos

como a música, os displays de produtos, o espaço de exposição
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nas prateleiras, a sinalização dentro da loja, as cores, as vitrines e

os aromas podem afetar as vendas de uma loja;

o Comportamentos de aproximação ou afastamento – os autores

incorporam o pensamento contido no modelo Donovan-Rossiter-

Mehrabian-Russel et al., estabelecendo os comportamentos de

aproximação ou afastamento em relação ao ambiente da loja como

resultantes do design atmosférico, e reconhecendo que:

“O ambiente de loja claramente influencia o desejo do consumidor

em realizar o que se pode denominar de comportamento de busca

(browsing, no original), ou seja, permanecer numa loja e explorar o

que ela tem a oferecer. O comportamento de busca

presumivelmente influencia tanto o comportamento de compra

planejado como a compra por impulso, bem como o conhecimento

sobre a loja.” (p. 131, tradução nossa);

o Imagem da loja (p. 132) – na visão deste modelo, a imagem da loja

é considerada como resultante de um conjunto de atributos ou

significados psicológicos que também provém da pecepção dos

elementos que compõem o ambiente de venda. E a imagem, por

sua vez, contribui para uma série de comportamentos e variáveis

críticos, como a adoção da loja (no que este modelo concorda com

o exposto anteriormente no modelo Baker-Parasuraman-Grewal-

Voss), a lealdade à loja, a proporção da renda familiar gasta na loja

e a imagem das marcas oferecidas na loja. Reconhece-se também

que os estímulos ambientais percebidos pelos clientes, em sua

contribuição para a imagem da loja, pode servir mais uma vez como

uma vantagem competitiva difícil de ser neutralizada (reproduzida)

pelos concorrentes, ao contrário de outros componentes da imagem

da loja como os preços, os serviços para os clientes, o sortimento

de mercadorias, as promoções de vendas e outros.

o Fatores atmosféricos como ferramenta de segmentação (p. 132-

133) – uma vez que os ambientes varejistas afetam vários grupos

de consumidores diferentemente, é natural que os fatores

atmosféricos que o definem possam ser usados como instrumentos

de segmentação do público varejista. Novamente, os autores deste
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modelo citam várias evidências empíricas de que consumidores

definidos por fatores como traços de personalidade, sexo, idade,

etc., podem ter comportamentos diferenciados em relação a um

certo ambiente varejista em função de diferentes fatores

atmosféricos como, por exemplo, a música. É interessante notar

que os autores deste modelo encaram os fatores atmosféricos tanto

como soluções para a segmentação em públicos específicos como

um problema quando se deseja que o ambiente de loja sirva a um

público de massa (diversificado);

o Aspectos da uniformização do design (p. 133-134) – o modelo

expõe ainda os problemas estratégicos decorrentes da necessidade

de uniformizar os estímulos oferecidos pelo ambiente de loja (como

ocorre em várias redes varejistas), indicando que o objetivo

estratégico que está por trás desta abordagem rígida seria o

pensamento de que a uniformização conduziria a percepções e

expectativas mais consistentes, e que uma “embalagem de marca”

para o varejo poderia ser criada desenvolvendo-se uma aparência

consistente para as lojas. Com a uniformização, viria uma série de

problemas operacionais, como a dificuldade de adequação do

pacote uniformizado de atributos ou significados a ser oferecido a

públicos diversificados (geográfica, cultural e psicologicamente), e a

localizações e tamanhos de loja diferentes (o que ocorre quando a

escolha de uma localização física para uma loja não pode ser

mudada – p. ex. lojas preexistentes com diferentes tamanhos, lojas

disponíveis em shopping centers, etc.), O grau ideal de

padronização do ambiente das lojas de uma rede seria uma decisão

complexa e guiada pelas metas e objetivos da empresa;

o Impacto do ambiente nos empregados (p. 137) – o modelo, à

semelhança do de Bitner, detalhado anteriormente, reconhece que

o ambiente de uma loja, por meio dos fatores atmosféricos,

influencia o desempenho das funções e o comportamento dos

funcionários em geral, inclusive a forma como eles interagem com

os clientes. apontando como implicação que ambientes compostos

equivocadamente podem diminuir a possibilidade de os funcionários
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abordarem, interagirem com os clientes e, em última análise,

influenciá-los. Também ressalta que deve satisfazer os funcionários

tanto quanto os clientes (indicando que uma fonte comum de

insatisfação dos funcionários seria a música ambiente), e que

podem existir conflitos potenciais no design ao tentar servir a esses

dois públicos que nem sempre possuem as mesmas necessidades

e objetivos;

o Retenção (p. 137-138) – coincidindo com um dos comportamentos

de aproximação do modelo de Bitner, o modelo aponta que o efeito

desejado dos fatores atmosféricos vai além de simplesmente

favorecer o cumprimento da sua tarefa de compras, destinando-se

também a preencher a necessidade dos consumidores modernos

por uma experiência de compra que ultrapassa a simples compra

de produtos, contendo um forte componente de entretenimento.

Desse modo, fatores atmosféricos como a música, os televisores na

loja, os displays e quiosques interativos, performances ao vivo de

artistas, demonstrações de produtos e outras apresentações

serviriam para entreter os clientes, prolongando seu tempo de

permanência na loja, potencializando seu comportamento de busca

ou exploração (browsing, no original) do ambiente de venda e

causando com isso mais compras por impulso; e

o Vantagem diferencial sobre o varejo eletrônico – como último efeito

dos fatores ambientais de valor estratégico, os autores do modelo

apontam que os significados captados pelos clientes nas lojas do

“varejo real” construído por meio dos elementos ambientais ainda é

um diferencial em relação à concorrência atuando no comércio

eletrônico, uma vez que um website, ao contrário do ambiente de

uma loja real, não pode envolver completamente o produto ou

preencher os sentidos do consumidor.
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2.6.7 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MODELOS E ESTUDOS DIVERSOS

A seguir, relacionamos outras contribuições pontuais de diversos modelos,

estudos, artigos e textos relacionando as características, fatores ou estímulos

ambientais das lojas com o seu desempenho:

Estudo / Artigo / Texto

(Autores, Ano)

Estímulos Ambientais (e

Dimensões ou

Qualificadores)

Sinalizador de

Desempenho

ANSTADIG, 2007 Alteração do layout (novas

seções e serviços)

lucratividade

DAVIES; TILLEY, 2005 Alteração de layout (espaço

de exposição alocado às

mercadorias)

Vendas por metro

quadrado, margem bruta

por unidade de espaço por

unidade de tempo

ARENI; BAILEY, 2006 Música (familiaridade;

duração; tempo / velocidade

/ BPM; volume)

Estimativa do cliente quanto

à duração do tempo

passado no ambiente

BAKER et al., 2002 Música (agradável,

adequada, incômoda)

Intenção de adoção de loja

(de comprar e recomendar)

HUI; DUBE, 1997 Música (gostar x não gostar;

ritmo fluido, harmonia,

estridência (pitch) ,

orquestração x não;

volume)

Comportam. de aproxim. ou

afastamento na espera do

serviço, aval. emocional do

ambiente de serv., resposta

emocional à espera

MITCHELL; KAHN;

KNASKO, 1995

Aroma (congruente x

incongruente c/ categoria de

produtos sendo vendida)

Comportamento de compra

(busca de informações e de

variedade)

MILLIMAN, 1982 e 1986 Música instrum. / de fundo:

tempo (percebido ou via

BPM) - sem música x rápida

x lenta)

Velocid. do tráfego, tempo

no estabelecimento, volume

de vendas, gasto médio,

lucro médio

Tabela 02 (parte 1) – Outras contribuições de estudos relevantes para a

compreensão do fenômeno da influência do ambiente de loja ou da prestação de

serviços nos comportamentos dos clientes e no desempenho da loja

Fonte: elaborada pelo autor
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Estudo / Artigo / Texto

(Autores, Ano)

Estímulos Ambientais (e

Dimensões ou

Qualificadores)

Sinalizador de

Desempenho

YALCH; SPANGEMBERG,

1990 e 1993

Música (com letra –

foreground x instrumental -

background)

Estados emocion. (humor –

ativo ou não, agradável ou

não, dominante ou não) dos

clientes, percepç. de valor,

das mercad. e de gasto e

de tempo não planejados

RICHARDSON; JAIN;

DICK, 1996

Estética como um todo

(atraente x não atraente)

Avaliação da qualidade das

mercadorias vendidas

BELLIZZI; CROWLEY;

HASTY, 1983

Cor (quentes: vermelho e

amarelo e frias: verde e

azul)

Orientação de aproximação

(ângulo corporal); atração

física (proximidade

corporal); percepção de

significado do ambiente de

loja e das mercadorias

SPANGEMBERG;

CROWLEY; HENDERSON,

1996

Aroma (agradáveis x

neutros x desagradáveis;

tipo: florais, condimentados,

amadeirados, cítricos,

mentolados; ausência x

presença; grau de

intensidade)

Avaliações da loja: (graus

em que é boa/ruim,

favorável/desfavorável,

positiva/negativa);

qualidade ambiental (escala

de FISCHER (1974);

avaliações das mercadorias

(antiquadas a atualizadas,

inadequadas a adequadas,

preços baixos a altos,

qualidade baixa a alta)

Intenção de visitar a loja,

GREWAL et al., 2003 Funcionários (número

visível); clientes (número

visível); música

Intenção de adoção da loja

Tabela 02 (parte 2) – Outras contribuições de estudos relevantes para a

compreensão do fenômeno da influência do ambiente de loja ou da prestação de

serviços nos comportamentos dos clientes e no desempenho da loja

Fonte: elaborada pelo autor
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2.6.8 CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS DA PESQUISA COMPORTAMENTAL

BÁSICA: PROCESSOS DE MOTIVAÇÃO E DE TOMADA DE DECISÃO NA

COMPRA DO CLIENTE

Antes de propormos mais adiante (no tópico 2.6.9) uma integração dos diversos

modelos apresentados até agora, que procuram descrever a influência dos

efeitos ambientais nos comportamentos de compra dos clientes na loja, é

conveniente fazermos uma pausa na apresentação desses modelos, para melhor

embasar certos pontos que serão apontados adiante como focos potenciais da

investigação deste trabalho. Para tal, julgamos ser útil apresentar alguns

processos e conceitos relativos à teoria básica do comportamento de compra do

cliente, explorando mais especificamente os processos afetivos (ou emocionais)

e cognitivos (ou racionais), cujos resultantes (emoções sentidas e significados

atribuídos) serão o foco do nosso trabalho investigativo de campo. De maneira

geral, utilizamos a estrutura conceitual apresentada por Schiffman e Kanuk

(2000, p. 60-63 e 396-399).

2.6.8.1 O PROCESSO DE MOTIVAÇÃO DO COMPORTAMENTO

Todo comportamento humano é impelido por uma força motriz, denominada

motivação, que deriva de um estado de tensão proveniente, por sua vez, de uma

necessidade ou desejo não satisfeito. O comportamento é utilizado pelo indivíduo

como uma forma de reduzir essa tensão. Todo comportamento é orientado para

um objetivo, que é o resultado do comportamento motivado na direção da

satisfação da necessidade original. Como já vimos anteriormente nas

apresentações do “Modelo Lam” e do “Modelo Bitner”, o comportamento sofre

influências de três fontes (ou processos) presentes na mente do indivíduo:

emocionais, cognitivas e fisiológicas, que elaboram os estímulos externos e

contribuem para modelar uma representação da realidade que norteia o

comportamento do indivíduo.

2.6.8.2 O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO

O comportamento real de compra de um cliente é precedido por um processo de

tomada de decisão, em que o cliente seleciona uma entre várias alternativas de

ação. Existem quatro perspectivas diferentes apontadas pela literatura sobre

como (e por que) um indivíduo toma decisão e, por conseguinte, se comporta:
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 Visão econômica: diz que o cliente tomaria decisões absolutamente racionais,

calcadas em seus processos cognitivos e que escolheria sempre a melhor

alternativa de ação. Ela não é muito realista, pois implica que o cliente teria

que estar ciente de todas as alternativas existentes, ser capaz de avaliar

objetivamente todos os benefícios e as desvantagens das alternativas e

escolher a de melhor relação custo X benefício;

 Visão cognitiva: como a anterior, o cliente analisaria racionalmente suas

alternativas de ação em bases cognitivas. Os clientes são tidos como

solucionadores pensantes de problemas ou processadores de informação,

mas não precisariam ter acesso à totalidade das informações para tomar uma

decisão, simplificando esse processo ao tomar decisões “satisfatórias” (e não

perfeitas, como na visão anterior) quando percebem que têm informações

“suficientes” para avaliar algumas das alternativas disponíveis;

 Visão Passiva: contrária à primeira visão, esta descreve o cliente como

submisso aos próprios interesses e aos estímulos oferecidos pelo vendedor

(como, p. ex., os estímulos presentes no ambiente de uma loja). O cliente

faria compras impulsivas e irracionais, movido exclusivamente pelo que lhe é

oferecido, o que também não é muito razoável, pois descarta um papel

próprio para o cliente buscando racionalmente informações que direcionem

sua compra; e

 Visão emocional: emoções e sentimentos do momento que satisfazem o

cliente (o fazem sentir-se bem) serviriam como base para as decisões dos

clientes, em detrimento de informações buscadas por meios cognitivos. As

compras seriam impulsivas, mas não irracionais, pois há racionalidade em

escolher uma alternativa que é emocionalmente satisfatória. Mesmo sendo

uma decisão baseada numa emoção momentânea, ela possui uma “lógica”.

No nosso entendimento, a primeira e a terceira visão (Econômica e Passiva,

respectivamente) são de fato irrealistas, e nos parece também (nos apoiando no

pensamento de outros autores que mostraremos a seguir) que a segunda e a

quarta visão não são mutuamente exclusivas: tanto os processos emocionais

quanto os cognitivos têm o potencial de atuar conjuntamente (ou mesmo se

integrando e interferindo mutuamente um no outro, como já vimos anteriormente)

em sua influência sobre as decisões e, em conseqüência, sobre o

comportamento final de compra dos clientes.
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2.6.8.3 INTEGRAÇÃO DE EFEITOS: ESTÍMULOS MULTI-SENSORIAIS

CONSTRUINDO EMOÇÕES E SIGNIFICADOS

Segundo Hoegg e Alba (2008, p. 736-742), há quatro visões na Psicologia sobre

como os estímulos sensoriais (como os oferecidos sobre o ambiente de loja) são

processados na mente humana:

 A visão do processamento holístico - já mencionada anteriormente como a

visão da Gestalt, diz que os estímulos são apreendidos pela percepção,

sendo depois codificados na sua totalidade, sem representação das partes

individuais de um objeto;

 A visão da percepção "analítica" ou "atomística" (baseada em características

isoladas ou partes individuais do objeto) - diametralmente oposta à visão

anterior, assume que diferentes dimensões dos estímulos são percebidas

separadamente, e como tal seriam representadas separadamente,

classificadas e reconhecidas com base nas dimensões individuais. Ou seja,

numa metáfora do fenômeno, figuras e detalhes podem fazer parte de um

mesmo quadro, mas são reconhecidos individualmente por quem observa o

quadro;

 A visão da percepção "configural" – situando-se entre as duas anteriores, mas

derivada da Gestalt (aproveitando a sua classificação de um objeto segundo

critérios como continuidade, simetria, regularidade e simplicidade de forma)

ressalva que essas classificações se aplicariam não ao objeto como um todo,

mas às suas dimensões componentes, que denomina de "geons". As

características ou dimensões mais salientes do objeto, essas sim, seriam

cada uma processada holisticamente (à semelhança da Gestalt para o objeto

como um todo); e

 A visão dos modelos contingenciais de percepção - síntese das duas

primeiras visões, reconhece que os indivíduos têm a capacidade de processar

os estímulos tanto holística como individualmente, mas a predominância de

um ou outro modo de processamento depende de numerosos fatores, como a

duração do processamento, a natureza do objeto, o esforço envolvido na

tarefa em curso, etc. Na nossa opinião, apesar da visão holística da Gestalt

ter talvez uma maior visibilidade entre as linhas teóricas, esta última visão

contingencial é muito mais razoável, pois admite que dependendo de fatores,

como por exemplo a saliência de um estímulo, ele pode ser ou não percebido
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em separado. Com base nessa visão é que procuraremos, como um dos

objetivos da nossa pesquisa, rastrear estímulos individuais como fonte

possível da geração de emoções e significados. Ao mesmo tempo,

procuraremos descrever, quando surgir, a integração entre os estímulos que

geram essas mesmas emoções e significados.

Os cinco sentidos humanos têm sido descritos na literatura como compondo a

"janela", ou melhor, configurando a base da percepção dos indivíduos para a

realidade que os cerca. Por meio deles, os indivíduos captam os estímulos

ambientais, que depois modelam numa representação interna dessa realidade.

Os estímulos captados são trabalhados por uma série de processos internos:

fisiológicos (essencialmente orgânicos e automáticos), emocionais

(essencialmente mentais, mas acompanhados muitas vezes por reações

orgânicas e não racionais) e cognitivos (mentais e racionais).

O senso comum (com alguns ecos na literatura científica) aponta que os

diferentes tipos de estímulos sensoriais ativariam preferencialmente (embora não

exclusivamente) um desses processos. A visão tem sido mencionada muitas

vezes em associação com a elaboração racional, o olfato e o paladar com

processos emocionais ou fisiológicos e assim por diante. Porém existem

evidências que apontam para a existência de uma complexa integração entre os

estímulos e também (como já explorado em tópico anterior) entre os diferentes

processos que os elaboram, em especial os processos afetivos ou emocionais de

um lado com os processos cognitivos ou racionais do outro.

Existem fatores ambientais que parecem operar simultaneamente por meio de

processos cognitivos e emocionais, sendo que, como já sabemos, esses dois

processos estão intrinsecamente ligados e também se integram, segundo o

mostrado por Peck e Childers (2008, p. 196) em relação ao aroma, analogamente

para o paladar, de acordo com Nowlis e Shiv (2004 e 2005) in Peck e Childers

(2008, p. 198), e também para a audição por Anand, Holbrook e Stephens (1988,

p. 386-391).

Há inclusive na literatura científica trabalhos como os de Schwarz e Clore (1983,

p. 513-523 e 1996, p. 433-465) e de Schwarz (1990, p. 527-566) sugerindo que

os processos cognitivos podem se apoiar diretamente num estado emocional

experienciado: as pessoas "observam" seus próprios sentimentos e elaboram

(cognitivamente) conclusões com base neles, ou, contrariamente, processos
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cognitivos de atribuição de significados podem interferir nos estados emocionais

experienciados (caso do estudo de Anand, Holbrok e Stephens, citado antes).

Autores como Gorn, Goldberg e Basu (1993, p. 237-256), também observaram

em um estudo sobre a música ambiente que as pessoas incorporariam emoções

como base de processos racionais de avaliação quando não estiverem

conscientes da origem dessas emoções, mas quando elas estiverem conscientes

de sua origem, as emoções presentes podem não interferir nas avaliações

racionais em curso.

Do que vimos anteriormente, e nesse mesmo tópico, consta que a integração

entre estímulos durante a percepção para a geração de emoções e significados,

e em outro nível, a integração entre os próprios processos de geração de

emoções e os processos de atribuição de significados, são importantes e

bastante complexas, sendo condicionadas pelo contexto em que ocorrem.

Em resumo: existe a possibilidade que diferentes estímulos provenientes do

ambiente se integrem ou não nos seus efeitos (visão contingencial), e também

que operem mais evidentemente via um dos aspectos do processo geral

cognitivo-afetivo, alguns aparentemente por meio dos processos emocionais dos

clientes e outros aparentemente por meio dos processos cognitivos, com a

ressalva que também acontece uma integração entre os aspectos emocionais e

cognitivos, à medida que o processo mental como um todo ocorre, seja ele

originado por um mesmo estímulo ou por estímulos diversos.

Dessa maneira, razão (criando significados para os clientes) e afeto (alterando as

emoções , o "estado de espírito") podem interagir entre si na produção final dos

próprios estados emocionais e / ou significados, o que adiciona uma

complexidade extra no processo geral que molda o comportamento final do

cliente de aproximação ou de afastamento no ponto de venda.

No entanto, nos estudos mais recentes, não se tem observado (como foco

principal ou secundário) a integração entre os processos emocionais e cognitivos

para um conjunto maior (e realista) de fatores ambientais. Na realidade de um

cliente imerso em um ambiente de loja, existe grande probabilidade de ocorrerem

integrações entre vários ou a totalidade dos estímulos captados pelos sentidos e

também entre os processos afetivos (provocando emoções sentidas pelos

clientes) e cognitivos (resultando nos significados atribuídos pelos clientes ao

ambiente de loja), para o que as explicações oferecidas por estudos abordando
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um reduzido número de estímulos não oferecem um modelo explicativo ou

mesmo descritivo confiável. Na nossa visão, a limitação dos estudos atuais

ocorre pela metodologia experimental empregada que, por conta da amostragem

necessária, acaba sendo mais facilmente operacionalizada apenas se forem

abordados uma ou pouquíssimas variáveis ambientais.

Peck e Childers (2008, p. 212-213) chegam a afirmar que:

"Uma área fundamental necessitando pesquisa futura seria a necessidade de

mudar de uma perspectiva "sentido por sentido" para investigações da integração

de estímulos multi-sensoriais."

Essa é uma constatação interessante para este estudo, que busca exatamente

uma perspectiva mais abrangente da ação simultânea dos diversos estímulos

sensoriais presentes no ponto de venda, e para tal utilizará, como veremos, uma

metodologia exploratória e qualitativa capaz de uma abordagem abrangente do

fenômeno.

2.6.8.4 A NATUREZA DA COMPRA CONDICIONANDO O GRAU DE INFLUÊNCIA

DOS ESTÍMULOS AMBIENTAIS SOBRE OS CLIENTES

Aparentemente, a influência do ponto de venda não é uniforme, dependendo do

tipo de compra que estiver em curso: a ambiência de uma loja pode ter diferentes

direções e graus de impacto sobre os clientes dependendo da própria natureza

da compra. Alguns parâmetros ("diferenças na compra") que a literatura aponta

nesse sentido são:

 O tipo de produto que está sendo comprado - dependendo do tipo de produto

sendo adquirido, o ambiente poderia influir mais ou menos no resultado do

processo de compra. Schlosser (1998, p. 345-369) indica que diferentes tipos

de produtos seriam diferentemente afetados em sua avaliação pela atmosfera

da loja: aqueles que têm uma natureza mais utilitária (cujas características

mais importantes estão ligadas à performance do produto) teriam avaliação

menos influenciada pela atmosfera da loja do que produtos voltados para a

identidade social do cliente (que contribuem para a construção do seu

autoconceito).

 O objetivo da compra - a orientação motivacional, ou seja, o que o cliente

deseja como resultado final do processo de compra afetaria a avaliação do

ambiente de loja. A investigação de Kaltcheva e Weitz (2006, p. 107-118)
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sobre a mediação da orientação motivacional dos clientes nos efeitos do nível

de estimulação de uma loja sobre sua avaliação final como agradável ou não

aponta que clientes orientados para a tarefa (que vêem a compra

principalmente como um meio para obter um resultado como um produto, um

serviço ou informação) tendem a avaliar lojas muito estimulantes como

desagradáveis, enquanto que clientes voltados para a recreação obtêm

satisfação da compra em si, e assim avaliam (contrariamente aos primeiros)

como agradáveis lojas muito estimulantes. E há ainda um fenômeno

psicológico mais básico que contribui definitivamente para vincular os efeitos

dos estímulos ambientais ao objetivo da compra: a própria percepção (ou

não) dos estímulos (no nosso caso os do ambiente de loja) depende do

objetivo da ação em curso (no nosso caso, a compra), pois segundo o que

Janizewski (2008, p. 401, tradução nossa) sumariza de pesquisas de vários

autores:

"As pessoas geram percepções para ajudar a cumprir os objetivos correntes.

Elas só percebem os eventos no ambiente que são instrumentais para a

tarefa em curso, falhando em perceber aqueles que são irrelevantes no

momento.”

O fato de diferenças no que os clientes desejam da sua compra (sejam elas

relativas aos produtos ou à experiência de compra buscados) levarem a

diferentes efeitos de uma mesma ambiência nos clientes é um fenômeno

interessante, e cujo entendimento aplicado ao contexto específico da nossa

pesquisa talvez possa ser explorado como um bônus em nossa investigação,

embora não o consideremos um foco principal, pois rastrear efeitos de estímulos

individuais e observar sua integração e eventualmente também a integração

resultante entre os processos emocionais e cognitivos resultantes ao processar

os estímulos será nossa tarefa principal, que já é bastante complexa.
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2.7. AMBIÊNCIA: FATORES QUE INDUZEM ÀS EMOÇÔES E AOS

SIGNIFICADOS ATRIBUÌDOS AO AMBIENTE DA LOJA

Os fatores que compõem o ambiente artificialmente construído pelo homem e que

mais evidentemente afetam a percepção de funcionários e clientes sobre a área de

venda são o design físico e os elementos decorativos, “reconhecidos por gerentes e

mencionados virtualmente em todos os textos de Marketing, do varejo, e do

comportamento organizacional ... ”(BITNER, 1992, p. 57).

Esses fatores têm sido denominados como “atmosféricos” (do inglês atmospherics),

e muitas vezes também como componentes do “espaço de serviços” (do inglês

servicescape – aplicados ao contexto da prestação de serviços em geral) (idem, p.

57-58). No caso dessa última denominação, em nossa opinião, uma tradução mais

fiel ao seu sentido original teria sido “ambiente de (prestação de) serviços”, que

efetivamente utilizamos em tópico anterior.

Turley e Chebat (2002, p. 128) relacionam, entre os fatores atmosféricos as cores, o

layout, a música, o piso, a iluminação e as mercadorias. Milliman (1086, p. 286)

inclui também em sua definição qualidades mais ou menos abstratas relacionadas

aos fatores anteriores, como o brilho, a forma, o volume, o tom, o aroma, o frescor, a

maciez, a lisura, a temperatura, etc.

Além dos fatores “atmosféricos” (físicos, decorrentes das instalações propriamente

ditas) que afetam a percepção dos clientes em relação a uma loja, existem outros

não menos importantes ligados à presença das próprias mercadorias, das pessoas e

dos serviços no ambiente de venda.

“Um estudo que examinou os efeitos de fatores específicos do ambiente de loja sobre

as inferências de qualidade descobriu que as percepções do consumidor eram mais

fortemente influenciadas por fatores [como ...] as pessoas dentro do ambiente da loja:

o número, o tipo e comportamento dos outros clientes e pessoal de vendas [...] do que

as características de design da loja.” [e que ...] tanto o ambiente de loja quanto as

percepções da mercadoria e da qualidade do serviço antecedem, na realidade, a

imagem da loja.” (SCHIFFMAN; KANUK, 2000, p. 129 apud BAKER; GREWAL;

PARASURAMAN, 1994, p. 328-339, tradução nossa) (os complementos entre

colchetes também são nossos).

Como variável de Marketing, a importância dos contornos do ambiente físico em

relação a todos os fatores que afetam os fenômenos de consumo e o
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comportamento de compra depende da natureza da experiência de consumo. Em

geral, “esses contornos são mais importantes nos serviços porque os consumidores,

tanto quanto os funcionários, geralmente experimentam as instalações da empresa.”

Outro motivo seria porque os serviços costumam oferecer menos características

intrínsecas de qualidade (particularmente numa primeira compra, antes de serem

experimentados) em relação aos bens físicos. “Em conseqüência [...] consumidores

e empregados tendem a utilizar características extrínsecas (como as redondezas

físicas) para inferir qualidade.” Particularmente nos ambientes dedicados ao auto-

serviço, “o uso criativo do design do ambiente físico pode embasar estratégias de

posicionamento e de segmentação específicas, e contribuir para objetivos de

Marketing tais como a satisfação e a atração dos clientes.” (BITNER, 1992, p. 58 e

60).

Outro aspecto interessante sobre os fatores que compõem o ambiente de uma loja é

que eles de fato compõem um código, uma linguagem não-verbal (“de objetos”) que

confere significados ao próprio ambiente (idem, p. 62) e à empresa varejista que

dele se serve. Elementos (pistas – cues, no original) ambientais oferecem aos

clientes indicações sobre o ramo de atuação da loja, o tipo de produtos e o nível de

serviço a serem encontrados no ambiente de venda, a confiabilidade do varejista, o

nível geral de preços praticado, o grau de sucesso do seu negócio, etc.

Para efeito deste estudo, definiremos ambiência como o conjunto de elementos ou

estímulos relativamente mais objetivos oferecidos pelo ambiente de venda que,

configurando um código de linguagem que inclui “pistas” ou símbolos verbais e não-

verbais, são elaborados internamente pelos processos psicológicos dos clientes e

resultam em emoções sentidas e na percepção de uma série de significados

(atributos) à loja (bem como reações fisiológicas, que não são objeto deste estudo).

Eles corresponderiam exatamente ao que Carvalho e Motta (2002, p. 54-65)

denominaram de determinantes objetivos da percepção (assim conceituados em seu

estudo sobre os estímulos ligados à iluminação). Contudo, há elementos presentes

na ambiência para os quais não se consegue uma definição totalmente objetiva.

Eles não são exatamente físicos, ou mesmo, devido ao fenômeno da Gestalt citado

anteriormente, não são completamente isolados uns dos outros, formando um

“pacote” composto (e, porisso, mais subjetivo ou abstrato). Os elementos “menos

objetivos” dependem (em algum grau) da elaboração da percepção e da avaliação

dos clientes para serem captados e definidos (daí o “relativamente mais objetivos”
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presente na definição de ambiência apresentada antes, que abrange todos os

elementos: aqueles objetivos de fato e outros nem tanto).

A seguir, propomos uma listagem mais completa desses elementos e algumas

dimensões para sua avaliação do ponto de vista dos clientes, refinada com base nos

elementos mencionados pelos diversos autores analisados que surgiram ao longo

de todo o Referencial Teórico, e complementada em alguns poucos aspectos com

sugestões nossas. Os elementos resultantes já estão classificados segundo os

quatro fatores do ambiente de loja que serão propostos na visão integrada do item

2.8:

Elementos do Fator de Fundo:

o Temperatura

 Agradável X Desagradável

 Quente X Fria

o Tato

 Toque das instalações (mobiliário e equipamentos de exposição) da

loja Agradável (confortável) X Desagradável (desconfortável)

o Qualidade do ar

 Agradável X Desagradável

o Odor / aroma

 Presente X Ausente

 Suave X Intenso

 Agradável X Desagradável

 Congruente (combina com os produtos) X Incongruente (não

combina com os produtos)

 Identificação dos aromas mais notáveis (predominantes) em termos

de categoria (florais, condimentados, amadeirados, cítricos ou

mentolados)

o Ruído

 Presente X Ausente

 Incomoda X Não Incomoda
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o Música

 Presente X Ausente

 Volume alto X Volume baixo

 Ritmo Rápido X Lento

 Agradável X Desagradável

 Familiar X Não familiar

 Adequada (congruente: combina com a loja) X Inadequada

(incongruente: não combina com a loja)

o Cor de fundo predominante (paredes, teto e equipamentos)

o Nível geral de iluminação

 Muita luz no ambiente X Pouca luz no ambiente

 Iluminação Agradável X Desagradável

o Nível de limpeza

 Loja limpa X Loja suja

Elementos do Fator Funcional:

o Localização da Loja

 Fácil Acesso X Difícil Acesso

 Conveniente para o Cliente X Não-conveniente

o Tamanho e dimensões da loja (loja espaçosa X loja apertada)

 Pé direito alto X Pé direito baixo

 Corredores curtos X Corredores compridos

 Corredores largos X Corredores apertados (fácil circulação X difícil

circulação)

o Layout (disposição das seções e produtos na planta da loja)

 Facilita encontrar os produtos X Dificulta encontrar

o Piso

 Cor predominante

 Material e textura
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o Mobiliário e Equipamentos de Exposição

 Facilita manusear os produtos X Dificulta manusear

o Mercadorias

 Quantidade

 Muita quantidade de cada produto X Pouca quantidade de

cada produto

 Sortimento

 Tem todos os tipos de produtos que o cliente necessita X

Não tem todos os tipos de produtos que o cliente necessita

 Tem muita variedade X Tem pouca variedade

 Produtos combinam com o tipo de loja X Produtos não

combinam com o tipo de loja

 Qualidade

 Qualidade alta dos produtos X qualidade baixa

 Arrumação

 Mercadorias arrumadas X Desarrumadas

o Serviços

 Presença X ausência de serviços adicionais para os clientes

(empacotamento, financeiros, alimentação, etc.)

 Identificação dos serviços adicionais mais relevantes para os

clientes

o Sinalização de Localização

 Facilita encontrar as seções e os produtos X Não facilita

o Iluminação das Mercadorias

 Facilita identificar as mercadorias X Não facilita

 Presença (destaque) X ausência (sem destaque) de focos de luz

em produtos específicos

 Uso de iluminação neutra (branca/amarelada) X colorida

 Uso de iluminação estática X dinâmica (p. ex., piscando)
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Elementos do Fator Simbólico:

o Sinalização de preços

 Preços visíveis X Preços difíceis de identificar

 Preços altos X Preços baixos

o Estilo arquitetônico (exterior)

 Agradável (bonito) X Desagradável (feio)

 Combina com o tipo de loja e produtos X Não combina com o tipo

de loja e produtos

 Fachada e placa(s) externa(s) atraentes X Não atraentes

 Área de entrada atraente X Não atraente

 Vitrine(s) externa(s) atraente(s) X Não atraente(s)

o Estilo de decoração (interior)

 Cores (predominantes e detalhes em destaque)

 Agradável (bonito) X Desagradável (feio)

 Combina com o tipo de loja e produtos X Não combina com o tipo

de loja e produtos

 Cores predominantes na loja:

 Agradáveis X Desagradáveis

 Quentes (vermelho e amarelo) X Frias (verde e azul)

 Identificação das cores mais visíveis (predominantes) no

ambiente

o Artefatos e objetos decorativos e de uso pessoal dos funcionários

 Agradáveis (bonitos) X Desagradáveis (feios)

 Combinam com o tipo de loja e produtos X Não combinam com o

tipo de loja e produtos
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Elementos do Fator Social:

o Funcionários

 Número de funcionários disponíveis

 Muitos atendentes X Poucos atendentes

 Tipo de atendentes presentes

 Agradáveis X Desagradável

 Aparência pessoal combina com a loja X Aparência pessoal

não combina com a loja

 Uniforme apropriado para a loja X Uniforme inapropriado

para a loja

 Comportamento dos funcionários

 Conhecem os produtos X Não conhecem os produtos

 Prestativos (ajudam os clientes) X Não prestativos (não

ajudam os clientes)

 Deixam os clientes à vontade para fazer suas escolhas X

Tentam controlar as opções dos clientes

 Educados X Descorteses

o Clientes

 Número de clientes visíveis

 Muitos clientes X Poucos clientes

 Tipo de clientes presentes

 Agradáveis X desagradáveis

 Aparência pessoal combina com a loja X Aparência pessoal

não combina com a loja

 Comportamento dos clientes

 Interferem nas compras dos outros X Não interferem nas

compras dos outros
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2.8 UMA VISÃO INTEGRADA DOS EFEITOS AMBIENTAIS NOS

COMPORTAMENTOS DE COMPRA DOS CLIENTES NA LOJA

Esquema 08 – Síntese dos modelos e conceitos explorados no Referencial

Teórico para uma visão integrada dos efeitos ambientais nos comportamentos de

compra dos clientes na loja

Fonte: elaborado pelo autor

No esquema acima, elaboramos uma síntese dos vários modelos aplicados ao

ambiente de loja propriamente dito e de alguns conceitos básicos sobre o

comportamento dos clientes que foram apresentados anteriormente. Ao longo de

todo o Referencial Teórico já havíamos destacado em vermelho, no esquema de

cada modelo, os componentes diretamente relacionados às emoções (resultado

final dos processos emocionais internos dos clientes que antecedem seu

comportamento de compra) e significados (resultados finais dos processos

cognitivos internos dos clientes que antecedem seu comportamento de compra),

ambos atribuídos ao ambiente de loja. Emoções e significados são os produtos

finais desses processos e, de certo modo, os sintetizam, pelo que os elegemos

como os focos principais deste estudo. Eles conduzem aos gaps de pesquisa
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encontrados e indicam as possíveis contribuições deste estudo (ambos citados

no próximo tópico, 2.9), visando um maior entendimento do fenômeno da

influência dos estímulos ambientais (ou seja, dos efeitos nos processos

psicológicos dos clientes derivados da composição objetiva do ambiente de loja)

nos comportamentos de compra dos clientes na loja e, em última instância, nas

possibilidades da ambiência afetar o desempenho da loja.

Também está implícito no esquema que o oferecimento de estímulos aos clientes

por meio da formatação do ambiente de venda seria um componente essencial

para a formulação da estratégia global varejista, ancorado no design da loja.

Adotamos nesse esquema uma forma que nos parece adequada (e baseada nos

vários modelos e estudos mostrados antes) de agrupar as diversas dimensões ou

estímulos ambientais nos seguintes fatores:

 Fator “de fundo” - incluindo todos os estímulos que geralmente (mas não

necessariamente) ficam na periferia – “fundo” – da percepção consciente dos

indivíduos, tais como a temperatura, a qualidade do ar, os ruídos não-

intencionais, a música, odores ou aromas, o nível geral de iluminação, etc.;

 Fator “funcional” – inclui todas as características perceptíveis do ambiente da

loja que contribuem para a sua operação, e que, do ponto de vista dos

clientes, facilitam a tarefa de realizar as compras. Estão aí incluídos o layout,

os equipamentos de exposição e os outros móveis, bem como a própria

quantidade e a variedade de mercadorias disponibilizadas aos clientes;

 Fator “simbólico” – inclui todos os elementos do ambiente que podem ser

utilizados como linguagem verbal ou não-verbal para estimular os sentidos e

depois de percebidos, ao final do processo cognitivo, trazer significados do

ambiente à mente dos clientes. Estão aí compreendidos aqueles fatores mais

evidentes para os clientes, tais como as sinalizações de localização e preços,

o estilo arquitetônico externo e interno, elementos decorativos, de iluminação

de áreas e focos especiais, e todo tipo de artefatos ou objetos incorporados à

cena de exposição das mercadorias; e

 Fator social – inclui todos os elementos perceptíveis de potencial interação

pessoal com os clientes, sejam eles provenientes do atendimento na loja

(funcionários) ou dos demais clientes. A esse fator pertencem elementos

como o número e a aparência dos funcionários e dos outros clientes, as

características do comportamento social dos funcionários (amabilidade,
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conhecimento e capacidade de atendimento), seu padrão visual (incluindo os

uniformes), etc.

De acordo com a “Visão Contingencial” da percepção, as diversas dimensões e

fatores do ambiente podem ou não ser apreendidos de forma isolada pelos

clientes: quando, por exemplo, eles são por demais salientes ou relevantes nos

processos executados pelos clientes, eles podem ser notados e apontados por si

mesmos, mas quando isso não ocorre, ou quando surgem outras contingências

(p. ex. limitação de tempo na exposição aos fatores, esforço maior para “navegar”

no ambiente e outras), eles se fundem, diminuindo-se ou, ao contrário,

reforçando-se mutuamente de modo a compor uma única percepção integrada

dos estímulos (como na “Visão Holística” da Psicologia da Gestalt, que a “Visão

Contingencial” incorpora). As percepções dos estímulos oferecidos pelo ambiente

da loja, integrados ou não, contribuem para o surgimento dos estados

emocionais experimentados que são atribuídos à loja e também movem o

processo cognitivo (numa denominação menos técnica, o “raciocínio”) que liga a

loja a possíveis atributos ou significados.

Juntamente com as emoções sentidas pelos clientes, a cognição (em particular a

atribuição final de significados à loja pelos clientes) é especialmente importante

para a avaliação do ambiente da loja que irá guiar os comportamentos (de

aproximação ou de afastamento) na compra pelos clientes dentro da loja.

As reações emocionais (que podem ser descritas principalmente pelas

dimensões prazer X desprazer ou dor e excitação X tédio, e eventualmente em

outras dimensões de efeito menos comprovado pelos estudos científicos, como

dominância X submissão) e os significados (explícitos ou implícitos) que as

diversas “pistas” captadas pelos clientes pelos clientes no ambiente da loja

fornecem, seriam, na nossa visão, um eixo fundamental em torno do qual se

articulam os possíveis comportamentos dos clientes na loja. Emoções e

significados atribuídos à loja, na nossa visão, seriam influenciadores essenciais

da sua avaliação pelos clientes, e portanto foco da nossa pesquisa.

O entendimento da articulação dos elementos relativamente mais objetivos e

individuais do ambiente de venda com as emoções sentidas e os significados

atribuídos pelos clientes ao ambiente da loja será exatamente o foco do nosso

estudo. Tentaremos também observar eventuais influências mútuas entre os

processos afetivos e os processos cognitivos dos clientes, procurando relações
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entre os significados atribuídos racionalmente à loja e as emoções provenientes

dos efeitos da ambiência da loja.

Por conta do foco do nosso estudo, exploramos anteriormente a integração entre

os processos cognitivos (gerando significados) e afetivos (despertando

emoções), cujo relacionamento está expresso no esquema. Contudo, é razoável

lembrar que provavelmente esse não é o único relacionamento existente entre os

três processos internos dos clientes (afetivos, cognitivos e fisiológicos). O senso

comum aponta a existência de um relacionamento quase óbvio entre as emoções

(estados afetivos) e os estados fisiológicos: emoções muitas vezes vêm

acompanhadas de efeitos físicos nas pessoas. Outra potencial relação existente

seria aquela entre os estados fisiológicos e os processos cognitivos (assim como

o fazem com as emoções, os indivíduos poderiam levar em conta suas próprias

reações físicas, refletir sobre elas e utilizá-las como informação em seus

processos cognitivos). Desse modo, como não iremos medir ou levantar os

estados fisiológicos dos clientes, apenas apontamos essas relações

potencialmente existentes no nosso esquema conceitual, porém sua confirmação

fica a cargo de outras pesquisas, não sendo foco desta que ora apresentamos.

Valeria também, para quem desejar prosseguir nessa linha de pesquisa, revisar a

literatura já existente, o que não fizemos por nos concentrarmos nos processos

afetivos (emoções) e cognitivos (significados), assunto já por demais extenso.

Para completar o quadro teórico com que trabalhamos e que está sumarizado no

Esquema 08, é importante notar que a avaliação que precede o comportamento

real de compra pode se refletir e se subdividir em um sem-número de fatores

moderadores desse comportamento, estudados por diversos autores, mas que

não representam o foco deste trabalho, pelo que não os detalhamos, embora

vários deles possam ser encontrados nos modelos mostrados anteriormente.

Os comportamentos de compra resultantes das avaliações dos clientes podem

ser divididos em dois grandes grupos: aqueles favoráveis em relação à loja

(denominados comportamentos de aproximação) e aqueles desfavoráveis

(denominados de comportamentos de afastamento).

Finalmente, os comportamentos de compra dos clientes impactam o

desempenho do varejista, que pode ser avaliado por meio de inúmeros

indicadores de resultados, como as vendas, a imagem da loja, a lucratividade,

etc.
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2.9 CONTRIBUIÇÕES BUSCADAS E GAPS DE PESQUISA A EXPLORAR

Uma primeira contribuição que iremos buscar e que consideramos importante é um

retorno (depois de uma fase da pesquisa neste campo dedicada quase que

exclusivamente aos experimentos com poucos estímulos) à visão abrangente do

efeito simultâneo ou conjunto dos vários estímulos ambientais atuando sobre o

comportamento dos clientes. Também procuraremos utilizar uma abordagem menos

convencional da integração dos fatores ambientais, distinta da visão gestáltica

comum e assumindo a visão dos modelos contingenciais de percepção (que

entendem que os fatores ambientais podem ou não se integrar de acordo com

contextos específicos), pois tentaremos rastrear os efeitos de variáveis ambientais

individuais, sem desconhecer ou deixar de registrar quando elas atuam como um

todo. De maneira geral, procuraremos contornar as limitações das pesquisas mais

recentes no campo (abordando os efeitos da ambiência estudando "sentido por

sentido") por meio da opção por uma investigação integrada de estímulos ambientais

multi-sensoriais, como recomendado por Peck e Childers (2008, p. 212-213).

Há vantagens de duas naturezas na adoção dessa abordagem (ambas

provenientes, em última análise, de um maior realismo na observação do fenômeno):

 Do ponto de vista teórico, a explicação do fenômeno é mais rica e abrange um

maior número de variáveis ambientais. O “modelo” resultante é mais completo.

 Do ponto de vista das possíveis aplicações gerenciais, evitamos tanto a

abordagem reducionista da Gestalt (que reza que o efeito das variáveis

ambientais só ocorre como produto do “pacote completo” de estímulos presentes,

daí os gestores varejistas só poderiam avaliar uma ambiência – para adotá-la ou

descartá-la – depois de projetá-la e executá-la realisticamente, o que, pelo custo

elevado, quase nunca pode ser praticado), como também escapamos da

abordagem menos realista dos experimentos com fatores ambientais isolados

(em que situações controladas como as presentes em laboratório são muito

simplistas e passíveis de introdução de vieses experimentais, como a já citada

supersimplificação do fenômeno, daí os resultados observados nos experimentos

talvez não possam ser generalizados para um ambiente de loja real).

Uma segunda contribuição seria obter a constatação, por meio da descrição do

fenômeno ocorrendo em bases realistas, que a avaliação final dos estímulos

apresentados ao cliente no ambiente de loja (à semelhança do que ocorre com

outros códigos ou linguagens utilizados na comunicação de Marketing) não é
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proveniente diretamente dos estímulos por si mesmos (conjunta ou individualmente).

Segundo o que apontamos em 2.6.8.3 e em tópicos anteriores diversos, o processo

perceptivo dos clientes capta as “pistas” ambientais oferecidas e movimenta os

processos cognitivos dos clientes (que terminam por traduzi-los em atributos ou

significados que qualificam a loja), influindo também nos processos emocionais (que

produzem nos clientes de uma loja um “estado de espírito” caracterizado por

emoções específicas). São as reações emocionais e as avaliações pessoais de cada

cliente em relação a esses atributos (os significados construídos) que basicamente

produzem as reações de aproximação ou de afastamento dos clientes e, em última

análise, o seu comportamento em relação ao ambiente de venda de um varejista.

Contudo, diferentemente do que ocorre em outros contextos de comunicação (como,

p. ex., a Propaganda), em relação ao ambiente de venda (visto como uma linguagem

que estimula emoções e comunica significados aos seus espectadores), não temos

encontrado estudos que procuram rastrear e relacionar um conjunto realista de

elementos objetivos de design do ambiente do ponto de venda com as emoções

sentidas e os significados atribuídos pelos clientes em relação ao mesmo ambiente.

Enquanto em Propaganda, a avaliação dos atributos percebidos pelos clientes em

relação a produtos, marcas, etc. é comum (nos estudos relativos à imagem e ao

posicionamento mercadológico), pouco vem sendo realizado para o ponto de venda.

Para finalizar e talvez configurando uma terceira contribuição deste estudo,

procuramos observar simultaneamente os processos emocionais e cognitivos

trabalhando e eventualmente interagindo entre si. As pesquisas já realizadas sobre a

influência dos estímulos ambientais do ponto de venda focam apenas um destes

processos, enquanto que o nosso estudo aborda ambos, o que decerto é

interessante, pois pesquisas mais básicas não aplicadas ao varejo (também

apontadas em 2.6.8.3) indicam claramente que os dois processos estão integrados

(emoções sentidas são utilizadas como fonte de informação pelos clientes e

opostamente, informações influenciam emoções sentidas pelos clientes).

É para tentar trazer essas contribuições e reduzir os gaps de pesquisa a elas

associados, aprofundando o entendimento de um modelo genérico da influência dos

estímulos ambientais do ambiente de venda sobre esses moderadores (emoções e

significados) e observando a integração entre os efeitos dos processos emocionais e

cognitivos que influenciam o comportamento dos clientes na loja (como o

apresentado na síntese do item anterior, 2.6.9), que desenvolvemos o nosso estudo.
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3. METODOLOGIA

3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O DESENHO DA PESQUISA

Nosso objetivo geral foi estudar os efeitos do ambiente multi-sensorial da loja

(realista e multifacetado) em termos de emoções sentidas e significados

atribuídos pelos clientes, rastreando fontes de estímulos ambientais individuais e

observando as eventuais integrações entre os vários estímulos e entre os

processos emocionais e cognitivos que processam esses estímulos.

Em função da complexidade da ambiência da loja e seus efeitos no

comportamento do consumidor, e desejando abordar a influência conjunta dos

fatores ambientais, optamos por um estudo incluindo aspectos exploratórios e

qualitativos.

Os sujeitos escolhidos para o estudo foram consumidores abordados no próprio

momento de compra, dentro de lojas do setor farmacosmético (farmácias

atuando com medicamentos, produtos de higiene / cuidados pessoais e beleza).

A técnica de levantamento de dados utilizada foi a entrevista, mesclando

elementos de entrevista estruturada e de entrevista de profundidade (pouco

estruturada) em seu desenvolvimento. Na coleta de dados, empregamos

abordagens projetivas (como o instrumento EmotiScape, explicado adiante em

detalhe no tópico 3.3.2.3) e também objetivas (usando um formulário explicitando

alguns significados mais comuns associados ao ambiente de loja, pertinentes ao

contexto do setor de negócios estudado, apoiando-nos ainda em uma coletânea

de imagens da ambiência das lojas, com a finalidade de estimular os

entrevistados a realizar associações entre os elementos da ambiência e as

emoções e os significados a eles atribuídos).

O tratamento e a análise de dados consistiram em identificar (“rastrear”) os

elementos da ambiência percebidos pelos entrevistados e em estabelecer as

relações entre os elementos da ambiência e as emoções e significados

explicitados pelos entrevistados nos formulários de coleta de dados.
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3.2 PONTOS DE INVESTIGAÇÃO DO ESTUDO

Antes de descrever detalhadamente a metodologia utilizada, vamos descrever de

maneira geral os pontos investigados em nosso estudo, e que acabaram por

determinar o desenho da pesquisa, ou seja, nossas opções metodológicas.

3.2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DA AMBIÊNCIA PERCEBIDOS PELOS

CLIENTES COMO FONTE DE EMOÇÕES E SIGNIFICADOS

A ambiência de uma loja (fatores relativamente objetivos / estímulos) que

desencadeia reações emocionais e a atribuição de significados ao ambiente de loja

é talvez o principal instrumento real de que os lojistas dispõem para influenciar a

percepção dos clientes em relação à sua oferta, para desenvolver suas estratégias e

assim gerar resultados empresariais. Selecionamos uma metodologia capaz de

rastrear a percepção de fatores ambientais específicos em dois ambientes / formatos

de loja selecionados.

3.2.2. CARACTERIZAÇÃO DE FORMATOS DE LOJA SELECIONADOS POR

MEIO DAS EMOÇÕES E DOS SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS AOS SEUS

AMBIENTES

As reações emocionais específicas (caracterizadas além da sua simples qualificação

como positivas X negativas e ativas X passivas) ao ambiente e os significados

atribuídos aos estímulos ambientais oferecidos na loja não têm sido adequadamente

explorados na literatura sobre o comportamento dos clientes no varejo. Sua

influência, no entanto, é patente como moderadora desse fenômeno, já que as

pessoas se comportam de acordo com suas reações emocionais (como os modelos

estudados apontam) e também procuram sintetizar os múltiplos estímulos a elas

oferecidos no ponto de venda em percepções mais integradas (eventualmente

expressas por meio de conceitos como “personalidade”, “imagem” e outros) e que

podem servir de ponto de partida para avaliá-la e para guiar os comportamentos de

aproximação ou afastamento efetivos em relação à loja. Desse modo, a nossa

investigação se utiliza de um conjunto de metodologias selecionadas ao caso de

dois ambientes reais de loja para descrever um espectro variado de emoções (além

da sua simples qualificação pelas dimensões do prazer e da excitação) e também os

significados específicos associados aos dois ambientes / formatos de loja.
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3.2.3. PROPOSIÇÃO DE RELAÇÕES ENTRE A AMBIÊNCIA PERCEBIDA E AS

EMOÇÕES E SIGNIFICADOS PARA OS FORMATOS DE LOJA ESTUDADOS

Talvez o maior problema (e o mais difícil de resolver) encontrado na literatura do

comportamento do consumidor aplicada ao ambiente de loja seja tentar

compreender as relações (num sentido mais próximo do conceito de causa e efeito),

entre o oferecimento dos diversos elementos da ambiência do ponto de venda e os

resultados empresariais do varejo, ou pelo menos, numa etapa anterior, aos

comportamentos ou reações específicos dos clientes no ponto de venda. De tudo o

que foi visto no Referencial Teórico, consideramos que modelar com precisão essa

relação, pela complexidade do fenômeno, recursos e tempo disponíveis para

desenvolver o estudo, apesar de ter sido essa a nossa expectativa inicial, é tarefa

além de nossas possibilidades, constituindo antes uma ampla linha de pesquisa que

ainda precisa ser explorada (nos seus aspectos qualitativos e quantitativos), por um

extenso período de tempo e por vários pesquisadores. Contribuições nesse sentido

têm surgido ao longo dos anos, às quais acrescentaremos a nossa na mesma

direção, numa perspectiva ainda com elementos exploratórios e mais descritivos que

propriamente explicativos. A partir dos achados dos dois pontos de investigação

anteriores (descritos em 3.2.1 e 3.2.2), vistos à luz do Referencial Teórico estudado,

das relações eventualmente encontradas entre esses achados e também a partir de

alguns indícios que foram diretamente trazidos pelos sujeitos abordados no campo

da pesquisa, nossa terceira área de investigação busca apresentar, dentro dos

resultados deste estudo, algumas proposições preliminares e tentativas ligando

elementos ambientais (estímulos oferecidos) específicos ou conjuntos deles dentro

da ambiência da loja, para os formatos estudados, às emoções sentidas e aos

significados atribuídos para o ambiente da loja que, por sua vez, condicionam os

comportamentos de compra dos clientes e, no final do processo, os resultados

empresariais no varejo. E em um nível mais abstrato, embora ainda ligado aos

exemplos de ambientes estudados, tentaremos também apontar eventuais

integrações existentes entre os processos afetivos e cognitivos envolvidos.
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3.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E JUSTIFICATIVAS DA METODOLOGIA

UTILIZADA

3.3.1. DESIGN OU CONCEPÇÃO DA PESQUISA

3.3.1.1. PESQUISA COM ASPECTOS EXPLORATÓRIOS, DESCRITIVOS E

EXPLICATIVOS

A pesquisa desenvolvida tem traços de natureza exploratória, pois busca compor

o panorama geral da influência conjunta de múltiplos estímulos ambientais sobre

o comportamento de compra dos clientes. Segundo Malhotra (2001, p. 105):

“O principal objetivo da pesquisa exploratória é prover a compreensão do

problema enfrentado pelo pesquisador. A pesquisa exploratória é usada em casos

nos quais é necessário definir o problema com maior precisão [...] ou obter dados

adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem [definitiva].”

Buscamos levantar quais seriam os espectros específicos de emoções e

significados atribuíveis pelos clientes a um ambiente de loja. As emoções, em

particular, não são abordadas na sua particularidade (além da mera qualificação

como “negativas X positivas” e “ativas X passivas”) por estudos anteriores.

A diversidade dos estímulos da ambiência de loja e as inúmeras variáveis

moderadoras entre a ambiência e o comportamento de compra dos clientes na

loja também contribuem para uma alta complexidade no fenômeno estudado, que

foi pesquisado numa perspectiva ainda ampla (exploratória) neste estudo.

Para Selltiz et al. (1974, p. 61), a finalidade das pesquisas exploratórias seria

obter maior experiência na direção da formulação de proposições relevantes para

outros estudos mais definitivos. Tais estudos e proposições são tratados neste

texto nos tópicos destinados a discutir as limitações e direcionamentos futuros

desta pesquisa, bem como a formular proposições propriamente ditas.

Então existem elementos em nosso estudo pertinentes à pesquisa exploratória.

Mas também estão presentes alguns elementos que podem inseri-lo igualmente

no campo das pesquisas descritivas, que segundo a classificação de Malhotra

(2001, p. 105) estão um passo adiante na direção do objetivo final de estabelecer

como conclusões as relações de causa e efeito entre variáveis. Esses elementos

referem-se ao levantamento dos estímulos captados pelos clientes em relação à

ambiência da loja para provocar emoções e também aos atributos que

descrevem os significados atribuídos pelos clientes ao ambiente de loja. A

investigação dos estímulos captados foi operacionalizada (entre outras) por uma
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técnica que procurou expressar os atributos do ambiente de loja relatados pelos

clientes por meio de um instrumento (formulário de coleta) construído a partir de

escalas originalmente destinadas a explorar as personalidades de loja e de

marca, onde tais escalas (D’ASTOUS e LÈVESQUE, 2003, p. 455-469;

AMBROISE et al.,2005, p. 19) ofereceram os atributos básicos (depois

acrescidos de outros) para descrever com detalhe a interpretação do ambiente

de um ambiente de loja pelos clientes.

Nossa investigação também se serviu de coletâneas de imagens para estimular

os entrevistados a expressarem (descreverem) as associações entre os

elementos do ambiente e as emoções e os significados a eles atribuídos.

Todos esses elementos evidenciam os aspectos descritivos do nosso estudo.

Mas em nossa pesquisa, além das simples associações descritas (com base nas

coletâneas de imagens usadas) entre os elementos do ambiente e as emoções e

os significados com eles relacionados, buscamos também um relato mais aberto

dos entrevistados, tentando explicar a natureza das relações existentes entre os

fatores relativamente objetivos do ambiente de loja com as emoções sentidas e

os significados atribuídos pelos clientes à loja.

Portanto o estudo também apresenta elementos de uma pesquisa explicativa.

3.3.1.2. PESQUISA QUALITATIVA

Nosso estudo também se situa no âmbito das pesquisas qualitativas, uma vez

que está preocupado em entender o fenômeno, e não em medi-lo (com exceção

de algumas freqüências tomadas, mais para orientar a análise que para o

estabelecimento de conclusões numéricas), o que vai de encontro à opinião de

Colwell (1990, p. 15) sobre a finalidade desse tipo de pesquisas. As técnicas de

coleta e análise de dados (detalhadas adiante) que utilizamos do leque das

disponíveis na pesquisa qualitativa também são bastante particulares e foram

escolhidas e, em alguns casos, adaptadas para o nosso propósito, fazendo

esses métodos de coleta parte de um amplo espectro que costumam ser

bastante flexíveis em termos de amostragem (SKYES, 1990, p. 290). Além dessa

flexibilidade frente à amostragem, que nos convém (e que justificaremos em 4.4),

as pesquisas qualitativas também se caracterizam por utilizar métodos de coleta

pouco estruturados e mais informais, aptos para captar informações como

valores e emoções (em que essas últimas são parte do objeto específico do

nosso estudo) que se relacionam ao inconsciente das pessoas e tendem a ser
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disfarçados do mundo exterior pela racionalização e outros mecanismos

psicológicos de defesa (MALHOTRA, 2001, p. 155). Também tendem a focar

mais os textos do que os números (BAUER; GASKELL, 2002, p. 23), o que é

exatamente o nosso caso.

3.3.2. TÉCNICAS DE PESQUISA OU DE LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE

DADOS

Foi adotada uma solução de compromisso no conjunto das técnicas usadas para o

levantamento de dados:

 De um lado, houve a necessidade de se capturar fenômenos sutis e não

racionais como as emoções e também as percepções afetadas pelo

fenômeno da Gestalt (que geralmente demandam técnicas mais projetivas e

não estruturadas). Nessa direção foi escolhido o instrumento EmotiScape

(que contém elementos projetivos com ícones expressando emoções através

de linguagem corporal); e as técnicas da entrevista parcialmente estruturada,

incorporando também alguns elementos da entrevista de profundidade.

 De outro lado, também houve a necessidade de identificar fatores específicos

da ambiência que condicionam as emoções e os significados atribuídos ao

ambiente do ponto de venda. Um pré-teste informal (com roteiro de entrevista

e instrumentos de coleta muito menos estruturados que os que acabaram

sendo utilizados) mostrou que seria difícil para os entrevistados expressarem

verbalmente os elementos do ambiente envolvidos na geração de emoções e

significados. Também houve o imperativo de realizar um contato

razoavelmente curto com os sujeitos por conta da visita à loja no ramo de

negócio estudado ser tipicamente breve. Procuramos, então, maximizar a

“produtividade” na obtenção dos dados por meio da estruturação de parte dos

instrumentos de coleta, como o próprio formulário “Emotiscape” (que resume

e apresenta os estados emocionais possíveis), o formulário “Significados”

(oferecendo uma série de significados possíveis para interpretação dos

elementos da ambiência) e o uso de uma coletânea de imagens (“Marcos do

Ambiente”) para cada formato de loja estudado (para resgatar elementos

específicos da ambiência e com isso vencer dificuldades na identificação dos

focos da ambiência e na verbalização dos mesmos).
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3.3.2.1. ENTREVISTA PARCIALMENTE ESTRUTURADA

A base para a coleta de dados com cada sujeito investigado nesta pesquisa foi a

chamada entrevista padronizada ou estruturada, na qual o entrevistador segue

um roteiro previamente definido, apoiando-se em um (ou mais) formulários,

abordando pessoas segundo um plano amostral, ou seja, há uma padronização

cujo objetivo é obter dos entrevistados respostas a pontos comuns de

questionamento, de modo que os resultados reflitam diferenças entre os

entrevistados, e não entre os pontos abordados durante as

entrevistas.(LAKATOS; MARCONI, 2001, p. 197).

Contudo, ao longo das entrevistas, foram buscadas explicações para alguns

desses mesmos pontos (particularmente para as ligações entre elementos

ambientais específicos e as emoções e os significados a eles associados). A

partir dos trechos estruturados por meio dos formulários utilizados, houve

abertura no roteiro das entrevistas para explorar as explicações oferecidas de

forma mais livre, em que o entrevistador eventualmente pôde adaptar perguntas

de modo a seguir e aprofundar os questionamentos com base em pistas

fornecidas pelos próprios entrevistados. Isso não é característica de uma

entrevista estritamente padronizada ou estruturada, e incorpora elementos da

chamada entrevista despadronizada ou não estruturada, na qual o entrevistador

desfruta de autonomia para desenvolver os questionamentos em qualquer

direção considerada útil. No entanto, no nosso caso, a direção dos

questionamentos visou sempre obter um maior conhecimento de um ângulo

particular da investigação (a associação de elementos específicos da ambiência

a emoções e significados), o que, na literatura de Metodologia de Pesquisa, é

considerado uma modalidade particular de entrevista não-estruturada, ou seja, a

entrevista focada (ANDER-EGG, 1978, p. 110 in LAKATOS; MARCONI, 2001, p.

197).

3.3.2.2. ENTREVISTA DE PROFUNDIDADE

A ferramenta auxiliar de coleta de dados procurando um aprofundamento do rol

de significados atribuídos ao ambiente de loja, usada na entrevista com cada

sujeito abordado neste estudo, foi a abordagem denominada entrevista de

profundidade, embora numa aplicação limitada por conta do curto tempo

disponível para os contatos com os clientes. Ela consiste em:
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“Uma entrevista não estruturada, direta, pessoal, em que um único respondente é

testado por um entrevistador altamente treinado, para descobrir motivações,

crenças, atitudes e sensações subjacentes sobre um tópico.” (MALHOTRA, 2001,

p. 163)

Em relação à definição anterior aplicada ao nosso estudo específico, no qual a

limitação do tempo da entrevista e a maximização do retorno (tentar obter um

máximo de conteúdo útil dos entrevistados para os objetivos do estudo, num

mínimo tempo de duração do contato) foi um ponto fundamental, não significa

que para atingir um nível razoável de profundidade as entrevistas foram

implementadas sem roteiro de todo (pois para nós foi preciso manter um foco, em

especial na investigação dos significados atribuídos à loja). Antes, quer dizer:

“Mesmo que o entrevistador procure seguir um esboço predeterminado, o

fraseado específico das perguntas e a sua ordem de formulação acabam sendo

influenciadas pelas respostas do entrevistado. A sondagem tem importância

decisiva para a obtenção de respostas significativas e para desvendar problemas

ocultos. A sondagem é feita pela formulação de perguntas tipo “O que o leva a

afirmar isso?”,”Isso é interessante, pode entrar em detalhes?” ou “Existe alguma

coisa que gostaria de acrescentar?. (MALHOTRA, 2001, p. 163)

Portanto, usando de alguma flexibilidade na condução das entrevistas que

investigaram os significados associados aos elementos do ambiente de loja,

foram acrescentadas (ao roteiro básico de entrevista apresentado em 3.6.2)

sondagens sempre que necessário, quando, por exemplo, notamos dificuldades

de verbalização dos entrevistados ou quando encontramos, no discurso do

respondente, pistas veladas relacionando a ambiência aos significados e às

emoções atribuídas ao ambiente da loja. Nos “momentos de profundidade” da

entrevista, agimos com muita discriminação para não alongar demais o contato,

já que a duração de uma visita em uma loja do tipo farmácia raramente costuma

ultrapassar os 15 minutos, e também por conta dos recursos limitados de análise

de que dispomos (apenas um analista, o autor deste estudo) frente ao número de

entrevistas que foi realizado. Mais adiante (no tópico 3.6) descrevemos detalhes

sobre os procedimentos usados. Portanto, mesmo usando elementos da técnica

mais livre da entrevista de profundidade nos contatos com os entrevistados, ela

manteve algumas restrições da técnica da entrevista estruturada, procurando

manter o foco original da entrevista sempre que possível e conveniente, segundo

o que recomenda a literatura (DENZIN; LINCOLN, 2000, p. 649).
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3.3.2.3. EMOTISCAPE

Inserida dentro da aplicação da entrevista, usamos como apoio uma ferramenta

de desenvolvimento recente, que busca captar, de forma rápida e (se necessário)

prescindindo de verbalização o estado emocional dos entrevistados.

Consideramos que as características projetivas e não-verbais do instrumento se

adequaram perfeitamente ao nosso objetivo de captar, em nosso estudo, o

aspecto emocional dos clientes, induzido pela ambiência do ponto de venda, no

momento que finalizam sua exposição ao ambiente durante seu processo de

compras. Além disso, a ferramenta se baseia em princípios comprovados pela

literatura científica, avaliando as emoções em duas dimensões largamente

utilizadas (uma avaliação como positiva X negativa, associada ao potencial efeito

de aproximação ou afastamento da fonte da emoção, e outra de ativação ou não,

associada ao grau de excitação ou mobilização vinculado à emoção).

Desenvolvida por Rademacher e Koshel (2006, p. 1-9) na renomada empresa de

pesquisas IPSOS Qualitative (sediada na Alemanha e com representação no

Brasil), resumimos abaixo os princípios e funcionamento da técnica do

EmotiScape:

 As emoções são uma realidade que não pode ser separada dos processos

racionais de pensamento na vida real. P. ex., um produto de beleza precisa

possuir um certo cheiro (que evoca emoções), de modo que possamos

pensar racionalmente nele como efetivo, mesmo que isso não seja necessário

de um ponto de vista técnico. E, ao perguntar aos respondentes numa

pesquisa de mercado sobre seus motivos de compra, é mais provável que

eles expressem os aspectos racionais do que os aspectos irracionais (ou

emotivos) que os motivaram, portanto em pesquisa é necessário o uso de

instrumentos que captem os aspectos emocionais, que têm sido identificados

como cada vez mais relevantes para o sucesso nas decisões de Marketing e

de Comunicação. Muitas decisões de compra são feitas em um curto espaço

de tempo (o que é exatamente o caso em nosso estudo), sob carga

emocional muitas vezes inconsciente. E a expressão das emoções (que

ocorre basicamente através da expressão facial e da linguagem corporal) tem

aspectos comuns a todas as pessoas, extrapolando indivíduos ou mesmo

culturas. Ao mesmo tempo, as emoções são algo muito pessoal e íntimo, que

as pessoas em geral não gostam de expor verbalmente, em especial quando
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estimuladas por uma pergunta do pesquisador, já que ao falar sobre elas, as

pessoas se abrem e se colocam numa posição vulnerável. Por isso, as

emoções são difíceis de se captar em pesquisa, particularmente através de

instrumentos de comunicação verbal.

 O instrumento do EmotiScape visualiza emoções e estrutura diferentes tipos

de emoções em um “cenário de emoções” (cuja apresentação gráfica

denomina-se EmotiScape e batiza a técnica), baseando-se em princípios

básicos da Psicologia derivados das pesquisas sobre as emoções. Utiliza os

chamados Emoticons, que são ícones que expressam emoções específicas

(também conhecidos e utilizados em outras formatações no mundo virtual da

Internet), e que foram desenhados, selecionados e validados para esta

técnica em diversos países e culturas (inclusive o Brasil). Esses ícones

refletem achados de pesquisa empírica que se fundamentam:

o Na importância da expressão facial e da linguagem corporal como canais

usados na comunicação das emoções;

o Classificando as emoções humanas em duas dimensões básicas:

positivas X negativas (avaliação) e ativas X passivas (ativação), que são

exaustivamente mencionadas na literatura sobre o tema, e por fim

o Procurando integrar ou traduzir o conteúdo emocional à sua expressão

verbal (associando as expressões icônicas não-verbais com rótulos

verbais).

 As vantagens desse instrumento são as seguintes:

o Os respondentes não estão limitados a verbalizar emoções, referindo-se a

elas via uma expressão mais natural por meio da linguagem corporal;

o Eles não têm que expressar diretamente as próprias emoções aos outros;

o O método é simples e tem uma aplicação direta, não requerendo dos

respondentes quaisquer níveis de educação ou vocabulário particulares; e

o O risco da criação de artefatos mentais ou racionalizações é

dramaticamente reduzido.

Associado a técnicas clássicas de pesquisa qualitativa, os resultados de uma

investigação sobre a associação das emoções a uma entidade como uma marca

são muito mais completos quando comparados com outras técnicas.

No âmbito da pesquisa qualitativa, os Emoticons devem ser entendidos como um

atalho para o mundo das emoções, mas não como uma ferramenta exclusiva, já
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que para uma exploração detalhada das emoções, os respondentes (uma vez

vencidas suas eventuais resistências iniciais) precisam de uma oportunidade

para expressar, em suas próprias palavras, o que sentem e para refletir sobre

suas ações e sentimentos. (RADEMACHER; KOSCHEL, 2006, p. 6-7).

Na nossa aplicação particular da técnica, procuramos associar as emoções ao

ambiente de loja, e, seguindo a recomendação dos autores acima, abrimos

espaço (mais adiante no roteiro da entrevista) para uma expressão verbal

complementar dos respondentes em relação às suas emoções.

Figura 01 – Apresentação padrão dos Emoticons no instrumento Emotiscape.
Fonte: adaptado de RADEMACHER; KOSCHEL, 2006, p. 7

Mostramos acima o formato-padrão do Emotiscape. Os Emoticons exibidos na

figura correspondem aos estados emocionais “típicos”, vindo acompanhados de

seus rótulos verbais. Eles se apresentam dispostos em dois eixos: no vertical, há

estados progressivamente mais ativos de cima para baixo e, no eixo horizontal,

há estados progressivamente mais positivos da esquerda para a direita.

Eventualmente, devido à validação individual dos Emoticons em vários países e

culturas, como a do nosso próprio país (RADEMACHER; KOSCHEL, 2006, p. 5),

eles poderiam ser utilizados separadamente (por exemplo apresentando-os em

cartões individuais aos respondentes), simplificando sua apresentação em um

número menor de ícones apropriados a um contexto / situação específicos, etc.

Para a aplicação em nossa pesquisa, consideramos que o formato-padrão foi o

mais adequado pela simplicidade na aplicação, levando a uma maior rapidez no

levantamento (uma restrição do nosso campo).



116

3.4. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DO ESTUDO

Um ponto importante para a seleção do campo é que os ambientes de loja do

ramo do varejo farmacosmético escolhido constituem um exemplo singular de

ambiência onde, num espaço físico relativamente compacto frente a outros ramos

(como supermercados, materiais de construção e decoração, e em muitos casos

até têxteis e confecções), se oferece um grande espectro de estímulos ambientais

(utilitários, hedônicos, etc.) e uma grande variedade de categorias, de tipos e

marcas de produtos. Um cliente típico desse tipo de varejo teria maior

probabilidade de ser exposto ao pacote de estímulos integral da loja toda, que é

relativamente pequena em comparação a outros ramos, onde os clientes em lojas

maiores poderiam eventualmente concentrar sua visita em apenas parte dela e

escapar a diversos estímulos ambientais de interesse. Como o nosso foco de

estudo é uma investigação de estímulos variados e de muitas naturezas, trabalhar

com as lojas compactas e ricas em estímulos desse ramo é uma vantagem.

A escolha do campo de estudo específico (rede varejista onde ocorreram as

entrevistas) decorre, em parte, do envolvimento profissional e direto do autor com

o universo das organizações de ensino, industrialização e prestação de serviços

no ramo de saúde e higiene pessoal. Particularmente motivadora foi a

participação do autor na equipe responsável pela realização de uma pesquisa

pelo GVcev (grupo que reúne pesquisadores, docentes e discentes da Escola de

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, dedicado

aos estudos no campo do varejo), em que o ramo do varejo farmacosmético foi

objeto de um estudo setorial, ocasião em que se que estabeleceu o contato inicial

com a rede varejista que aceitou participar do estudo, franqueando ao autor o

acesso às suas lojas para a realização da pesquisa.

Segundo essa pesquisa do GVcev (2008, p. 1), o setor do varejo farmacosmético,

à época do início do desenvolvimento deste estudo, caracterizava-se por um

ambiente empresarial em transformação: vivendo (como o restante do meio

empresarial brasileiro) uma fase de profissionalização e de consolidação do ramo

varejista, que ainda ocorre no rastro do fim do período de “estagflação” da

Economia brasileira das décadas de 70 e 80. Da década de 90 até o momento do

estudo, as empresas vinham sentindo a necessidade de melhorar seus resultados

com base na melhoria das suas operações e não mais com base nos ganhos
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financeiros, como ocorria no período de 70-80. O ramo varejista farmacosmético,

talvez num ritmo mais lento que outros varejistas (que sofreram mais

intensamente com o aumento da competição e a entrada de players globais e

tiveram que se adaptar mais rapidamente às novas condições de mercado), não

foge a essa realidade, mas se encontrava no momento da realização deste

estudo em uma situação pela qual já passaram anteriormente outros varejistas

(como o dos supermercados), qual seja, a da formação de redes de alcance

verdadeiramente nacional e de mudança nos seus formatos de loja.

Segundo a mesma pesquisa, as redes de varejo farmacosmético de grande porte

atualmente existentes no Brasil ainda são na verdade regionais, competindo com

um universo de pequenos varejistas muito fragmentado, mas muito presente por

conta da alta densidade de lojas do ramo, na maioria das grandes cidades. São

empresas de controle familiar fechado, embora algumas já tenham

profissionalizado seus quadros gerenciais. Além da concorrência vinda da

conveniência da localização das lojas de farmacosméticos, os grandes varejistas

regionais têm problemas para diferenciar sua oferta dos concorrentes e aumentar

seus lucros por conta do tabelamento de preços existente para os medicamentos,

uma política do Governo Federal brasileiro.

Como alternativa de ganho, os varejistas do ramo farmacosmético atualmente

experimentam a mudança do seu formato varejista tradicional centrado na venda

de medicamentos, buscando ampliar sua linha de produtos e captar novos

clientes por meio da incorporação de produtos afins, mas com preços não

controlados, como os itens de higiene pessoal e beleza. Os formatos varejistas

atuais das grandes redes do ramo vêm evoluindo para um conceito de varejo

ainda de conveniência, mas com lojas maiores e oferecendo uma linha de

produtos mais ampla, ainda focada em fármacos, higiene e beleza, algo como

uma “conveniência de produtos para o bem-estar”, numa mudança de

posicionamento do negócio perceptível na maioria das empresas com este perfil.

Nesse sentido, o presente estudo capturou essa realidade e despertou o interesse

no parceiro escolhido para o campo, para o qual o formato varejista é um

importante instrumento de desenvolvimento de negócios. Mais que em outros

ramos varejistas, em vista da limitada capacidade de investimento deste

segmento empresarial em outros meios de comunicação, a loja, no que se refere

ao seu formato de negócio, a sua ambiência sinalizando atributos significativos
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para o cliente, a sua personalidade, a sua imagem e ao seu posicionamento

representa o recurso competitivo por excelência do varejista no sentido da

diferenciação frente à concorrência, visando o crescimento do negócio, pela

ampliação de seu alcance geográfico, aumento da escala e do poder de

negociação com fornecedores, e defesa contra alguns movimentos mais recentes

de entrada por parte de empresas varejistas internacionais no setor.
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3.5. UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA

O universo genérico da pesquisa é o ramo do varejo farmacosmético no Brasil,

sendo a unidade de análise do estudo a loja desse setor. Este estudo foca

particularmente as emoções e os significados atribuídos à loja por um grupo de

consumidores que representam uma determinada classe social, com sexo e faixa

etária específicos (discutido adiante).

A rede varejista que é objeto desta pesquisa é típica do contexto abordado no tópico

anterior, mas conta com alguns diferenciais interessantes, tanto para a própria

empresa em seu mercado, como campo para este estudo: apresenta uma gestão

ainda familiar (com o benefício de uma tomada de decisão ágil e um comando claro,

cujo envolvimento e aquiescência viabiliza esta pesquisa), mas que busca

ativamente a qualificação profissional dos executivos-chave. Embora ligados à

família controladora, mesmo assim (como pré-requisito de entrada na empresa)

exige-se que os executivos-chave possuam formação de alto nível, obtida tanto em

escolas de prestígio no Brasil como no exterior. Nota-se, ainda, uma vocação dos

executivos no nível estratégico para a modelagem e os controles gerenciais

quantitativos, o que é muito necessário em um ramo em que o elevado número de

itens comercializados exige um grande controle nas operações.

No momento do início da realização deste estudo, segundo o executivo da rede que

contatamos, o universo de lojas da rede que ofereceu o campo da pesquisa contava

com aproximadamente 200 pontos de venda, concentrados em quatro grandes

centros urbanos das regiões Sul e Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo

Horizonte e Curitiba.

As lojas, no momento da realização do campo da pesquisa, eram administradas

intencionalmente em quatro formatos-padrão diferentes, mais um adicional ainda em

desenvolvimento e implantação (uma loja-piloto em fase de teste coincidindo com o

início da fase de campo deste estudo e que, por ainda não apresentar padrão de

apresentação definitivo e público estabilizado, não foi abordada na pesquisa).

Então, a despeito de um ou outro caso híbrido (que era considerado pelos gestores

mais como exceção a ser reenquadrada do que como segmentos de interesse),

podemos tipificar as lojas da rede estudada em quatro formatos originais básicos,

cada um com um padrão de apresentação e um mix de produtos, originando quatro

ambiências, para as quais as descrições das características de cada formato são:
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 Tipo 1 – em shoppings ou excepcionalmente em ruas, em bairros com

vizinhança das Classes A e B, em geral com dimensão um pouco menor que

as do Tipo 2, voltadas a um público de renda alta (foco: classes A e B), com

mix de produtos compatível (sofisticado e diversificado). Os equipamentos de

exposição são similares aos do Tipo 2, mas com diferenciais (metalizados,

vidro, etc.). As gôndolas são baixas (dando visibilidade a toda loja). Os caixas

são individualizados, embora a área de aproximação possa ser comum. A

decoração é sofisticada, com acabamentos nobres (eventualmente pedra na

fachada, mármores nos tampos, etc.). Parte das paredes laterais é coberta

com displays, nichos e prateleiras de produtos sofisticados, compondo a

decoração com stands ou painéis de marcas de prestígio na linha dos

dermocosméticos. Existem parcerias com fornecedores de marcas

específicas (área para demonstrações, diagnósticos, aconselhamento, etc.);

Figura 02 – Ambiente de loja padrão do Tipo 1.

Fonte: mosaico com fotos tomadas pelo autor
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 Tipo 2 – lojas de rua em vizinhanças de poder aquisitivo médio e alto (foco:

classes A e B), com mix de produtos compatível (sofisticado e diversificado,

em geral não tanto como o do Tipo 1). As gôndolas são baixas (permitindo

melhor visão de toda a loja). Os caixas são individualizados servidos por uma

área de aproximação comum. Há espaço de circulação mais amplo que nos

Tipos 3 e 4. As paredes e vitrines, como no Tipo 1, são cobertas com

displays, nichos e prateleiras iluminadas de dermocosméticos, mas menos

sofisticados. As marcas desses produtos também compõem a decoração com

painéis indicativos sobre nichos. A decoração tem alguns acabamentos

nobres (eventualmente pedra na fachada), mas alguns detalhes nos

equipamentos podem ser simplificados em relação ao Tipo 1;

Figura 03 – Ambiente de loja padrão do Tipo 2.

Fonte: mosaico com fotos tomadas pelo autor
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 Tipo 3 – lojas de rua com alta circulação, em vizinhanças de poder aquisitivo

médio e médio-baixo (foco: classes B e C), com mix de produtos compatível

(marcas massificadas, embora exista uma linha mais limitada de

dermocosméticos). Os equipamentos de exposição são de boa qualidade,

com estrutura similar ao do Tipo 2 (gôndolas baixas permitindo boa

visibilidade), mas sem materiais caros (maior presença de aramados). Os

pisos são padrão. As paredes têm nichos com produtos de higiene pessoal

massificados e uma seção com prateleiras iluminadas com alguns

dermocosméticos. Caixas em fila única confinada por gôndolas com cestos

(tipo vascas) direcionam o fluxo e expõem itens variados para compra final;

Figura 04 – Ambiente de loja padrão do Tipo 3.

Fonte: mosaico com fotos tomadas pelo autor
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 Tipo 4 – lojas de rua em zonas de comércio popular, com alto tráfego e poder

aquisitivo mais baixo (foco: classes C, D e eventualmente B e E), também

com mix de produtos adequado a esse segmento (consumo massificado). Os

equipamentos de exposição são de boa qualidade, mas simplificados:

utilizam-se gôndolas comuns, altas (fato que interfere na visibilidade da loja e

acarreta o uso de recursos de vigilância como os espelhos). Precedendo os

caixas, em fila única, gôndolas com cestos (tipo vascas) direcionam o fluxo e

estimulam vendas de última hora. Decoração simples, com boa manutenção.

Figura 05 – Ambiente de loja padrão do Tipo 4.

Fonte: mosaico com fotos tomadas pelo autor
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 Essa tipicidade e intencionalidade na gestão do formato de loja teve impacto

na seleção (“amostragem”) das lojas específicas onde será conduzido o

campo. A seleção dos clientes que serão abordados também será detalhada

adiante.

Como este estudo se insere no rol das pesquisas qualitativas que buscam uma visão

holística e aprofundada do fenômeno, propondo ao final algumas inferências a

respeito da relação da ambiência de loja com as emoções e os significados captados

pelos clientes em relação ao ambiente de loja, não podemos falar em amostragem

no sentido estatístico do termo, apenas em seleção. Contudo, mesmo numa

pesquisa qualitativa, a seleção dos objetos e sujeitos de pesquisa a serem

abordados e que, em maior ou menor grau, acabam por “representar” o fenômeno

estudado, devem ser conduzidos, como recomenda a boa prática da pesquisa

qualitativa, de modo a compreender um máximo de variabilidade na manifestação do

fenômeno (PATTON, 2002, p. 172), a fim de que o estudo seja de fato representativo

do fenômeno que se deseja compreender como um todo. Representatividade, para

os achados da pesquisa qualitativa, não deve ser confundida com o conceito de

validade, que está relacionado à possibilidade de generalização das conclusões da

pesquisa para além da amostra estudada (selecionada por meio de critérios

estatísticos), para o universo estudado. No nosso caso, utilizando uma “amostra”

intencional e relativamente pequena, como veremos a seguir, não poderemos validar

os nossos achados para além da própria amostra, apenas atingindo uma maior

compreensão do fenômeno que nos permita a eventual formulação de algumas

proposições, que para serem validadas para o universo do estudo (no nosso caso, o

varejo farmacosmético) ainda dependerão da aplicação de outras metodologias

(quantitativas, com ampliação da amostra em bases estatísticas) que não é o nosso

objetivo atual, embora essas metodologias possam ser utilizadas em estudos

posteriores a este.

Este estudo utiliza, na tradição de uma parte expressiva da pesquisa qualitativa, uma

“amostragem” do tipo intencional e de tamanho limitado, em que a lógica não é a da

possibilidade de generalização das conclusões, mas sim a de ...

“... selecionar casos ricos em informação para um estudo em profundidade. Casos

ricos em informação são aqueles a partir dos quais alguém pode aprender muito a

respeito de pontos de importância central para as intenções da pesquisa, daí o termo

amostragem intencional.” (PATTON, 2002, p. 169, tradução nossa)
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No nosso caso, para garantir maior clareza da informação, forçamos a seleção dos

formatos de lojas a serem estudados, centrando também a seleção das pessoas a

serem abordadas na classe econômica “média” (igualmente distribuídas entre B1 e

B2, segundo o Critério Brasil da ABEP, por constatarmos, durante a fase de pré-

teste das entrevistas, que esses dois subgrupos freqüentemente apresentavam

diferentes objetivos de compra: observou-se na classe B2 uma tendência a

concentrar a compra nos medicamentos, enquanto que na classe B1 foi observada

uma maior abertura na lista de compras, incluindo mais cosméticos e produtos de

personal care, e isso impactava no tipo de estímulo a que os dois grupos estariam

expostos no ambiente de venda, pois as áreas de venda destes dois tipos de

produtos possuíam características diferentes). A escolha da classe B como um todo

para servir de centro da investigação se justifica por essa classe ser, segundo a

administração da empresa que viabilizou o campo deste estudo, o foco atual dos

negócios dessa rede varejista e também porque (por ela ser um estrato social

intermediário), existe maior probabilidade de ser encontrado freqüentando os vários

formatos de loja descritos anteriormente e, entre eles, os dois que serão abordados

na pesquisa. O sexo dos entrevistados foi o feminino, pois de acordo com contatos

iniciais com alguns gerentes de loja da rede, entre 60 e 70% do público são

mulheres, sendo que para os formatos mais sofisticados (Tipos 1, 2 e o novo formato

em experimentação, que tem maior presença dos dermocosméticos em relação aos

fármacos e produtos de higiene pessoal) este percentual sobe. As pessoas

abordadas estavam na faixa etária entre 30 e 50 anos, pelos mesmos motivos

anteriores (observação e confirmação pelos gerentes de loja).

Desta maneira, definimos como adequada a seguinte composição para a seleção

intencional de pontos de venda e clientes abordados pela pesquisa, para garantir os

critérios de representatividade e variabilidade e proporcionar maior riqueza nas

informações proporcionadas pelo nosso estudo:

 Lojas investigadas: duas, uma de cada um dos Tipos 1 e 4, apontadas pelo

executivo contatado na empresa (responsável pela sua área comercial).

Considera-se que os Tipos 1 e 4 polarizam e tipificam dois conjuntos de

estímulos para os clientes bastante distintos em termos do formato da

ambiência oferecida, e que os Tipos 2 e 3 têm linguagem intermediária.

Diferenças nas associações entre os conjuntos de estímulos / elementos da

ambiência dos Tipos 1 e 2 com as emoções e significados captados pelos



126

clientes devem ser mais claras para os dois tipos selecionados, o que facilita

a sua análise. O executivo contatado sugeriu nominalmente lojas de cada

formato que seriam altamente típicas (que foram visitadas, selecionadas e

retratadas nas figuras anteriores), bem como as duas lojas (uma de cada um

desses dois tipos) efetivamente selecionadas para o campo da pesquisa;

 Clientes abordados, segundo a técnica de coleta de dados detalhada no

tópico correspondente:

Tipo de Loja 1 4

Número de clientes a serem

abordados

30

(15 da Classe B1

e 15 da Classe B2)

30

(15 da Classe B1

e 15 da Classe B2)

Tabela 03 – Plano amostral do estudo (amostragem intencional)

Fonte: elaborada pelo autor

O número definido de 30 clientes a serem contatados em cada um dos dois

tipos de loja selecionados foi a referência inicial para a realização do estudo.

Durante as entrevistas que acabamos por realizar (depois da passagem pelos

“filtros” de classe social e idade), chegamos a 30 pessoas na loja de Tipo 1 e

33 pessoas na loja de Tipo 4 (das quais eliminamos as 3 com menor riqueza

de informações oferecidas) e notamos que cumprido o número inicialmente

projetado já havia tendências visíveis nos padrões de resposta dos

entrevistados. Em pesquisa qualitativa não há um número preciso que possa

ser definido a priori para a realização de um estudo, mas com o resultado das

30 entrevistas efetivamente disponíveis para cada um dos formatos de loja

investigados, consideramos ter chegado à “saturação” para compreensão do

fenômeno que é recomendada nos textos básicos de metodologia de

pesquisa qualitativa. Quando os padrões de resposta dos indivíduos

abordados começaram a se repetir de forma consistente, em cada formato de

loja, não houve mais necessidade de ampliar o número de contatos, pois eles

“não melhora[ria]m necessariamente a qualidade [da pesquisa] ou leva[ria]m a

uma compreensão mais detalhada” [do fenômeno] (BAUER; GASKELL, 2002,

p. 70-71).

É interessante esclarecer também, quanto ao perfil de consumo dos

entrevistados, um fato que ficou claro desde a realização do pré-teste dos

instrumentos de coleta de dados: nossa pesquisa acabou por abordar muito
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mais respondentes que eram consumidores de produtos de personal care e

cosméticos do que consumidores de medicamentos. Isso ocorreu porque os

clientes que entravam na loja e se dirigiam diretamente ao balcão de

medicamentos de venda controlada (produtos extremamente utilitários e

muitas vezes de compra repetida obrigatória por questões de saúde)

reportavam associações entre ambiência X emoções e significados

extremamente pobres, tornando-se pouco convenientes para a realização

desta pesquisa (exploratória e qualitativa, buscando exatamente as variações

possíveis destas associações, não a sua ausência). E do outro lado, os

clientes que iam para a área dos cosméticos (produtos muito hedônicos)

efetuavam uma compra mais demorada e reportavam percepções muito mais

ricas do ambiente, tornando-se candidatos ideais para a abordagem. No

balcão de venda de medicamentos controlados, o efeito do objetivo de

compra sobre a percepção do ambiente por parte dos nossos potenciais

entrevistados mostrou os efeitos negativos mais extremos: diversas pessoas

abordadas com receitas fechadas de medicamentos para comprar mostraram-

se completamente alheias aos elementos presentes na ambiência da loja.

Tais pessoas estavam simplesmente "impermeáveis" ao ambiente circundante

em sua compra automatizada e muito rápida, não o percebendo em seus

rígidos scripts de compra, com decisões previamente definidas a respeito do

que comprar. A esmagadora maioria das pessoas inicialmente abordadas

com esse perfil de consumo, inclusive, recusou-se a participar da pesquisa,

motivo pelo qual, a partir de certo ponto, nos rendemos ao inevitável e o

recrutamento inicial dos entrevistados aconteceu preferencialmente junto às

áreas de produtos de personal care e cosméticos.

Portanto o consumo preferencial de produtos de personal care e cosméticos

deve ser tomado como característica inerente à nossa amostra de

entrevistados.

Pela sua saliência, esse fenômeno da influência da natureza da compra sobre

a percepção dos estímulos ambientais, constatado durante o recrutamento

dos nossos respondentes, acabou merecendo um tópico específico em nosso

Referencial Teórico.
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3.6. INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

O conjunto de instrumentos de coleta de dados selecionados e desenvolvidos para

esta pesquisa foi de particular importância para o seu sucesso, tendo em vista a

natureza do fenômeno estudado (ambiência da loja X emoções e significados

captados em relação ao ambiente da loja), o objeto de estudo (loja do varejo

farmacosmético) e as características especiais do processo de compra dos clientes

nesse tipo de estabelecimento (em particular, sua brevidade).

As características peculiares do fenômeno e da compra específica que estudamos,

comparadas com os possíveis instrumentos considerados para o estudo acabaram

tendo impacto no design da pesquisa como um todo e no seu próprio escopo

(pontos de investigação). As principais particularidades do nosso objeto de estudo

foram as seguintes:

 Nas farmácias, a compra típica tem uma duração relativamente breve, mais

curta que em outros ramos do varejo, como, por exemplo, os supermercados,

as lojas de eletrodomésticos ou mesmo as de vestuário. O contato com os

clientes investigados não pode ser muito demorado (e os instrumentos de

coleta precisaram ser relativamente concisos), o que limitou o nível de detalhe

de informação possível de se colher;

 A transitoriedade de um aspecto do fenômeno que está sendo investigado (as

reações emocionais e imediatas ao ambiente de loja, como experimentadas

no próprio ambiente de loja), tem influência similar à citada acima. Também

não faria muito sentido abordar coletivamente os clientes numa situação bem

posterior à sua experiência de compra dentro do ambiente da loja (p. ex.

utilizando uma técnica como a dos grupos focais), dando aos clientes

oportunidades de racionalizar e distorcer suas percepções imediatas. A

necessidade de respeitar esta característica limitou, inclusive, a possibilidade

de cumprir com maior nível de profundidade o que seria nosso último ponto

de investigação do estudo (“explicar” com detalhe as relações entre

ambiência X emoções e significados, para o qual a mesma técnica dos grupos

focais poderia ser bastante útil, embora pudesse introduzir várias distorções

resultantes de racionalização coletiva).

Optamos, assim, por uma entrevista utilizando uma combinação de técnicas e

instrumentos de coleta de dados capaz de resolver os pontos citados acima.
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3.6.1. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Os elementos utilizados para a coleta de dados nas entrevistas foram os seguintes:

 Uma pergunta sobre a idade do potencial entrevistado e a utilização do

formulário Critério Brasil da ABEP, para servir como “filtro” e selecionar

sujeitos no perfil de idade e classe socioeconômica adequados ao estudo.

 O formulário Emotiscape (conjunto de emoticons) para captar as emoções

sentidas como reação imediata à ambiência da loja.

 O formulário “Significados”, um instrumento de coleta de dados relativamente

objetivo (mas contendo algumas opções em aberto que podiam ser

adicionadas pelos entrevistados) apresentando uma lista de possíveis

atributos traduzindo significados atribuídos ao ambiente de loja. Essa lista foi

desenvolvida adaptando e contextualizando, para o ramo de atividade

investigado, os atributos das escalas de Ambroise et al. (2005, p. 19) de

personalidade de marca para o varejo (que seus autores apresentam como

passível – com adaptações – de ser utilizada para avaliar também lojas

específicas) e os atributos da escala de personalidade de loja propriamente

dita, desenvolvida por D’Astous e Lévesque (2003, p. 465). A lista de

significados ou atributos assim gerada foi complementada por uma extensa

pesquisa de atributos aplicáveis ao varejo para escalas anteriormente

desenvolvidas na literatura de Marketing, presentes nas coletâneas de

Bearden e Netemeyer (1999) e Bruner e Hensel (1992, 1996 e 2001).

Um maior detalhamento dessas duas referências, com menções específicas

às escalas pesquisadas e aos títulos particulares das fontes utilizadas

(diferentes versões de manuais de escalas usadas em Marketing) pode ser

encontrada no Anexo IV. Neste anexo, os significados ou atributos

efetivamente aproveitados no nosso formulário estão assinalados em negrito

e itálico.

 O instrumento “Marcos do Ambiente”, uma coletânea de imagens

(identificadas para os entrevistados por meio de letras) cujos focos visuais

(“marcos”) eram os mesmos para todos os tipos de lojas investigados, mas

representavam especificamente o ambiente / loja em que cada entrevistado

foi entrevistado. Ou seja, os marcos visuais foram os mesmos para todas as

lojas, mas as imagens específicas que os representaram (a sua “tradução

visual”) foi própria de cada tipo de loja investigada. O uso desse instrumento
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para a identificação de fatores ambientais mais específicos se justificou como

apoio necessário para vencer algumas barreiras de lembrança de percepções

(talvez no limiar do consciente) e também de expressão verbal dos

entrevistados, que foram reveladas num pré-teste inicial utilizando um roteiro

de entrevista menos estruturado e sem apresentar outras imagens do

ambiente de loja aos entrevistados que não as diretamente percebidas

durante sua visita. Os entrevistados no pré-teste revelaram dificuldade em

ligar espontaneamente fatores ambientais específicos às emoções e aos

significados apontados, pelo que este instrumento foi concebido como

estímulo adicional à lembrança e como “código não-verbal” (à semelhança

dos ícones do instrumento EmotiScape).

A estruturação presente nos instrumentos de coleta de dados utilizados na fase

inicial da entrevista viabilizou uma abordagem mais rápida dos clientes ao final do

seu processo de compra e também o processo de codificação dos dados coletados,

contrabalançando a coleta dos dados dos “momentos de profundidade” permitidos

durante a entrevista (não estruturados).

O procedimento ou roteiro de aplicação dos elementos de coleta de dados citados

acima é apresentado no próximo tópico deste estudo. Os instrumentos citados

também são apresentados na íntegra nos Anexos I, II, III, V e VI.
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3.6.2. ROTEIRO DE ENTREVISTA

A seqüência utilizada para os procedimentos de entrevista, incluindo a aplicação de

formulários impressos para coleta de dados e de outros instrumentos de apoio pode

ser resumida na figura abaixo:

Esquema 09 – Seqüência simplificada de desenvolvimento da entrevista.

Fonte: elaborado pelo autor

Passo a passo, as etapas que detalham as entrevistas realizadas (em que a

indicação dos diálogos do entrevistador está em negrito e itálico) foram:

1) Observação dos clientes dentro da loja – pré-seleção visual de mulheres, 30 a

50 anos, presumidamente de classe média (B1 e B2, via Critério Brasil ABEP).

2) (Antes que o cliente se dirigisse ao caixa) Breve apresentação pessoal e

solicitação de concordância para participação na pesquisa. O pesquisador usou

avental / jaleco branco e crachá com identificação da FGV e da rede varejista:

“Bom dia ( / boa tarde / boa noite). Estamos realizando uma pesquisa
numa parceria entre a Fundação Getúlio Vargas e a empresa XXX sobre o
ambiente das lojas da XXX, e gostaríamos que a Sra. participasse de uma
rápida conversa, um trecho inicial agora mesmo e, dependendo deste
início, talvez também um complemento rápido depois que a Sra. passar
no caixa, para não atrapalhar a sua compra, tudo bem? (Se o entrevistado
concordasse, a entrevista prosseguia, senão era feito um breve agradecimento:
“De qualquer forma, muito obrigado.”)
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3) Seleção por idade.

“Inicialmente, gostaríamos de conhecer a faixa de idade dos nossos
entrevistados: a Sra. tem entre 30 e 50 anos de idade?”
(Caso negativo – agradecimento e encerramento da entrevista:
“Nós agradecemos muito a sua participação, acho que já temos os dados
que precisamos no seu caso e não vamos incomodá-la mais.”)
(Caso afirmativo – a entrevista prosseguia)

4) Seleção por classe socioeconômica.

“Gostaríamos que a Sra. pensasse na sua residência e que identificasse
quantos dos itens que vamos apontar ela contém, e também algumas
informações sobre o chefe da sua família.”
Aplicação do Formulário “Critério Brasil” da ABEP para identificação da classe
socioeconômica, com o cômputo do total de pontos do entrevistado.
(Caso a pontuação do entrevistado não ficasse dentro da faixa desejada –
agradecimento e encerramento da entrevista:
“Nós agradecemos muito a sua participação, acho que já temos os dados
que precisamos no seu caso e não vamos incomodá-la mais.”)
(Caso a pontuação ficasse dentro da faixa desejada – a entrevista prosseguia)

5) Agradecimento pela participação inicial e solicitação de continuidade.

“Muito obrigado por essa conversa inicial, agora vou deixá-la finalizar
suas compras, e se a Sra. concordar, como falei antes, volto a contatá-la
brevemente depois que passar no caixa, OK?”
(Caso houvesse oposição – agradecimento e encerramento da entrevista:
“De qualquer forma, muito obrigado.”)
(Caso não haja oposição – a entrevista prossegue depois do caixa)

6) (Após a passagem no caixa) Captura do estado emocional associado ao

ambiente de loja.

“Tudo bem? Agradeço a continuidade da nossa conversa. Gostaríamos
que agora a Sra. pensasse no ambiente desta loja, que inclui as
instalações, a decoração, as pessoas e os produtos mostrados neste
ambiente. Pensando nisso, use as figuras ou as legendas desta folha
(apresentando o formulário EmotiScape) e me indique uma ou no máximo
duas destas figuras com legendas que descrevem como a Sra. se sente
em relação ao ambiente desta loja. Caso a Sra. escolha duas, me diga
qual delas representa o seu sentimento mais forte em relação ao
ambiente, e depois o outro.”
Aplicação do formulário EmotiScape para identificação dos principais estados
emocionais associados ao ambiente de loja.

7) Indução ao link entre os elementos do ambiente e as emoções atribuídas a ele

por meio da coletânea de imagens Marcos do Ambiente (específica para o

ambiente de loja onde ocorria a entrevista).

“Nós temos aqui uma série de imagens dos principais ângulos do
ambiente desta loja. Talvez nem tudo que a Sra. captou está aqui, mas
gostaríamos que nos dissesse se uma ou mais destas imagens (ou coisas
que estão nelas) poderia mostrar ou justificar de onde vêm os
sentimentos que nos indicou sobre o ambiente da loja. Se for o caso,
vamos associar uma ou mais fotos (representadas pelas suas letras) e
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coisas que nela aparecem aos sentimentos que disse que o ambiente
desta loja a faz sentir. Mas se nenhuma destas imagens ou coisas nelas
servir para expressar o que esta loja a faz sentir, nos diga que coisa
específica no ambiente provocou as emoções que nos indicou antes.”
(Mostrava-se a coletânea de imagens Marcos do Ambiente, anotando as letras
das imagens apontadas na frente do formulário EmotiScape, e depois
solicitava-se também explicações do porquê das associações com as imagens
apontadas, registrando essas explicações no verso do formulário EmotiScape)

8) Captura de significados para o ambiente (formulário Significados).

“Continuando ainda a pensar no ambiente desta loja com as instalações,
a decoração, as pessoas presentes e os produtos que estão expostos,
que idéias esse ambiente passa para a Sra.? Para facilitar, vou apresentar
uma lista possível neste formulário e a Sra. vai nos dizer se concorda
mais, concorda menos ou não concorda com essas frases. E se houver
mais algo importante que acha sobre o ambiente e não está contido na
lista de frases, por favor me diga e completamos a própria lista...”
(Finalizando) “Agora, peço que escolha as cinco frases com as idéias mais
fortes que este ambiente lhe passa e as coloque na ordem de importância
de um (a mais importante) até cinco (a menos importante).”
Aplicação do formulário Significados.

9) Indução ao link entre os elementos do ambiente os significados atribuídos a ele

por meio da coletânea de imagens Marcos do Ambiente.

Para fechar a nossa conversa, e usando de novo o nosso caderno de
imagens, peço que nos indique uma ou mais fotos (ou coisas presentes
nelas) que no seu entendimento servem para passar as principais idéias
que nos apontou na lista de frases que usamos. Mais uma vez, se
nenhuma destas imagens servir para expressar as idéias que nos indicou
sobre a loja, por favor, nos diga especificamente qual ou quais coisas
presentes na loja passam essas idéias que indicou.
(Mostrava-se a coletânea de imagens Marcos do Ambiente, anotando as letras
das imagens apontadas na frente do formulário Significados, e depois
solicitava-se também explicações do porquê das associações com as imagens
apontadas, registrando essas explicações no verso do formulário Significados)

10) Encerramento da entrevista.

“Gostaríamos de agradecer mesmo, e muito, a sua participação na
pesquisa. Ela pode ajudar a criar um ambiente de loja mais agradável e
útil para os clientes. Bom dia ( / boa tarde / boa noite).”
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3.7. ASPECTOS ÉTICOS DA COLETA DE DADOS

Em relação à empresa que cedeu o campo de estudo, a confidencialidade do seu

nome está sendo preservada a pedido dela (que eventualmente foi citada ao longo

do texto do estudo como “empresa XXX”). A empresa solicitou ainda a não

disponibilização e divulgação de dados financeiros, resultados comerciais e da

identificação das lojas avaliadas.

Em relação aos consumidores abordados nas entrevistas, não foram colhidos

quaisquer dados pessoais além da idade e dos dados necessários para pontuação,

segundo o Critério Brasil da ABEP que resultam na inferência da classe

socioeconômica dos entrevistados (essencial do ponto de vista metodológico do

estudo). Os formulários usados para cada respondente também não foram

identificados com outras informações, além do número de ordem de cada entrevista,

e foi reservado e expresso aos potenciais entrevistados durante a abordagem inicial

o direito de não-participação na pesquisa.
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4 APRESENTAÇÃO E PRÉ-ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO

Este capítulo apresenta uma consolidação inicial dos resultados do estudo.

Uma vez que a pesquisa que realizamos é, em boa parte, descritiva, a simples forma

de organização e apresentação escolhida para os dados colhidos (que no nosso

caso consiste basicamente em tabelas extensas “traduzindo” verbalmente

informações oferecidas pelos entrevistados, originalmente em formatos visuais ou

verbais) já pode ser considerada um princípio de análise para os dados originais. A

mera organização, “tradução” e consolidação (em tabelas) de um formato de

linguagem para outro já implica um começo de realização de análises de nossa

parte, daí o termo “pré-análise no título deste capítulo. Feita essa ressalva, podemos

dizer que os dados aqui apresentados ainda estão em forma relativamente bruta,

com menor teor de elaboração ou “interpretação” por nossa parte. É no capítulo

seguinte (o 5) que o trabalho mais intenso de análise (interpretações, relações

encontradas, inferências e eventuais especulações) será apresentado.

Abrimos este capítulo (em 4.1) mostrando inicialmente a linguagem visual (“marcos

do ambiente”) que serviu de apoio à expressão verbal das informações colhidas

junto aos entrevistados na pesquisa.

A seguir (em 4.2), apresentamos (por meio de tabelas, como já apontamos antes) os

estados emocionais encontrados associados a cada um dos dois ambientes de loja

estudados.

Fechamos esta apresentação inicial dos resultados (em 4.3) apresentando (mais

uma vez, por meio de tabelas) os significados encontrados para os ambientes de loja

pesquisados.

4.1 MARCOS DO AMBIENTE

Como parte dos instrumentos de coleta de dados deste estudo, para estimular a

lembrança e a formulação de explicações das associações entre os elementos da

ambiência e as emoções e significados desse ambiente para os entrevistados,

usamos como artifício a representação fotográfica de marcos do ambiente. Esses

marcos, “ângulos de visão” ou grandes blocos de estímulos ambientais foram

identificados e padronizados na sua natureza / descrição genérica, mas não na

execução particular de cada ambiente de loja quanto aos elementos ambientais

específicos efetivamente incluídos, por conta das diferenças existentes entre cada

um dos dois ambientes estudados.
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Tais representações fotográficas consistem num “atalho” não-verbal para facilitar a

expressão dos entrevistados e até mesmo guiar as análises e conclusões do autor

nesta pesquisa. No entanto, na seqüência deste estudo (capítulo 5), apresentamos

análises e conclusões (ou melhor, proposições e especulações) verbalmente

estruturadas. Assim, julgamos necessário estabelecer antecipadamente uma

correspondência (ou “tradução”) entre a representação visual dos principais marcos

do ambiente e uma descrição verbal (segundo a perspectiva do pesquisador), para

facilitar a compreensão do leitor quanto ao detalhe dos elementos do ambiente

presentes e eventualmente captados pelos entrevistados, e também para justificar

mais adiante os raciocínios empregados pelo autor ao estabelecer relações entre as

características específicas do ambiente e as emoções e os significados reportados

pelos clientes.

Listamos abaixo um resumo verbal das características dos diversos marcos do

ambiente utilizados no campo da pesquisa, descritos a partir da observação

intensiva do pesquisador quando da realização de sua documentação fotográfica

(mais de uma centena de imagens tomadas originalmente para cada tipo de

ambiente estudado). À observação e conseqüente descrição dos marcos, segundo o

ponto de vista do pesquisador, foram também acrescentadas as descrições julgadas

mais freqüentes e/ou importantes apresentadas pelos entrevistados durante a fase

final das suas entrevistas. Alguns marcos que adicionamos nas descrições a seguir

também não estavam inicialmente incluídos no instrumento de coleta de dados

“Marcos do Ambiente”, mas foram verbalmente apontados pelos entrevistados como

relevantes para evocar emoções e significados em relação aos ambientes de loja

experimentados, e incluídos, a posteriori, na relação para efeito de realizar uma pré-

análise das características dos ambientes estudados. Adiante, vamos tentar

descrever todos esses marcos ou grandes blocos de estímulos ambientais da loja,

ressalvando que, em alguns casos, sua representação abrange elementos além da

visão, incluindo também outros sentidos como a audição.

As imagens específicas dos marcos originais dos instrumentos de coleta,

identificados pelas letras de (A) a (N), estão disponíveis para o leitor, no caso do

ambiente Tipo 1, no Anexo V e, no caso do ambiente Tipo 4, no Anexo VI.

As imagens dos marcos adicionais identificados na pré-análise desses resultados

estão colocadas em figuras juntamente com as descrições que apresentamos a

seguir:
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(A) Entrada – no ambiente Tipo 4 (loja de rua situada em área de alto tráfego de

pedestres / pólo comercial popular), é uma área livre e desobstruída, que favorece a

visão interna da loja e das mercadorias expostas, bem como a circulação. No

ambiente Tipo 4, essa é talvez a única área da loja realmente desimpedida,

permitindo a visão da loja muito cheia de produtos e visualmente carregada. Já no

ambiente Tipo 1 (loja também de rua situada em área de passagem para grandes

artérias de circulação viária e na vizinhança de zonas residenciais de público com

grande poder aquisitivo), a entrada é composta de uma fachada envidraçada ampla,

voltada para um estacionamento privativo da loja contíguo à calçada, que deixa

transparecer parcialmente o tamanho do espaço interno e os equipamentos de

exposição presentes no interior da loja. A entrada é fechada com portas de vidro

deslizantes acionadas automaticamente por aproximação, e conta com pessoal de

segurança guardando a porta e o estacionamento nos horários de maior circulação

de público.

(B) Panorâmica – representa uma visão geral da loja e muito provavelmente a

“Gestalt” total do ambiente de loja ao passar da entrada. No ambiente Tipo 4, é

evidente a enorme densidade de mercadorias e de outros elementos visuais, tanto

produzida pelos equipamentos como pelas mensagens promocionais divulgadas

dentro da loja. A panorâmica também mostra parcialmente no ambiente Tipo 4 a

planta ou layout geral da loja, um tanto tortuoso pelo excesso de elementos para um

espaço relativamente pequeno, em função da presença de estantes, pontos extras

(cestos), estantes altas no contorno da loja e mais baixas para os medicamentos

OTC e alguns outros, e pela presença da área “cercada” de fila com estantes baixas

com itens de conveniência. Já no ambiente Tipo 1, fica evidente o amplo espaço

disponível e tamanho grande da loja, e é possível visualizar a maior parte do layout

e corredores do ambiente, ficando um pouco encoberta, em alguns ângulos de

visão, apenas a área de cosméticos posicionada mais no fundo da loja.

(C) Teto / Iluminação – na cor branca, de maneira geral, é bastante claro e

iluminado. No ambiente Tipo 4, o teto, na maioria dos ângulos de visão, sofre a

interferência de banners com mensagens promocionais. No ambiente Tipo 1,

embora os elementos presentes na estrutura do teto e iluminação não sejam

diferentes daqueles do tipo anterior, há pouquíssimas interferências / cartazes /

móbiles promocionais pendurados.
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(D) Fundo – nos dois ambientes, é composto com base na cor branca, à qual são

acrescentados detalhes em cores frias como o verde e o azul. Pela menor densidade

de outros elementos ambientais e maior espaço livre no ambiente Tipo 1, ele é mais

evidente neste ambiente, onde também estão presentes como parte do fundo

algumas imagens ligadas a produtos de beleza e também imagens meramente

decorativas representando figuras familiares e de aparência saudável. Como já

indicamos, o fundo é menos visível no ambiente Tipo 4, onde (à exceção da área

próxima a entrada e aos caixas, mais livre) está bastante encoberto pela variedade

de outros elementos do ambiente, visualmente congestionado.

(E) Área de Exposição de Produtos de Cuidados Pessoais e Cosméticos – consiste

num conjunto de gôndolas com gancheiras e estantes com prateleiras. No ambiente

Tipo 4, essa área concentra (com exceção de ofertas expostas em outros locais) nas

estantes nas paredes do fundo da loja os produtos de apelo mais cosmético, como

xampus, cremes, etc., apresentados com enorme variedade e muita quantidade. No

ambiente Tipo 1, a localização relativa da maioria dos cosméticos no layout não é

diferente (paredes no fundo da loja), mas tem uma execução muito mais elaborada:

não só a variedade de produtos é maior como consiste em marcas mais sofisticadas

e muitos importados, exibidos agrupados por marca de fabricante em estantes

personalizadas e, em alguns casos, colocadas em displays especiais desvinculados

das estantes ou em estantes mais baixas construídas como “ilhas” na área dos

cosméticos. Os dois ambientes apresentam estantes com gancheiras onde,

pendurados em cartelas com bolhas plásticas, são exibidos pequenos itens ligados

ao cuidado pessoal como lixas, alicates, lápis de sobrancelha, cortadores de unhas,

fios dentais e uma miríade de categorias de produtos e suas variações. No ambiente

Tipo 4, os equipamentos usados são altos e provocam interferência visual nas

demais áreas da loja, enquanto que no Tipo 1 são mais baixos e deixam a visão

desimpedida para outros pontos da loja em muitos ângulos de visão (embora ainda

surjam algumas interferências), diminuindo a carga visual total desse ambiente. Na

loja com o ambiente Tipo 1, há a presença de uma demonstradora / divulgadora

para os cosméticos orientando os clientes.
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(F) Gôndola de Medicamentos OTC – nos dois ambientes, consiste numa estante de

altura média que não ultrapassa a altura do pescoço dos clientes, onde uma série de

divisões ou réguas cria bandejas inclinadas em vários níveis (“quase cestos”) onde

estão expostos os medicamentos de venda não-controlada, próximos à área dos

caixas. Há um grande número de produtos expostos (geralmente envelopes ou

blisters com comprimidos alinhados verticalmente, como num maço de cartas),

agrupados (mas não sinalizados especificamente) por tipo de doença / sintoma:

antigripais, digestão, etc. Há nessa gôndola uma altíssima densidade de produtos,

com baixa visibilidade individual para cada item.

(G) Balcão de Medicamentos de Venda Controlada – consiste numa área composta

por uma estante alta (com os medicamentos que requerem receita médica para a

venda) por trás, e um balcão onde ficam os atendentes cercando uma área

imediatamente à frente e separando o corredor de circulação dos atendentes junto

ao balcão da área de aproximação dos clientes. No ambiente de Loja Tipo 4, o

balcão propriamente dito servia também como expositor / display e se apresentava

praticamente coberto de mercadorias variadas (pequenos itens de personal care e

também alguns medicamentos OTC), praticamente sem brechas para os clientes e

os atendentes se apoiarem. No ambiente de loja Tipo 1, o balcão expunha alguns

itens, mas se encontrava desimpedido na maior parte.

(H) Pessoal / Atendentes – profissionais geralmente bem jovens, com boa aparência

e com visual bem cuidado e limpo, uniformizados com jaleco branco abotoado até a

gola. Nos uniformes predomina o branco, ao qual se adicionam detalhes em azul e

verde, como os do fundo do ambiente, mas há três modelos, diferenciando os

atendentes comuns dos farmacêuticos e da gerência (esta com uniforme em tons

mais escuros incluindo azul-marinho).

(I) Sinalização – consiste numa série de placas indicadoras de áreas de loja /

categorias de produtos e, em alguns casos, letreiros nas paredes, próximos ao teto.

No ambiente tipo 4, as placas apresentavam baixa visibilidade, algumas vezes

encobertas pelas mercadorias empilhadas acima do nível das placas e, em alguns

casos, também fora de lugar (provavelmente tiradas de seus locais originais pelos

clientes e ainda não rearrumadas). Essa imagem foi composta para cada ambiente

com um mosaico de closes das várias placas nele encontradas, tanto com o objetivo
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de tentar lembrar os entrevistados da presença deste detalhe do ambiente como

para não focar em uma única categoria de produtos.

(J) Promocional – consiste nos espaços diferenciados para a colocação de itens

promocionados e, em alguns casos, de venda por impulso estimulada. É composto

pelo equipamento de exposição diferenciado, pelo lote de produtos promocionados,

e pela sinalização de oferta de preço. No ambiente Tipo 4, era utilizado um

equipamento específico (localizado na passagem entre a entrada e o balcão de

medicamentos de venda controlada): cestos superpostos ligados por um eixo central

encimado por uma placa / cartazete com a oferta de preço. No caso do ambiente

Tipo 1, os pontos promocionais consistiam em exposições diferenciadas de produtos

nas áreas de virada das gôndolas (extremos ou pontas das gôndolas não voltados

para os corredores que expõem a maioria dos produtos) ou eventualmente em

displays especiais de marca posicionados junto a essas viradas. Essas exposições

se compunham de produtos em arrumações temáticas ou por marca, kits

promocionais agrupando diferentes itens de uma mesma marca sendo vendidos

juntos com desconto ou oferecendo brindes, sendo eventualmente “decoradas” com

folhetos e materiais promocionais em cartonagem, sobrepostos ou pendurados nas

prateleiras.

(L) Música Ambiente – a música estava presente em ambos os ambientes, com

algumas diferenças nas suas características. O ambiente Tipo 1 apresentava uma

programação mais neutra (músicas calmas e conhecidas, instrumentais ou sucessos

atemporais como em uma programação de rádio FM tradicional) e em volume mais

baixo (note-se que esta loja era fechada para a rua, sem ruídos interferindo). O

ambiente Tipo 2 apresentava uma programação de maneira geral ainda neutra (mas

baseada principalmente em música popular brasileira e com um ritmo um pouco

mais acelerado), porém num volume mais alto (talvez para contrabalançar a

interferência do ruído da rua, muito intenso e penetrando pelos acessos abertos à

rua). A presença da música, apontada como relevante (mencionada por

entrevistados) no pré-teste das entrevistas foi incluída como marco “visual” na nossa

coletânea de imagens, por meio de um artifício, já que consiste num estímulo

auditivo: para representar visualmente a música, tomou-se para cada tipo de loja

uma imagem de um ângulo de visão do ambiente intermediário entre uma

panorâmica e o teto (presumivelmente, de onde viria o som), ao qual foi superposta
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a figura de uma pauta com notas musicais, um símbolo presumidamente universal

de musicalidade.

(M) Área de Aproximação do Caixa – esta área apresenta configuração bastante

diversa nos dois tipos de ambientes investigados. No ambiente Tipo 4, a área é uma

fila única confinada por um corredor com estantes baixas e cestos idem, contendo

produtos encimados por cartazetes de preços promocionais, o que lhe dá uma

aparência geral similar à da área Promocional. No ambiente Tipo 1, essa área é

praticamente desimpedida, com menor densidade visual e constituindo apenas uma

“ante-sala” dos caixas (embora exista uma marcação de fila no chão na área comum

dos caixas, muito pouco visível e quase não utilizada pelos clientes).

(N) Caixa – esta área apresenta diferenciação não muito grande para os dois tipos

de ambientes investigados. Há uma maior carga de mercadorias para vendas por

impulso exposta em gancheiras e cestos presos ao móvel do caixa que é utilizado no

ambiente Tipo 4, quando comparado com o que ocorre no ambiente Tipo 1, e no

ambiente Tipo 4 é usado um mobiliário um pouco diferente (mais verticalizado,

provavelmente para ampliar a possibilidade de suporte a produtos) em relação ao

presente no ambiente Tipo 1 (quase uma mesa, mais horizontal e desimpedido).

(O4) Banners – não foram oferecidos como marco para estímulo em separado aos

clientes durante a pesquisa (embora sejam visíveis

no marco B – Panorâmica do Tipo 4), mas foram

especificamente notados pelos entrevistados e por

isso incluídos nesta descrição que prepara uma

pré-análise das ambiências investigadas. São na

verdade um resultado da investigação de campo e

não parte do instrumento de coleta desta pesquisa.

Consistem numa especificidade do ambiente de

loja Tipo 4: no ambiente de loja Tipo 1 existiam

pouquíssimas interferências penduradas no teto

(no máximo um ou outro móbile de divulgação de

marcas e produtos, não de ofertas), e sua coloca- Figura 06 – Banners

ção não configurava um elemento permanente na Fonte: foto tomada pelo autor

ambiência. Funcionam como que estendendo a área promocional a toda a loja do

Tipo 4, e contribuem bastante para aumentar a carga visual densa deste ambiente



142

como um todo, ao “pintar” grande parte do espaço do teto, a única área da loja que,

por sua natureza e cor, teria menos elementos notados pelos clientes.

(P4) Movimento de Clientes – somente foi apontado

por entrevistados no ambiente Tipo 4, consistindo num

fluxo constante de entra-e-sai de clientes na loja, numa

quantidade não excessiva de pessoas (não chegando

a criar densidade visual pronunciada em comparação

com os demais elementos do ambiente).

Figura 07 – Movimento de clientes

Fonte: foto tomada pelo autor

(Q1) Segurança na Entrada – também não incluído

entre os marcos visuais originalmente oferecidos aos

entrevistados, a presença de um profissional cobrindo a

área externa da entrada da loja e o estacionamento de

veículos contíguo foi notada por vários entrevistados e

é uma especificidade da loja Tipo 1, onde a maioria das

visitas à loja provém de uma “parada” de conveniência

dos clientes motorizados a caminho da residência ou do

trabalho. Figura 08 – Segurança na entrada

Fonte: foto tomada pelo autor

(R1) Quadro Histórico – não

incluído entre os marcos visuais

originais e uma especificidade do

ambiente Tipo 1, foi mencionado

no discurso de alguns

entrevistados ao se referirem à

tradição, confiança ou segurança

em relação à loja. Colocado no

ambiente Tipo 1, por trás da área

dos caixas, mostra imagens

Figura 09 – Quadro histórico da origem da rede.

Fonte: foto tomada pelo autor
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A seguir (nos tópicos 4.2 e 4.3), apresentamos o resumo dos dados coletados pelos

diversos instrumentos utilizados. Para melhor visualização e entendimento, alguns

deles apresentam um formato quantificado. Alertamos que esse tratamento é apenas

ilustrativo (descritivo). Os números apresentados devem ser utilizados somente

como um relato ou descrição do fenômeno ambiência X emoções e significados no

ponto de venda para as duas lojas estudadas, sem maiores pretensões de

generalização para além desses pontos de venda, uma vez que nossa abordagem é

a de uma pesquisa qualitativa, e não quantitativa.
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4.2 AMBIÊNCIA X ESTADOS EMOCIONAIS ENCONTRADOS

Na seqüência, apresentamos os EmotiScapes consolidados para cada ambiente de

loja pesquisado. Nos EmotiScapes, os números apresentados em vermelho

correspondem à freqüência de menções encontrada para cada estado emocional

mais importante apontado pelos respondentes. Os números em azul correspondem

ao segundo estado emocional eventualmente apontado, enquanto que em preto

estão totalizadas as freqüências referentes à menção do estado emocional tanto em

primeiro como em segundo lugar.

Os ícones circulados em laranja, com linha contínua, são aqueles correspondentes

aos estados emocionais mais relevantes (freqüentes) encontrados. Os circulados

com linha laranja, tracejada, também são considerados relevantes, mas não tanto

quanto os anteriores (apresentam menores freqüências).

Cada EmotiScape consolidado vem seguido de uma tabela bastante extensa

(distribuída, por motivos de diagramação, por várias páginas), que procura sumarizar

para cada estado emocional apontado:

 As explicações mais relevantes verbalizadas pelos entrevistados como

justificativa para as associações entre o(s) aspecto(s) apontado(s) no ambiente e

a emoção sentida em relação a ele(s) (obs.: por necessidade de concisão na

diagramação, essas explicações verbalizadas vêm identificadas dentro da tabela

com o título “Ponto(s) Destacado(s)” );

 Quando existente(s), uma (ou mais) frase(s), enunciada(s) na formulação original

do(s) entrevistado(s), capaz(es) de esclarecer a natureza da associação entre

o(s) aspecto(s) apontado(s) no ambiente e a emoção sentida a respeito (obs.:

esta(s) frase(s) vem identificada(s) dentro da tabela com o título “Frase(s)

Esclarecedora(s)” ); e

 O(s) elemento(s) do ambiente vinculado(s) a cada estado emocional pelos

entrevistados, podendo vir(em) acompanhado(s) de uma breve indicação sobre a

mecânica da contribuição do(s) elemento(s) para o estado emocional (obs.:

esse(s) elemento(s), pelo mesmo motivo de concisão dentro da tabela, vêm junto

ao título “Elemento(s)” ).
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4.2.1 AMBIÊNCIA X ESTADOS EMOCIONAIS ENCONTRADOS NO FORMATO

DE LOJA TIPO 1

Figura 10 – EmotiScape consolidado para o ambiente de loja Tipo 1.

Fonte: elaborada pelo autor
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Emoção

(em ordem

aprox. No.

menções)

Principais

“Marcos do

Ambiente”

Vinculados

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e sua

Interpretação Preliminar

Tranqüilo /

Calmo

(20

menções: 15

como

principal e 5

como

secundária)

Obs.: conti-

nua na pró-

xima pag.

A

(1 menção)

Ponto destacado: porta de vidro proporcionando proteção aos

clientes

Frase esclarecedora: “Sinto-me protegida com essa porta”

Elemento: ambiente fechado (p. ex. c/ portas) sinaliza proteção

B

(9 menções)

Pontos destacados: espaço amplo (tamanho da loja, corredores

largos); confortável; arrumação

Frases esclarecedoras: “Espaço amplo ajuda a tranqüilizar”;

“(Boa) distribuição de produtos na loja facilita, desestressa”

Elementos: regularidade e espaços livres incluídos nos padrões de

layout e arrumação; espaço de circulação livre

C

(7 menções)

Pontos destacados: iluminação intensa, mas confortável (não

ofuscante); paredes clean; cores claras

Elementos: iluminação indireta intensa, cores claras e ausência de

excesso de informação visual

D

(1 menção)

Pontos destacados: cores claras; bem iluminada

Elementos: iluminação intensa, cores claras

E

(2 menções)

Pontos destacados: organização, espaço amplo

Elementos: fácil visualização e localização das categorias de

produtos na loja (layout); sortimento diferenciado; apresentação

destacada (displays especiais) de produtos diferenciados

G

(1 menção)

Ponto destacado: balcão apinhado atrapalhando o acesso

Frase esclarecedora: ”Se (o balcão) estivesse mais livre, eu

compraria mais”

Elemento: obstáculo físico ao acesso a produtos e atendimento

irrita (evoca o oposto da tranqüilidade / calma)

H

(5 menções)

Ponto destacado: atendimento atencioso sem incomodar

Frases esclarecedoras: “O pessoal não pega no pé”; “Sem

pressão de venda”

Elemento: atendimento cortês sem interferir na escolha

I

(1 menção)

Ponto destacado: agrupamento das mercadorias facilita

Elementos: sinalização de categorias; fácil visualização e

localização das categorias de produtos na loja (layout)

Tabela 04 (parte 1) – Loja Tipo 1: Emoções, explicações e interpretação inicial.

Fonte: elaborada pelo autor
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Emoção

(em ordem

aprox. No.

menções)

Principais

“Marcos do

Ambiente”

Vinculados

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e sua

Interpretação Preliminar

Obs.: conti-

nuação da

pág. anterior

Tranqüilo /

Calmo

L

(9 menções)

Pontos destacados: sem ruído (barulho da rua); música calma;

baixo volume do som ambiente; ambiente sem agitação (pessoas)

Frase esclarecedora: “Música suave, quase imperceptível”

Elementos: música ambiente (ritmo suave, intensidade baixa);

pouca movimentação aparente (de pessoas)

As emoções “Tranqüilo / Calmo” e “Na Paz / Normal” parecem estar muito

↕ próximas, pelas respostas de boa parte dos entrevistados; em duas das entrevistas foi

declarado explicitamente que as entendiam como equivalentes (a mesma coisa)

Na Paz /

Normal

(10

menções: 8

como

principal e 2

como

secundária)

Obs.: conti-

nua na pró-

xima pag.

B

(4 menções)

Pontos destacados: fácil visualização e localização dos produtos;

organização (layout); não alteração da localização dos produtos

(layout) produtos arrumados; espaço amplo

Frases esclarecedoras: “Clima geral de paz e suavidade”; “Não

muda a localização dos produtos”; “(Estou) em casa com a

disposição das coisas”; “Espaço amplo ajuda a tranqüilizar”

Elementos: espaço amplo; visibilidade do layout e produtos;

manutenção do layout ao longo do tempo; arrumação dos produtos

C

(2 menções)

Pontos destacados: iluminação branca não ofuscante, fria

demonstrando limpeza

Frase esclarecedora:”A luz é fria mas mostra limpeza”

Elementos: iluminação intensa (positivo: ressalta limpeza /

manutenção), fria (negativo), não ofuscante (positivo)

E

(2 menções)

Pontos destacados: importante a boa organização do espaço;

arrumação dos produtos muito boa

Frase esclarecedora: “Uma boa organização do espaço Influi”

Elementos: produtos organizados (layout); produtos arrumados

H

(1 menção)

Pontos destacados: atendentes com “cara boa”, não interferem

Elementos: boa aparência (apresentação pessoal, uniformes

limpos) dos atendentes; atendimento sem interferir na escolha

I

(1 menção)

Ponto destacado: orientação espacial do cliente na loja

Frase esclarecedora: “(Você) já sabe onde está”

Elemento: fácil visualização e localização de produtos

L

(3 menções)

Pontos destacados: música ambiente, não há “agito”

Elementos: música calma (ritmo); pouca movimentação aparente

(de pessoas)

Tabela 04 (parte 2) – Loja Tipo 1: Emoções, explicações e interpretação inicial.

Fonte: elaborada pelo autor



148

Emoção

(em ordem

aprox. No.

menções)

Principais

“Marcos do

Ambiente”

Vinculados

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e sua

Interpretação Preliminar

Obs.: conti-

nuação da

pág. anterior

Na Paz /

Normal

M

(1 menção)

Pontos destacados: marcação de fila malfeita no chão; foto da

história da loja

Elementos: má definição da ordem da fila gera irritação; painel com

ampliação de foto antiga da loja sinaliza tradição / reputação /

confiabilidade da rede

Curioso /

Interessado

(4 menções:

2 como

principal e 2

como

secundária)

B

(1 menção)

Pontos destacados: produtos coloridos; organização (agrupamento

/ posicionamento de mercadorias: layout)

Frase esclarecedora: “O colorido dos produtos somado à

organização chama a atenção”

Elementos: variação de cor dos produtos estimula o interesse; fácil

visualização e localização dos produtos ativa o processo de busca

E

(3 menções)

Pontos destacados: linhas de produtos especiais; cores bonitas dos

produtos; exposição agradável dos produtos (displays especiais)

Frases esclarecedoras: “Dá vontade de procurar os produtos

(diferentes)”

Elementos: colorido dos produtos; sortimento diferenciado;

equipamentos de exposição diferenciados para linhas de produtos

idem (displays)

J

(1 menção)

Pontos destacados: qualidade dos produtos em destaque

Elemento: marcas conhecidas em promoção

Confiante /

Com

Certeza

(4 menções:

2 c/ princ. e

2 c/ secund.)

Obs.:

confund. c/

“Seguro/ C/

Confiança”

na menção a

pessoas (H)

A

(1 menção)

Pontos destacados: fachada “aberta”

Elemento: loja com fachada extensa envidraçada permite visualizar

ou inferir variedade de produtos

B

(2 menções)

Pontos destacados: variedade (“tem tudo”); sortimento (“achar o

que procura”

Frase esclarecedora: “O que eu quiser eu vou achar”

Elementos: variedade aumenta a probabilidade de satisfazer

objetivos de compra

H

(1 menção)

Pontos destacados: apresentação (look) dos atendentes

Elementos: postura dos atendentes demonstra conhecimento dos

produtos

Tabela 04 (parte 3) – Loja Tipo 1: Emoções, explicações e interpretação inicial.

Fonte: elaborada pelo autor
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Emoção

(em ordem

aprox. No.

menções)

Principais

“Marcos do

Ambiente”

Vinculados

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e sua

Interpretação Preliminar

Em

Harmonia /

Unido Com

(3 menções

como

secundária)

B

(1 menção)

Pontos destacados: disposição harmoniosa dos produtos

Elementos: organização de categorias (layout) e arrumação de

produtos sem mudanças (“quebras”) bruscas

C

(2 menções)

Pontos destacados: visual despojado das paredes; uniforme e

postura dos atendentes; esquema de cores; organização aparente

Elemento: constância / repetição de padrões visuais: cores das

paredes / teto / uniformes dos atendentes

H

(2 menções)

Ponto destacado: atendentes não interferem, mas são prestativos

Frase esclarecedora: “Pessoas não pegam no pé”; “Tudo

resolvido”

Elemento: postura comedida e profissional dos atendentes

L

(1 menção)

Pontos destacados: música ambiente calma

Elemento: música calma (ritmo)

Seguro / C/

Confiança

(3 menções

c/ secund.)

Obs.: signifi-

cando segu-

rança pesso-

al (integrida-

de física).

A

(2 menções)

Pontos destacados: loja fechada com porta de vidro; vigia

(segurança / “guarda-carros”); estacionamento iluminado

Frase esclarecedora: “(A loja oferece) segurança física”

Elementos: elementos de segurança (estacionamento na porta;

presença de vigia; iluminação permitindo ver a entrada e o veículo)

B

(1 menção)

Pontos destacados: variedade; sortimento; painel c/ foto antiga

Frase esclarecedora: “(Tenho) confiança em achar o procurado”

Elementos: variedade e sortimento economizam esforço; co-

nhecimento anterior da loja; painel c/ foto mostra tradição da rede

Atraído /

Encantado

(2 menções

como

principal)

E

(1 menção)

Pontos destacados: organização; arrumação; estética / harmonia

entre produtos; linhas de produtos especiais

Elementos: visibilidade do layout geral e dos produtos gerando

percepção de variedade; sortimento diferenciado; apresentação

destacada (displays especiais); ausência de “quebras de padrão

visual” entre produtos próximos

F

(1 menção)

Pontos destacados: variedade

Frase esclarecedora: “Variedade poupa tempo”

Elemento: variedade aparente gera percepções de conveniência

(maior probabilidade de satisfazer objetivos de compra) e de

economia de esforço (tempo)

Tabela 04 (parte 4) – Loja Tipo 1: Emoções, explicações e interpretação inicial.

Fonte: elaborada pelo autor
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Emoção

(em ordem

aprox. No.

menções)

Principais

“Marcos do

Ambiente”

Vinculados

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e sua

Interpretação Preliminar

Confortado

/ Levemente

Embriagado

(2 menções:

1 como

princ. e 1 c/

secundária)

Obs.: “Con-

fortado” in-

terpretado c/

“Confortável”

H

(1 menção)

Pontos destacados: atendentes visíveis e disponíveis

Elemento: atendimento disponível facilita a compra e poupa esforço

(“facilidade” = “conforto”)

Divertido /

Satisfeito (1

menção

como

principal)

B, E e J

(1 menção

cada)

Pontos destacados: cores vivas

Elemento: cores vivas em produtos e equipamentos de exposição

↕ ” As emoções “Tranqüilo / Calmo” e “Na Paz / Normal” parecem

estar próximas, segundo as respostas dos entrevistados

Feliz

(1 menção

como

secundária)

E

(1 menção)

Pontos destacados: marcas conhecidas e novidades

Frase esclarecedora: “Satisfeita por encontrar boas marcas

perto de casa”

Elementos: sortimento (produtos diferenciados); conveniência

(localização)

Tabela 04 (parte 5) – Loja Tipo 1: Emoções, explicações e interpretação inicial.

Fonte: elaborada pelo autor
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4.2.2 AMBIÊNCIA X ESTADOS EMOCIONAIS ENCONTRADOS NO FORMATO

DE LOJA TIPO 4

Figura 11 – EmotiScape consolidado para o ambiente de loja Tipo 4.

Fonte: elaborada pelo autor
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Emoção

(em ordem

aprox. No.

menções)

Principais

“Marcos do

Ambiente”

Vinculados

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e sua

Interpretação Preliminar

Confiante /

Com

Certeza

(9 menções:

6 como

principal e 3

como

secundária)

A

(2 menções)

Pontos destacados: placas de preços com promoções; aparente

treino dos atendentes sobre os produtos

Elementos: visibilidade de sinalização de promoções, “postura

profissional competente” dos atendentes

B

(1 menção)

Pontos destacados: variedade de produtos disponíveis

Elemento: variedade aparente

H

(3 menções)

Pontos destacados: atendentes disponíveis; farmacêutico

disponível

Elemento: visibilidade / disponibilidade aparente dos atendentes,

em geral, e de especialista sobre produtos, em particular

I

(2 menções)

Pontos destacados: organização do layout e arrumação facilitam a

compra

Elemento: visibilidade do layout geral e dos produtos gerando

percepção de economia de esforço (“tempo”) na compra

As duas emoções parecem se identificar / “confundir” nas respostas dos entrevistados

↕ não se distingue direito o “Confiante / Com certeza (em)” (confiança projetada externamente

em alguém – na loja) do “Seguro / Com Confiança” (confiança reflexiva – em si mesmo)

Seguro /

Com

Confiança

(5 menções:

1 como

principal e 4

como

secundária)

B

(1 menção)

Pontos destacados: variedade e sortimento: tem todos os produtos

de qualidade necessários; organização (agrupamento de itens no

layout)

Elemento: variedade aparente

D

(1 menção)

Pontos destacados: iluminação intensa (evidenciando ausência de

sujeira); distribuição organizada das gôndolas

Elementos: iluminação ressalta manutenção visível, variedade

aparente

H

(2 menções)

Pontos destacados: bom atendimento; ausência de interferência na

escolha; confiança no histórico da rede

Frase esclarecedora: “Não empurram produtos (similares)”

Elementos: atendimento cortês sem interferir na escolha, prévia

aprovação da marca (bandeira) da loja

Tabela 05 (parte 1) – Loja Tipo 4: Emoções, explicações e interpretação inicial.

Fonte: elaborada pelo autor
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Emoção

(em ordem

aprox. No.

menções)

Principais

“Marcos do

Ambiente”

Vinculados

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e sua

Interpretação Preliminar

Tranqüilo /

Calmo

(9 menções:

3 como

principal e 6

como

secundária)

A

(2 menções)

Pontos destacados: preços visíveis; boa iluminação; fácil localizar o

que se quer, produtos bem distribuídos facilitam a procura; loja não

lotada (de clientes).

Frase esclarecedora: “Tranqüilidade para não esbarrar”

Elementos: visibilidade do layout geral e dos produtos; aparência

de espaço livre (relação espaço X produtos + clientes)

B

(1 menção)

Pontos destacados: produtos organizados; fácil visualização para o

produto buscado

Elemento: visibilidade do layout geral e dos produtos

C

(1 menção)

Pontos destacados: variedade: tem de tudo; remédios organizados:

fácil ver o que se precisa

Elementos: variedade aparente, layout geral e produtos visíveis

E

(2 menções)

Pontos destacados: variedade: tem o desejado; mistura de cores

(produtos X fundo) acalma

Frase esclarecedora: “Tem tudo o que se precisa / procura”

Elementos: variedade compensação sobrecarga visual dos

produtos X neutralidade da decoração e equipamentos

H

(3 menções)

Pontos destacados: à vontade: sem interferência dos atendentes;

organização e sinalização dos produtos facilita a procura; confiança

no histórico da rede; educação dos atendentes

Frase esclarecedora: “Não ficam vigiando”

Elementos: atendimento cortês sem interferir na escolha

L

(1 menção)

Pontos destacados: leveza proporcionada pela música ambiente;

confiança no histórico da rede

Elemento: efeito relaxante de fundo sonoro

M

(2 menções)

Pontos destacados: chega-se tranqüilo ao caixa sem fila; compra

sem interferência em ambiente sem tumulto (pelo excesso de

pessoas)

Elementos: loja (e a fila, em particular) com aparência de poucos

clientes passa tranqüilidade

N

(1 menção)

Pontos destacados: bom atendimento, ausência de fila no caixa:

loja vazia

Elemento: loja com poucos clientes visíveis passa tranqüilidade

Tabela 05 (parte 2) – Loja Tipo 4: Emoções, explicações e interpretação inicial.

Fonte: elaborada pelo autor
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Emoção

(em ordem

aprox. No.

menções)

Principais

“Marcos do

Ambiente”

Vinculados

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e sua

Interpretação Preliminar

Na Paz /

Normal

(7 menções:

4 como

principal e 3

como

secundária)

A

(2 menções)

Pontos destacados: diversificação de produtos; segurança no

prestígio da rede

Elementos: visibilidade do layout geral e dos produtos gerando

percepção de variedade; prévia aprovação da marca (bandeira)

B

(1 menção)

Pontos destacados: sinalização de preços visível orienta na busca;

organização no layout descomplica a compra

Elementos: visibilidade do layout geral e dos produtos gerando

percepção de economia de esforço (“tempo”) na compra

I

(3 menções)

Pontos destacados: organização (dos produtos na loja / layout e

dos produtos em si / arrumação); manutenção (produtos limpos

apesar da loja aberta); variedade

Frase esclarecedora:

Elementos: loja aberta passa potencial dificuldade de (e ressalta)

manutenção

L

(1 menção)

Pontos destacados: aparência de poucos clientes

Elementos: efeito relaxante de fundo sonoro; fundo sonoro pode

contrabalançar o efeito da presença de muitos clientes

Feliz

(3 menções

como

principal)

B

(1 menção)

Pontos destacados: layout dá pra ver o que se deseja

Elemento: visibilidade do layout geral e dos produtos

C

(1 menção)

Pontos destacados: iluminação ajuda a ver produtos

Elemento: iluminação incrementa visibilidade geral

E e F

(1 menção

cada)

Pontos destacados: variedade (produtos diferentes, lançamentos);

organização (por categoria) e arrumação (dentro da categoria)

Frases esclarecedoras: “Tem tudo o que se precisa / procura”;

“Cada coisa em seu lugar”

Elementos: variedade aumenta a probabilidade de satisfazer

objetivos de compra; organização sinaliza economia de esforço

↕...”Amando / apaixonado” parece significar superlativo de “Feliz” nas respostas dos entrevistados

Amando /

Apaixonado

(1 menção

como

principal)

A

(1 menção)

Pontos destacados: variedade e organização (vai encontrar)

Elementos: visibilidade do layout geral e dos produtos

C

(1 menção)

Pontos destacados: boa iluminação e boa ventilação

Elementos: visibilidade; iluminação e entrada(s) grande e aberta(s)

dão sensação de arejamento, espaço ampliado e conforto

Tabela 05 (parte 3) – Loja Tipo 4: Emoções, explicações e interpretação inicial.

Fonte: elaborada pelo autor
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Emoção

(em ordem

aprox. No.

menções)

Principais

“Marcos do

Ambiente”

Vinculados

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e sua

Interpretação Preliminar

Livre / Não

Limitado

(5 menções:

4 como

principal e 1

como

secundária)

B

(1 menção)

Pontos destacados: atendimento não interfere na escolha;

organização facilita visualização

Frase esclarecedora: “Não empurram: livre para escolher”

Elementos: atendimento cortês sem interferir na escolha (não altera

o “script” da compra); organização sinaliza economia de esforço e

ausência de obstáculos à compra

F

(2 menções)

Ponto destacado: atendimento não interfere na escolha (à vontade

para lembrar)

Frase esclarecedora: “... à vontade para lembrar [o necessário]”

Elemento: seção de auto-serviço de medicamentos amplia

percepção de liberdade de escolha

H

(2 menções)

Pontos destacados: atendimento não interfere na escolha;

farmacêutico presente

Frase esclarecedora: ”Posso andar na loja sem ninguém atrás”

Elemento: atendimento cortês sem interferir na escolha; presença

de experts em produtos (atendentes e farmacêutico) amplia

percepção das possibilidades de escolha

Curioso /

Interessado

(2 menções

como

principal e 2

como

secundária)

A

(1 menção)

Pontos destacados: variedade; organização

Frase esclarecedora: “(Muita) variedade, mas com organização”

Elemento:organização contrabalança variedade excessiva

B

(1 menção)

Ponto destacado: muitas promoções

Frase esclarecedora: “Fico olhando as promoções”

Elemento: sinalização visível de promoções desperta interesse

E

(1 menção)

Pontos destacados: diferentes categorias de produtos, novidades

Elementos: produtos não usuais despertam o interesse

H

(1 menção)

Ponto destacado: atendentes ajudam a localizar medicamentos

Frase esclarecedora: “Fácil encontrar, pois desejam atender”

Elemento: atendente ao localizar produtos estimula o interesse

Tabela 05 (parte 4) – Loja Tipo 4: Emoções, explicações e interpretação inicial.

Fonte: elaborada pelo autor
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Emoção

(em ordem

aprox. No.

menções)

Principais

“Marcos do

Ambiente”

Vinculados

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e sua

Interpretação Preliminar

Divertido /

Satisfeito

(3 menções:

1 como

principal e 2

como

secundária

B

(2 menções)

Pontos destacados: variedade (produtos além da 1ª. necessidade);

organização (agrupamento de categorias por gôndola)

Elemento: variedade incluindo produtos que não de 1ª necessidade

(no ramo: cosméticos / beleza) dá teor lúdico à compra

(1 menção)

Pontos destacados: variedade e organização (é fácil achar)

Elemento: organização sinaliza economia de esforço

Confortado

/ Levemente

Embriagado

(1 menção

como princ.)

H

(1 menção)

Pontos destacados: atendentes com aparência gentil; não

interferem na escolha

Elemento: postura atenciosa dos atendentes pode passar

acolhimento

Com Sorte /

Aliviado

(1 menção c/

principal)

F

(1 menção)

Pontos destacados: variedade; organização

Elementos: variedade e atendimento superando expectativa do

cliente (script e avaliação prévia) levam à percepção de alto valor

na compra

Em

Harmonia /

Unido Com

(1 menção

como princ.)

H

(1 menção)

Ponto destacado: sintonia entre atendentes

Elementos: padronização de comportamento e ausência de conflito

Valorizado

(1 menção c/

secundária)

H

(1 menção)

Ponto destacado: atendimento atencioso

Elemento: postura atenciosa dos atendentes pode levar à emoção

Atraído /

Encantado

(1 menção c/

secundária)

L

(1 menção)

Pontos destacados: música agradável / alegre

Frase esclarecedora: “Você fica mais, lembra de algo,

compra...”

Elementos: música altera a percepção do tempo e aumenta a

permanência na loja, aumentando compras não programadas

Orgulhoso /

Satisfeito

(1 menção c/

secundária)

J

(1 menção)

Ponto destacado: ofertas especiais

Frase esclarecedora: “Identifico as promoções com preços

mais baratos, sedutores”

Elementos: auto-satisfação ao “caçar” promoções

Tabela 05 (parte 5) – Loja Tipo 4: Emoções, explicações e interpretação inicial.

Fonte: elaborada pelo autor
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Emoção

(em ordem

aprox. No.

menções)

Principais

“Marcos do

Ambiente”

Vinculados

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e sua

Interpretação Preliminar

Explorado /

Esfolado

(1 menção c/

principal)

E e M

(1 menção

cada)

Pontos destacados: produtos especiais e marcas conhecidas

Elementos: foco na exposição e promoções, em marcas de

prestígio, mesmo assim pode levar à percepção de preços altos

Preocupado

(1 menção c/

principal)

E

(1 menção)

Pontos destacados: exposição de produtos (cosméticos): frustração

ao procurar e não encontrar

Elemento: falta de sinalização detalhada p/ localizar um

determinado produto

Ansioso

Para / A fim

de /

Entusiasma-

do com

(1 menção c/

principal -

Obs: ansied.

interpretada.

negativam.)

M

(1 menção)

Ponto destacado: espaço pequeno, produtos apertados,

embaralhados, poluição visual

Frase esclarecedora: “Sufocante: tem que ter cuidado para não

esbarrar”

Elementos: espaço físico limitado X grande quantidade / variedade

de produtos e ofertas (excesso de informação visual) leva à

percepção de limitação, desprazer e baixo valor da visita

Confuso

(1 menção c/

secundária)

E

(1 menção)

Ponto destacado: produtos de categorias diferentes juntos

Elemento: falhas na organização (macrolocalização das categorias:

layout)

↕...”Tímido” (aplicado aos produtos) parece se confundir parcialmente com “Confuso”

em resposta de entrevistado

Tímido

(1 menção c/

secundária –

Obs.:

“emoção”

referida ao

produto, não

ao

entrevistado)

G

(1 menção)

Pontos destacados: preços escondidos, produtos com visual ruim

Elementos: ausência de acesso prévio aos preços de

medicamentos controlados (fora do auto-serviço) ou falha na

manutenção de preços e mercadorias confunde e frustra a

expectativa dos clientes

Tabela 05 (parte 6) – Loja Tipo 4: Emoções, explicações e interpretação inicial.

Fonte: elaborada pelo autor



158

4.3. AMBIÊNCIA X SIGNIFICADOS ENCONTRADOS

Esta pesquisa tem caráter essencialmente qualitativo e foi construída pelo estudo de

“amostras” relativamente pequenas de entrevistados, permitindo apenas explorar

padrões e apontar eventuais tendências para confirmação posterior.

Nesse contexto, números eventualmente apresentados não podem ter qualquer

pretensão de validação estatística para além dos grupos de indivíduos investigados.

Com essa ressalva, apresentaremos inicialmente, a título exclusivamente descritivo

e com validade apenas os grupos de clientes abordados em cada uma das duas

lojas pesquisadas, alguns indicadores como freqüências, modas e médias relativas

aos resultados das respostas obtidas para o conjunto de frases oferecido como

estímulo à avaliação dos significados evocados pela ambiência nas duas lojas

investigadas (formulário “Significados”).

No entanto, apesar das limitações do nosso design qualitativo e exploratório de

pesquisa, acreditamos que alguns indicadores apresentados na tabela a seguir

foram úteis para direcionar a seleção dos dados mais significativos para a realização

da nossa análise, e também para fornecer “insights” para algumas conclusões,

proposições e especulações que são apresentados como resultado final deste

estudo.
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Tabela 06 (parte 1) – Indicadores gerais relativos às freqüências de resposta obtidas

para as frases do formulário “Significados”.

Fonte: elaborada pelo autor

Este “índice”
pode fornecer
uma idéia da
diferença (∆)
de peso que o
atributo /
significado
que a frase
representa tem
na avaliação
das 2 lojas.
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Tabela 06 (parte 2) – Indicadores gerais relativos às freqüências de resposta obtidas

para as frases do formulário “Significados”.

Fonte: elaborada pelo autor
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Apresentamos, a seguir, uma tabela para cada formato de loja investigado que

corresponde às frases que exploram os significados mais importantes (na visão dos

entrevistados) relativos ao ambiente dessa loja. Foram selecionados, para

apresentação e posterior análise (e constam das tabelas), apenas as frases /

significados em que os entrevistados apresentaram no mínimo cinco comentários

(tentativas de explicação) para elas. No nosso entender, frases com menos de cinco

comentários, ou não foram mobilizadoras (sem significado saliente para os

entrevistados), ou embora os significados que elas representem possam se aplicar

ao ambiente (frases em que a moda das avaliações foi diferente de 3), não

apresentam opiniões suficientes que justifiquem inferir um mínimo de associações

entre o significado representado pela frase e os elementos oferecidos pela

ambiência.

Para posterior orientação da análise dos resultados contidos nessas tabelas,

também incluímos na coluna com o número de cada frase:

 Entre parênteses ( ) – as freqüências totais de explicações oferecidas à frase

(que corresponde à freqüência de menções / explicações à frase –

estimuladas ou não – oferecidas pelos entrevistados). Elas podem dar uma

idéia geral do grau de validade (“generalização” apenas dentro deste estudo,

para a amostra entrevistada, e a muito grosso modo, já que nosso estudo é

qualitativo) que conclusões inferidas a partir das declarações sobre essa

frase apresentam, e talvez também a importância que o significado

representado pela frase tem na “leitura” da loja pelos entrevistados (já que

contém, como parte do seu total, uma contagem de comentários oferecidos

livremente, sem estímulo específico para que os entrevistados o fizessem);

 Entre colchetes [ ] – as freqüências de menção / explicação às frases

consideradas pelos entrevistados, como as que representam as cinco

impressões mais importantes / impactantes experimentadas em relação ao

ambiente de loja. Elas podem dar uma idéia geral da força / saliência /

impacto dos significados que elas representam na “leitura” da loja.

Essas tabelas contendo os resultados relativos aos significados foram formatadas

de modo bastante similar àquelas em que exibimos os resultados para a emoções

(ao longo do tópico anterior, 4.2).

Cada tabela elaborada para cada ambiente de loja é extensa (mais uma vez

distribuída, por motivos de diagramação, por várias páginas).
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Relembrando a estrutura anteriormente usada e replicada para essas tabelas, ela

procura resumir, agora para cada significado apontado pelos entrevistados no

instrumento de coleta de dados, as seguintes informações:

 As explicações mais relevantes verbalizadas pelos entrevistados como

justificativa para as associações entre o(s) aspecto(s) apontado(s) no ambiente e

o significado a ele(s) atribuído (obs.: novamente, por necessidade de concisão na

diagramação, essas explicações verbalizadas vêm identificadas dentro de cada

tabela junto ao título “Ponto(s) Destacado(s)” );

 Quando existente(s), uma (ou mais) frase(s), enunciada(s) na formulação original

do(s) entrevistado(s), capaz(es) de esclarecer a natureza da associação entre

o(s) aspecto(s) apontado(s) no ambiente e o significado a ele(s) atribuído (obs.:

esta(s) frase(s) vem (vêm) identificada(s) dentro de cada tabela pelo título

“Frase(s) Esclarecedora(s)” ); e

 O(s) elemento(s) do ambiente vinculado(s) a cada significado indicado pelos

entrevistados, podendo vir(em) acompanhado(s) de uma breve indicação sobre a

mecânica da associação do significado ao(s) elemento(s) (obs.: esse(s)

elemento(s), pela recorrente necessidade de manter a concisão dentro de cada

tabela vem sob o título “Elemento(s)” )
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4.3.1 AMBIÊNCIA X SIGNIFICADOS PARA O FORMATO DE LOJA TIPO 1

Frase

No.

(expl.)

(5+)

Enunciado - Concor-

dância dos Entrevis-

tados: Sim X Não e

(significado)

“Marcos Vi-

suais” Vin-

culados e

(Menções)

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas

e sua Interpretação Preliminar

1

(10)

[7]

É fácil, convidativa

para se entrar?

R: Sim, muito

(poder de atração em

relação aos

passantes)

A (7) Pontos destacados: fachada ampla; marquise na

fachada (caminho até os carros); vigia; estaciona-

mento na porta; vagas sem uso; porta automática

Frase esclarecedora: “(Você) olha as vagas

livres e para (o carro)”

Elementos: fachada ampla; conveniências de

estacionamento e segurança na entrada / porta;

porta na entrada pode cortar (inibir) aproximação

2

(13)

[12]

É fácil para se

movimentar dentro?

R: Sim, muito

(facilidade de

circulação dentro da

loja)

B (10) Pontos destacados: organizada; espaçosa;

espaço folgado para andar; corredores largos;

não apinhada, pouca fila; fácil acesso às coisas

Elementos: corredores de circulação largos;

visibilidade geral da loja; poucos clientes visíveis

3

(15)

[14]

Tem boa variedade de

produtos?

R: Sim, muito

(sortimento e

variedade)

B (4)

E (10)

F (7)

G (1)

Pontos destacados: diversidade (tipos) de

produtos (remédios; higiene pessoal; cosméticos);

displays com linhas especiais de produtos;

marcas de prestígio; cores variadas dos produtos;

Frase esclar.: “Tem tudo o que quer / procura”

Elementos: diferentes categorias e linhas de

produtos; marcas conhecidas; variação de cores

na arrumação; displays com marcas sofisticadas

5

(7)

[3]

É fácil para se achar

os produtos?

R: Sim, muito

(fácil localização dos

produtos: layout e

arrumação)

B (2)

E (3)

Pontos destacados: gôndolas e displays com

produtos agrupados por categoria ou marca;

displays bem visíveis; não se altera localização

Frase esclarecedora: “(Você) vê os

agrupamentos de produtos e se dirige direto”

Elementos: alta visibilidade de linhas e ofertas

especiais; setorização dos produtos por finalidade

(categoria) ou de fabricante (marca); orientação

facilitada pela manutenção do layout no tempo

Tabela 07 (parte 1) – Significados atribuídos, marcos visuais associados,

explicações dos entrevistados e interpretação inicial para a Loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor
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Frase

No.

Enunciado - Concor-

dância dos Entrevis-

tados: Sim X Não e

(significado)

“Marcos Vi-

suais” Vin-

culados e

(Menções)

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas

e sua Interpretação Preliminar

6

(6)

[2]

É para um público de

classe alta?

R: Sim, um pouco

(exclusividade)

E (1)

I (1)

Pontos destacados: displays de cosméticos;

produtos diferentes em cosméticos; marcas de

prestígio em cada categoria

Frases esclarecedoras: “(Loja para) classe

média-alta”; “Marcas boas em cada categoria”

Elementos: presença de marcas de prestígio

(líderes, diferenciadas ou exclusivas); apresen-

tação das marcas via displays e seções especiais

7

(11)

[9]

Tem qualidade?

R: Sim, muito

(qualidade das

instalações, produtos

e serviços)

A (1)

B (3)

E (4)

F (1)

G (1)

Pontos destacados: marca da rede na fachada;

arrumação e organização (layout); marcas de

prestígio, seletivas (especialmente cosméticos);

estado das embalagens;

Elementos: variedade (incluindo higiene pessoal

e especialmente cosméticos) tem sinergia c/ a

percepção de qualidade; ordem na apresenta-

ção; substituição de produtos danificados

8

(5)

[2]

Tem preços baixos (é

barateira)?

R: Não, c/ exceções

(aparência de nível de

preços baixo)

E (1) Pontos destacados: promoções poucas e não

convidativas; conflito aparência geral (cara) X rea-

lidade (preços na média); alguns itens / marcas

elitizadas; alguns itens caros X supermercado;

Frase esclarecedora: “A loja parece cara, mas

ao comparar preços reais não é tanto”

Elementos: ausência de promoções; a qualidade

percebida na apresentação e no mix de produtos

implica a percepção de preços altos; con-

veniências mais caras que outros canais também

9

(8)

[7]

Inspira confiança /

segurança?

R: Sim, muito

(confiabilidade /

segurança)

A (1)

H (3)

Pontos destacados: marca da rede na fachada;

rede conceituada; conservação dos produtos; co-

nhecimento de produtos do pessoal, loja fechada

c/ vigia na porta; marcas de prestígio

Elementos: rede conhecida; marcas idem; ma-

nutenção; postura profissional dos atendentes

Tabela 07 (parte 2) – Significados atribuídos, marcos visuais associados,

explicações dos entrevistados e interpretação inicial para a Loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor
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Frase

No.

Enunciado - Concor-

dância dos Entrevis-

tados: Sim X Não e

(significado)

“Marcos Vi-

suais” Vin-

culados e

(Menções)

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas

e sua Interpretação Preliminar

10

(14)

[14]

Atendentes aparentam

ser atenciosos?

R: Sim, muito

(postura amável dos

atendentes)

H (12) Pontos destacados: postura dos atendentes (bem

humorados, atenciosos sem incomodar); ofere-

cem ajuda; uniforme com estilo clean

Elementos: sorriso para o cliente; postura de

ajuda sem forçar venda

11

(10)

[9]

Atendentes aparentam

entender o que

fazem?

R: Sim, muito (c/

ressalvas pontuais)

(postura profissional

dos atendentes)

H (9) Pontos destacados: postura dos atendentes

(prestativos, corteses, conhecem os produtos);

inseguranças pontuais

Frases esclarecedoras: “Se perguntados,

informam”; “Os atendentes e a consultora de

beleza dão dicas sobre os produtos”

Elementos: tom de segurança ao passar

informações; treinamento aparente com produtos

14

(5)

[4]

É confortável para se

ficar?

R: Sim, muito

(conforto físico)

B (1)

C (2)

M (1)

Pontos destacados: ampla, luz clara, ambiente

fresco; sem aglomeração / tumulto; sem fila; s/

pressão p/ comprar

Elementos: iluminação melhora a visibilidade dos

produtos (favorece a busca e localização); ar

condicionado; baixa densidade de clientes (X es-

paço para não esbarrar); ausência de ansiedade

provocada por pressão de venda dos atendentes

16

(10)

[6]

Desperta curiosidade

de “fuçar”?

R: Sim, mas c/

discordâncias (opinião

mais freq.: “concordo

muito”; média das

opiniões: “concordo

pouco”)

(mobilização dos

clientes p/ buscar /

manipular produtos)

B (1)

E (4)

Pontos destacados: novidades; poderia ter mais

novidades; grande variedade (além dos remédios:

beleza marcas de cosméticos importados);

Frase esclarecedora: “É a variedade que faz

isso (desperta a curiosidade de “fuçar”)”

Elemento: variedade e produtos fora do comum

estimula o “fuçar”

Tabela 07 (parte 3) – Significados atribuídos, marcos visuais associados,

explicações dos entrevistados e interpretação inicial para a Loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor
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Frase

No.

Enunciado - Concor-

dância dos Entrevis-

tados: Sim X Não e

(significado)

“Marcos Vi-

suais” Vin-

culados e

(Menções)

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas

e sua Interpretação Preliminar

17

(5)

[5]

É agradável?

R: Sim, muito

(harmonia estética)

B (2)

C (2)

D(1)

Pontos destacados: ampla; luz clara; limpa;

produtos visíveis; organizados e arrumados

Elementos: variadas características estéticas

percebidas no ambiente se combinam de modo a

preencher as expectativas pessoais (em resumo:

Gestalt positiva para o ambiente);

18

(15)

[15]

É limpa?

R: Sim, muito

(manutenção quanto à

limpeza)

B (11)

C (8)

D (5)

H (1)

Pontos destacados: piso sem sujeira; cores

claras no teto, piso, paredes e equipamentos de

exposição; boa iluminação e manutenção;

uniforme dos atendentes claro e asseado

Elementos: piso brilhante + cores claras

principalmente no piso e teto (paredes e

equipamentos em menor grau) + iluminação

intensa evidenciam sujeira (se complementada c/

manutenção OK: sinônimo de limpeza)

23 (*}

(16)

[7]

Está lotada de coisas?

R: Sim e não (opiniões

divididas, onde a mais

freqüente é “discordo

pouco”)

(adensamento das

mercadorias)

Obs: “lotada de

coisas” parece ser

um significado

oposto a “espaçosa,

arejada” (“medem” a

mesma dimensão)

B (3)

E (1)

F (1)

I (1)

Pontos destacados: variedade grande; espaço

amplo; corredores largos; decoração despojada;

grande variedade; organização

Frases esclarecedoras: “Espaço amplo

compensa a loja estar (muito) lotada de

coisas”; “(O excesso de produtos) não

atrapalha pelo espaço (amplo), (muita)

variedade é positivo”; “Organização ajuda (a

compensar excesso de produtos)”; “Loja

cheia mas organizada”; “A decoração é clean

então não é (um ambiente) cheio”; “Se (você)

procura (um produto), acha”

Elementos: corredores largos, organização,

arrumação; decoração despojada e pontos

diversos com espaço vago compensam super

quantidade / variedade de produtos nas

prateleiras (positiva para encontrar produtos)

Tabela 07 (parte 4) – Significados atribuídos, marcos visuais associados,

explicações dos entrevistados e interpretação inicial para a Loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor



167

Frase

No.

Enunciado - Concor-

dância dos Entrevis-

tados: Sim X Não e

(significado)

“Marcos Vi-

suais” Vin-

culados e

(Menções)

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas

e sua Interpretação Preliminar

24 {*}

(11)

[11]

É espaçosa, arejada?

R: Sim, muito

(tamanho: relação

espaço ocupado X

livre)

Obs: “espaçosa,

arejada” parece ser

um significado

oposto a “lotada de

coisas” (“medem” a

mesma dimensão)

A (1)

B (6)

C (2)

D (1)

E (1)

I (1)

M (1)

Pontos destacados: espaçosa / ampla; espaço de

circulação amplo / corredores largos; fácil

movimentação; fachada ampla; bem iluminada;

organização; pouca fila

Frase esclarecedora: “Espaço grande e

organização ajudam a loja a não parecer

lotada”

Elementos: dimensão geral da loja; tamanho da

fachada; espaço de circulação interno

(principalmente corredores); organização “gera”

espaço onde há excesso de informação visual;

densidade de clientes influi negativamente;

iluminação potencializa

26 {*}

(11)

[10]

É tranqüila, relaxante

R: Sim, muito

(tranqüilidade)

B (6)

C (3)

L (6)

M (1)

Pontos destacados: iluminação alta (para alguns

um pouco fria); música agradável, calma mas não

depressiva; ausência de barulho da rua; largura

dos corredores; variedade; não apinhada;

confortável; atendimento não interfere na escolha

Frase esclarecedora: “(A loja) é tranqüila mas

não relaxante”; “É a 1ª coisa que se nota”

Elementos: música de ritmo lento; loja fechada

isolando o barulho da rua; relaxamento pode ser

conseqüência de tranqüilidade, mas não tem

necessariamente o mesmo significado;

iluminação fria não relaxa; largura dos corredores

evita o stress do apinhamento (esbarrar em

pessoas e coisas); variedade evita o stress de

não achar o buscado; atendimento sem

interferência não causa stress

Os significados das frases 23 + 24 (dimensão “lotada de coisas” X “espaçosa,

{*} arejada”) e 26 (“tranqüila, relaxante”) parecem se associar em um significado

mais abrangente relacionado a ausência de stress, leveza e conforto

Tabela 07 (parte 5) – Significados atribuídos, marcos visuais associados,

explicações dos entrevistados e interpretação inicial para a Loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor
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4.3.2 AMBIÊNCIA X SIGNIFICADOS PARA O FORMATO DE LOJA TIPO 4

Frase

No.

Enunciado - Concor-

dância dos Entrevis-

tados: Sim X Não e

(significado)

“Marcos Vi-

suais” Vin-

culados e

(Menções)

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e

sua Interpretação Preliminar

1

(19)

[14]

É fácil, convidativa?

para se entrar

R: Sim, muito

(poder de atração em

relação aos

passantes)

A (12)

B (1)

Pontos destacados: ampla, bem localizada

(vizinhança, esquina), portas duplas abertas;

rampa na entrada; marca da rede na fachada

Frase esclarecedora: “Tem duas portas

grandes na esquina: vejo tudo”

Elementos: conveniência (proximidade do tra-

balho ou residência, número de acessos à rua),

visibilidade do interior da loja e das promoções de

fora; portas largas e abertas, rampa p/ deficientes

no acesso; conhecimento da marca da rede

2

(18)

[8]

É fácil para se

movimentar dentro?

R: Sim, um pouco (a

avaliação + freqüente

e a média das

avaliações são

“concordo pouco”)

(facilidade de

circulação dentro da

loja)

B (6)

J (1)

M (1)

Pontos destacados: espaço limitado / pequeno /

apertado, corredores apertados; produtos demais

no ambiente; facilidade depende do movimento;

atendentes não interferem; acesso aos produtos

Frases esclarecedoras: “Produtos demais num

ambiente pequeno”; “Não atrapalham”

Elementos: relação tamanho da loja X quanti-

dade de pessoas + produtos; espaço considerado

pequeno quando provoca esbarrar em pessoas

ou coisas; largura dos corredores (ideal: 2

pessoas); grau de interferência dos atendentes

3 {*}

(16)

[13]

Tem boa variedade de

produtos?

R: Sim, muito

(sortimento e

variedade)

A (1)

B (7)

E (2)

I (2)

M (1)

Pontos destacados: sinalização de categorias;

placas de preços; número de marcas; muitas

marcas conhecidas; linhas especiais

Frases esclarecedoras: “Muitas marcas do

mesmo produto na gôndola”; “Até no caixa

vejo produtos (para comprar)”

Elementos: fácil visualização de produtos;

agrupamento dos produtos; variedade: No. de

categorias e marcas; volume de produtos

expostos; número de marcas conhecidas

Tabela 08 (parte 1) – Significados atribuídos, marcos visuais associados,

explicações dos entrevistados e interpretação inicial para a Loja Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor
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Frase

No.

Enunciado - Concor-

dância dos Entrevis-

tados: Sim X Não e

(significado)

“Marcos Vi-

suais” Vin-

culados e

(Menções)

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e

sua Interpretação Preliminar

↑ {*} Obs.: neste caso “novidade” = variedade (Frase esclarecedora: “Não procuro novidade”)

4 {*}

(10)

[3]

Tem diversas

novidades?

R: Sim, muito (c/

ressalvas pontuais)

(presença de lançam.

ou prods. exclusivos)

B (2)

I (1)

Pontos destacados: variedade: “tem de tudo”;

marcas conhecidas e com promoções

Ponto-chave: baixa expectativa e entendimento

de “novidades” como produtos recém-lançados ou

de linhas especiais, novidade parece ter sido

entendida como um aspecto de variedade {*}

5

(17)

[9]

É fácil para se achar

os produtos?

R: Sim, muito

(fácil localização dos

produtos: layout e

arrumação)

A (1)

B (3)

F (1)

M (M)

I (3)

Pontos destacados: pode-se ver a loja como um

todo; gôndolas “mais abertas”; organização

(separação por tipo e preço); placas de categoria

Frases esclarecedora: “Tudo no devido lugar”;

“Corredores indicando produtos: sei onde ir”

Elementos: ausência de obstáculos visuais a

partir da entrada; visibilidade dos produtos: portas

abertas (ver desde a rua); gôndolas abertas (tipo

cestos); organização (layout); identificadores

(sinalização) de categoria visíveis orientam

6

(12)

[2]

É para um público de

classe alta?

R: Sim e não (opiniões

divididas, + freqüente

é “discordo pouco”; a

média das opiniões é

“nem discordo nem

concordo”)

(exclusividade)

A (1)

B (1)

F (1)

Pontos destacados: preços confusos; cartazes de

preços no teto; preços bem visíveis; localização

Frase esclarecedora: “É para todas as classes:

tem preços variados e promoções”; “Preços

pendurados no teto: é p/ classe média baixa”

Elementos: racionalmente, os clientes

argumentam que a loja não faz restrições a

classe social, porém percebem muitos cartazes

de promoções / preço e localização em pólo de

comércio popular como foco na baixa renda

7

(13)

[11]

Tem qualidade?

R: Sim, muito

(qualidade das

instalações, produtos

e serviços)

A (1)

B (2)

E (5)

I (I)

J (1)

Pontos destacados: iluminação; visibilidade;

variedade de produtos e marcas conhecidos e

linhas especiais; organização;

Elementos: organização (layout); variedade e

marcas conhecidas / especiais = qualidade

Tabela 08 (parte 2) – Significados atribuídos, marcos visuais associados,

explicações dos entrevistados e interpretação inicial para a Loja Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor
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Frase

No.

Enunciado - Concor-

dância dos Entrevis-

tados: Sim X Não e

(significado)

“Marcos Vi-

suais” Vin-

culados e

(Menções)

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e

sua Interpretação Preliminar

8

(13)

[8]

Tem preços baixos (é

barateira?

R: Sim, mas com

discordâncias (a

opinião mais freqüente

é “concordo muito”, e

a média das opiniões

é “concordo pouco”)

(aparência de nível de

preços baixo)

B (4)

J (3)

M (2)

Pontos destacados: placas / cartazes de preços e

promoções; cestos com ofertas especiais

Frase esclarecedora: “Muita promoção enche o

olho do consumidor”

Elementos: em geral, placas de preços / pro-

moções e cestos = bons preços; 1ª percepção (ao

ver o logo da rede) = loja cara, 2ª (na porta ou ao

entrar vendo cartazes de preços) = não cara, 3ª

(“realidade” / conferir preços) = loja cara ou não

(alguns preços maiores que média / concorrentes)

9

(18)

[16]

Inspira confiança /

segurança?

R: Sim, muito

(confiabilidade /

segurança)

A (1)

C (1)

F (1)

H (10)

I (1)

J (1)

Pontos destacados: atenção dos atendentes (aju-

dam); farmacêutico presente; conhecimento pré-

vio e tradição da rede; marcas conhecidas (remé-

dios); produtos agrupados; iluminação; limpeza

Frases esclarecedoras: “Nome conhecido so-

mado a um conjunto de coisas dá confiança”

Elementos: presença e orientação de especialista

(farmacêutico) e atenção e segurança na fala dos

atendentes; organização (agrupamento) passa

conhecimento e previne erros na escolha; marcas

conhecidas; limpeza

10

(13)

[13]

Atendentes aparentam

ser atenciosos?

R: Sim, muito

(postura amável dos

atendentes)

H (11)

M (2)

Pontos destacados: atendentes sorridentes, ale-

gres, dispostos, disponíveis para servir; não

interferem na escolha; não há fila evidente;

Frase esclarecedora: “Atendentes c/ cara boa”;

“Atenção para todos mesmo c/ a loja cheia”;

“Atendem sem ficar em cima”

Elementos: cortesia, alegria e disponibilidade dos

atendentes p/ servir (inclui evitar fila no caixa);

orientação sem interferência na escolha

↕ significados “postura amável” e “postura profissional” muito próximos, provavelmente se comple-

tam numa mesma dimensão, com maior alcance de definição: “postura de bom atendimento”

Tabela 08 (parte 3) – Significados atribuídos, marcos visuais associados,

explicações dos entrevistados e interpretação inicial para a Loja Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor
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Frase

No.

Enunciado - Concor-

dância dos Entrevis-

tados: Sim X Não e

(significado)

“Marcos Vi-

suais” Vin-

culados e

(Menções)

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e

sua Interpretação Preliminar

↕ significados “postura amável” e “postura profissional” muito próximos (mesma dimensão)

11

(9)

[7]

Atendentes aparentam

entender o que

fazem?

R: Sim, muito

(postura profissional

dos atendentes)

H (6)

M (1)

Pontos destacados: atendentes atenciosos, sere-

nos, prestativos / dispostos, satisfeitos; orga-

nização do ambiente (layout e arrumação); segu-

rança na leitura e interpretação de receitas

Frase esclarecedora: “(Os atendentes) aparen-

tam competência”; “Cara boa”; “A

organização do ambiente diz que as pessoas

sabem o que fazem”;

Elementos: calma, cortesia e alegria aparentes;

organização do ambiente (layout e arrumação)

implica a atribuição do significado de competência

/ postura profissional (atribuídas aos atendentes,

não à empresa); segurança ao prestar

informações sobre produtos “críticos”

12

(12)

[7]

É rápida,

descomplicada para

se comprar?

R: Sim, muito

(rapidez na busca de

produtos, atendimento

e caixa)

H (1)

I (1)

M (5)

Pontos destacados: organização (layout:

similares juntos e produtos de conveniência na

fila do caixa); tem os produtos desejados; caixas

múltiplos; fila pequena

Elementos: poucos clientes; variedade; agru-

pam. de categorias; conveniências no caixa, mui-

tos caixas e fila pequena sinalizam menos tempo

13

(6)

[4]

É convidativa,

acolhedora?

R: Sim, mas com

discordâncias (a

opinião mais freqüente

é “concordo muito”, e

a média das opiniões

é “concordo pouco”)

(estimulo à entrada e à

permanência)

A (1)

E (1)

H (1)

Pontos destacados: variedade; número e

tamanho das entradas; orientação e fidelidade às

receitas; educação dos atendentes

Frases esclarecedoras: “Confiança em encon-

trar o preciso”; “2 acessos largos: vejo tudo”

Elementos: variedade aparente significa provável

sucesso na compra programada (justificando o

“convidativo”); cortesia, orientação e cuidado em

seguir receitas dos atendentes sinaliza o cuidado

com os clientes

Tabela 08 (parte 4) – Significados atribuídos, marcos visuais associados,

explicações dos entrevistados e interpretação inicial para a Loja Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor
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Frase

No.

Enunciado - Concor-

dância dos Entrevis-

tados: Sim X Não e

(significado)

“Marcos Vi-

suais” Vin-

culados e

(Menções)

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e

sua Interpretação Preliminar

14

(8)

[2]

É confortável para se

ficar?

R: Sim, mas com

discordâncias (a

opinião mais freqüente

é “concordo muito”, e

a média das opiniões

é “concordo pouco”)

(conforto físico)

E (1)

G (1)

Pontos destacados: prateleiras organizadas;

variedade; pouco espaço

Elementos: na interpretação da frase o “ficar”

pode predominar sobre o “conforto” (ficar implica

motivos para tal, como variedade; marcas

conhecidas) tal linha de análise (em função do

pequeno número de explicações) parece difícil de

seguir; eventualmente, a arrumação pode estar

indicando facilidade de manipulação = conforto;

tamanho pequeno = desconforto ou aconchego

15

(6)

[1]

É divertida para se

comprar?

R: Sim, mas com

discordâncias (a

opinião mais freqüente

é “concordo muito”, e

a média das opiniões

é “concordo pouco”)

(processo de compra

entretém / é lúdico)

L (1) Pontos destacados: música ambiente

Frase esclarecedora: “Música me deixa feliz

enquanto compro”

Elementos: a música no ponto de venda tanto

altera o estado emocional em função do ritmo,

volume, etc. (como vimos na parte anterior deste

estudo dedicada especificamente às emoções),

como suas características sinalizam

antecipadamente possíveis estados emocionais

(tem dois aspectos: emocional e cognitivo)

16

(12)

[2]

Desperta curiosidade

de “fuçar”?

R: Sim, mas com

discordâncias (a

opinião mais freqüente

é “concordo muito”, e

a média das opiniões

é “concordo pouco”)

(mobilização dos

clientes p/ buscar /

manipular produtos)

B (2) Pontos destacados: grande quantidade e

variedade de produtos; diversas seções com

diferentes tipos de produtos; preços altos;

novidades

Frase esclarecedora: “Ao notar várias seções

com diferentes produtos, fico com vontade de

ver tudo”

Elementos: a variedade e a presença de

novidades estimulam a curiosidade e a

manipulação dos produtos; a percepção geral de

preços altos inibe a curiosidade e manipulação

Tabela 08 (parte 5) – Significados atribuídos, marcos visuais associados,

explicações dos entrevistados e interpretação inicial para a Loja Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor
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Frase

No.

Enunciado - Concor-

dância dos Entrevis-

tados: Sim X Não e

(significado)

“Marcos Vi-

suais” Vin-

culados e

(Menções)

Resumo das Explicações Verbais Fornecidas e

sua Interpretação Preliminar

17

(7)

[6]

É agradável?

R: Sim, muito

(harmonia estética)

Obs.: vide comentário

(na segunda célula à

esquerda, nesta

mesma linha da

tabela) sobre o

significado captado

pelos entrevistados

em relação à questão

acima, que aqui não

foi exatamente

“harmonia estética”

A (4)

H (1)

L (1)

Pontos destacados: localização; variedade;

organização; arrumação; atenção e capacidade

de tirar dúvidas dos atendentes; limpeza; som

ambiente; iluminação

Frases esclarecedoras: “Um gigante num

pequeno espaço”; “O som ambiente

descontrai: relaxo e esqueço os problemas

para comprar...”

Elementos: variadas características percebidas

no ambiente se combinam de modo a preencher

as expectativas pessoais (em resumo: positiva

para o ambiente); frase parece + adequada à

avaliação global da loja (Gestalt geral) que

significados em separado (harmonia estética)

18

(12)

[11]

É limpa?

R: Sim, muito

(manutenção quanto à

limpeza)

A (1)

B (1)

C (4)

J (1)

M (3)

N (1)

Pontos destacados: iluminação intensa; cor

branca; prateleiras sempre brancas (limpas)

Frases esclarecedoras: “Com iluminação se vê

tudo”; “Boa iluminação expõe... mostraria pó”

Elementos: iluminação / loja aberta / reflexos no

branco = probabilidade de perceber sujeira: não

encontrá-la é superlativo de boa limpeza

24

(6)

[4]

É espaçosa, arejada?

R: Sim, mas com

discordâncias (a

opinião mais freqüente

é “concordo muito”, e

a média das opiniões

é “concordo pouco”)

(tamanho: relação

espaço ocupado X

livre)

A (1) Pontos destacados: duas portas abertas; entrada

sem obstáculo p/ a rua; corrente de ar;

Frase esclarecedora: “Mesmo pequena não é

sufocante”

Elementos: número de entradas relativamente

grande (ao tamanho da loja), portas abertas /

entrada sem obstáculos para a rua e circulação

de ar evidente sinalizam espaço / arejamento;

reduzido espaço total pequeno e corredores

apertados (potencial de esbarrar c/ pessoas e

mercadorias) mostram o inverso

Tabela 08 (parte 6) – Significados atribuídos, marcos visuais associados,

explicações dos entrevistados e interpretação inicial para a Loja Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor
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5. ANÁLISE INTEGRADA DOS RESULTADOS, PROPOSIÇÕES E

ESPECULAÇÕES DO ESTUDO

Neste capítulo apresentamos inicialmente (no tópico 5.1, mais uma vez como

tabelas para cada ambiente estudado), as associações encontradas entre as

emoções sentidas e os elementos ambientais apontados pelos entrevistados,

procurando descrever como esses elementos contribuem para gerar tais emoções.

Em seguida (no tópico 5.2), o mesmo é feito para as associações apontadas entre

os significados atribuídos aos ambientes e os elementos que os compõem. Na

seqüência (no tópico 5.3), indicamos as ocorrências mais importantes de integração

entre estímulos ambientais para a geração de emoções e significados relacionados

aos ambientes estudados, e finalizamos o capítulo (no tópico 5.4) mostrando as

evidências empíricas encontradas a respeito da integração dos processos cognitivos

com os afetivos para a geração de emoções e significados.

Com relação aos resultados apresentados neste e no capítulo anterior, um ponto

importante para dirigir sua interpretação é que a dispersão dos resultados

vinculando os diferentes elementos do ambiente aos vários estados emocionais e

significados apontados pelos entrevistados não é prejudicial para a natureza deste

estudo, que não tem foco quantitativo ou conclusivo. Na seção dedicada à

apresentação e pré-análise das emoções (tópico 4.2), não priorizamos os dados

oferecidos pelos entrevistados: todos os dados registrados foram analisados. Na

seção dedicada aos significados (tópico 4.3), para viabilizar a análise de uma massa

muito grande de dados, e por conta dos entrevistados não terem sido forçados a

avaliar todos os significados apresentados (para encurtar o tempo de realização das

entrevistas), houve alguma seleção das respostas oferecidas, mas note-se que

foram incluídos nas análises até significados encontrados com freqüência de

menção bastante baixa pelos entrevistados. Assim, também para os significados, a

dispersão dos resultados apresentados foi bastante alta (como podemos notar pela

extensão das tabelas contendo a pré-análise em 4.3).

Se por um lado uma dispersão alta nas relações entre ambiência X emoções e

significados poderia indicar menor clareza em eventuais tendências dos resultados

mostrados para os casos específicos das lojas estudadas, por outro lado ela resulta

numa maior riqueza na descrição das relações possíveis, o que é um objetivo

necessário para qualquer pesquisa com aspectos exploratórios (como a nossa), que
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deve descrever o fenômeno estudado da forma mais extensa possível, em relação

aos recursos disponíveis para a implementação da pesquisa.

Dessa forma, neste tópico nos interessamos menos pela freqüência de ocorrência

das relações entre ambiência X emoções e significados e mais pela sua existência.

A partir daquelas que nos parecem ser minimamente relevantes (e descartando as

relações de todo óbvias), construímos os resultados deste estudo, que retratam o

fenômeno da influência do ambiente de loja sobre os processos afetivos (emoções)

e cognitivos (significados), com validade exclusiva para o grupo de entrevistados e

para os dois tipos de ambiente investigados (portanto com as restrições inerentes à

pesquisa qualitativa), e cuja validação em bases quantitativas (estatísticas) fica em

aberto para posterior confirmação, por meio de outros estudos.

Nossos resultados e conclusões, portanto, não podem ser tomados como ligações

provadas de causa e efeito entre ambiência e emoções e significados.

Além dos resultados propriamente ditos (apresentados nos tópicos 5.1 e 5.2), que

descrevem concretamente as relações encontradas entre ambiência e emoções e

significados nos casos estudados, na seqüência (a partir do tópico 5.3), também

oferecemos algumas proposições e especulações tentativas (pendentes de

confirmação por estudos posteriores).

Tais proposições e especulações estão ancoradas (do mesmo modo que os nossos

resultados) nas realidades observadas dos dois ambientes de loja investigados,

porém têm a pretensão de atingir uma compreensão um pouco mais conceitual do

fenômeno das relações entre ambiência e emoções e significados, entendendo

como conceitual um nível de compreensão mais abstrato ou generalizável que as

simples realidades dos casos estudados em seus próprios contextos.

Assim, iniciamos essa fase final do nosso estudo descrevendo, por meio de tabelas,

as relações entre as principais emoções e significados apontados pelos

entrevistados como associados à ambiência das lojas estudadas. Na seqüência de

cada grupo de tabelas (para as emoções e para os significados, e para cada

ambiente de loja estudado), incluímos um resumo discursivo dos efeitos gerais ou

conjuntos dos elementos ambientais. E, para fechar este capítulo, apresentamos

nossas proposições e especulações, que envolvem a integração dos efeitos dos

estímulos ambientais, a possibilidade de identificação de elementos específicos da

ambiência como fonte de emoções e significados, e também as evidências

observadas relativas à integração dos processos cognitivos com os afetivos.
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5.1 PRINCIPAIS EMOÇÕES ASSOCIADAS AOS FATORES AMBIENTAIS NOS

FORMATOS DE LOJA ESTUDADOS

5.1.1 NO FORMATO DE LOJA TIPO 1

 Fator de Fundo

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento

(+/-) e Características Específicas

Emoção

Evocada

Ruído (+) Ausência (não interferência da rua) Tranqüilidade / Calma

Música (+) Volume baixo Tranqüilidade / Calma

(+) Ritmo lento Tranqüilidade / Calma

Paz / Normalidade

Harmonia / União

Iluminação

Geral

(+) Intensa, não ofuscante (difusa) Tranqüilidade / Calma

(+) Branca, fria, não ofuscante (difusa) Paz / Normalidade

Tabela 09 – Efeitos emocionais dos elementos do Fator de Fundo na loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor

 Fator Funcional

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento

(+/-) e Características Específicas

Emoção

Evocada

Mobiliário e

Eq. Expos.

(+) Displays especiais para exposição Curiosidade / Interesse

Layout (+) Espaço interno amplo (tamanho

total da loja e corredores largos)

Tranqüilidade / Calma

Paz / Normalidade

(+) Agrupamentos de produtos em

categorias facilitam visualização,

orientação espacial do cliente e

localização de produtos

Tranqüilidade / Calma

Paz / Normalidade

Curiosidade / Interesse

Harmonia / União

Atração / Encantam.

(-) Indefinição na marcação de fila Irritação

(+) Manutenção do layout no tempo Paz / Normalidade

Tabela 10 (parte 1) – Efeitos emocionais dos elementos do Fator Funcional na

loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor
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Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento

(+/-) e Características Específicas

Emoção

Evocada

Sortimento

de Produtos

(+) Oferta de tudo o que os clientes

necessitam, muita variedade

Confiança / Certeza

Segurança / Confiança

Qualidade

de Produtos

(+) Promoções com marcas de

prestígio

Curiosidade / Interesse

(+) Linhas de produtos de prestígio,

produtos especiais, novidades

Curiosidade / Interesse

Atração / Encantam.

Felicidade

Arrumação

de Produtos

(+) Regularidade / harmonia na expo-

sição de produtos, ausência de falhas

e de quebra de continuidade visual

Tranqüilidade / Calma

Paz / Normalidade

Harmonia / União

(+) Harmonia (combinação de formas)

entre produtos

Atração / Encantam.

(+) Cores vivas dos produtos (força e

contraste / variação)

Curiosidade / Interesse

Diversão / Satisfação

(-) Excesso de produtos atrapalhando

passagem e acesso a mais produtos

Irritação

Sinalização

de Localiz.

(+) Sinalização de categorias, seções,

agrupamentos de produtos

Tranqüilidade / Calma

Serviços (+) Estacionamento para veículos Segurança / Confiança

(+) Segurança na porta Segurança / Confiança

Tabela 10 (parte 2) – Efeitos emocionais dos elementos do Fator Funcional na

loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor
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 Fator Simbólico”

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento

(+/-) e Características Específicas

Emoção

Evocada

Arquitetura

Exterior

(+) Fachada extensa e aberta

(envidraçada: interior visível)

Confiança / Certeza

(+) Porta de vidro fechando a entrada

e o ambiente da loja

Tranqüilidade / Calma

Segurança / Confiança

(sentido: proteção)

Decoração

Interior

(+) Cores claras e frias (branco, verde

e azul) no edifício e equipamentos

Tranqüilidade / Calma

Harmonia / União

(+) Paredes clean (visual despojado) Tranqüilidade / Calma

Harmonia / União

Objetos

Decorativos

(+) Painel com foto da história da rede Paz / Normalidade

Segurança / Confiança

Tabela 11 – Efeitos emocionais dos elementos do Fator Simbólico na loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor

 Fator Social

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento

(+/-) e Características Específicas

Emoção

Evocada

Funcioná-

rios

(+) Atendentes e farmacêutico visíveis

e disponíveis para interagir

Confortamento

(sentido: acolhimento)

(+) Atendimento cortês e prestativo

sem incomodar (sem interferir na

escolha ou empurrar produtos)

Tranqüilidade / Calma

Paz / Normalidade

Harmonia / União

(+) Apresentação pessoal,

conservação e asseio nos uniformes

Paz / Normalidade

Confiança / Certeza

Harmonia / União

Clientes (+) Poucos clientes visíveis Tranqüilidade / Calma

Paz / Normalidade

(+) Ausência de filas Tranqüilidade / Calma

Tabela 12 – Efeitos emocionais dos elementos do Fator Social na loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor
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Comentando os resultados para a loja Tipo 1, contidos nas tabelas anteriores, e

também baseando-nos nas pré-análises realizadas no capítulo anterior, podemos

dizer que esse ambiente provoca emoções muito positivas, com grande

predominância das emoções de tranqüilidade / calma e de paz / normalidade. É

interessante notar que, pelo teor das afirmações dos entrevistados, essas duas

emoções são próximas a ponto de praticamente se confundirem: parecem fazer

parte de um mesmo contínuo.

Quase sempre as emoções relatadas pelos entrevistados são de baixo grau de

ativação / excitação (e portanto “passivas” / relaxadas).

Em que pesem os efeitos isolados rastreados elemento (estímulo) por estímulo da

ambiência, nos parece que a maior força dos efeitos emocionais por eles

provocados nos clientes vem principalmente da harmonia (integração) entre vários

elementos da ambiência da loja que operam reforçando-se mutuamente. Em relação

aos efeitos dos elementos ambientais isolados ou tomados em combinações de

poucos elementos, nos parece que os mais influentes seriam a amplidão percebida

da loja (com tamanho absoluto grande e espaços livres, em especial para

circulação), a iluminação intensa, mas difusa, atuando em conjunto com as cores

claras e um atendimento atencioso, mas que não incomoda (mais receptivo que

proativo), para produzir um estado de tranqüilidade / calma / paz que tem ligação

(não refletida diretamente no EmotiScape, mas presente no discurso original dos

entrevistados, ao justificarem suas opções, tanto em relação às emoções como aos

significados) também no sentimento de confiança ou segurança atribuído à loja que,

por sua vez, parece vir tanto do atendimento profissional (figura dos atendentes e

farmacêutico) quanto do grande sortimento de produtos, que assegura aos clientes

que farão uma boa compra (irão encontrar o que procuram / planejaram comprar e

mais até, especialmente no que tange aos produtos com características mais

hedonistas, como os cosméticos e produtos para cuidados pessoais). Além da

sinergia existente entre vários elementos da ambiência, há também um nítido reforço

às emoções experimentadas na loja, proveniente de aspectos cognitivos como os

significados relacionados à limpeza e ao profissionalismo da loja e dos atendentes,

porém em função da organização geral do texto desta pesquisa em que a integração

entre afeto (emoções) e cognição (significados) merece uma abordagem específica,

isto será apresentado no tópico 5.4 deste estudo.
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5.1.2 NO FORMATO DE LOJA TIPO 4

 Fator de Fundo

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento

(+/-) e Características Específicas

Emoção

Evocada

Qualidade do

Ar

(+) Loja c/ entradas abertas para o

ambiente externo (arejada)

Amor / Paixão

(sentido: felicidade)

Música (+) Ritmo rápido (alegre) Atração / Encantamento

(+) Ritmo lento (relaxante) Tranqüilidade / Calma

Paz / Normalidade

Iluminação

Geral

(+) Intensa (evidencia limpeza e facilita

visualização e localização de produtos)

Segurança / Confiança

Tranqüilidade / Calma

Felicidade

Amor / Paixão

(sentido: felicidade)

Nível de

Limpeza

(+) Loja visivelmente limpa, mesmo sendo

aberta p/ a rua e exposta ao pó

Segurança / Confiança

Paz / Normalidade

Tabela 13 – Efeitos emocionais dos elementos do Fator de Fundo na loja Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor

 Fator Funcional

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento

(+/-) e Características Específicas

Emoção

Evocada

Layout (-) Espaço interno limitado (tamanho total

da loja X quantidade de produtos)

Ansiedade

(sentido: desgaste)

(+) (*) Agrupamentos de produtos em

categorias facilitam visualização e

localização de produtos (organização

poupa esforço dos clientes)

(*) Obs.: (-) em um único depoimento de

um entrevistado, relatando mistura de

produtos de categorias diferentes juntos,

com emoção associada de Confusão

Confiança / Certeza

Segurança / Confiança

Tranqüilidade / Calma

Paz / Normalidade

Liberdade, Felicidade

Amor / Paixão

(sentido: felicidade)

Curiosidade / Interesse

Diversão / Satisfação

Sorte / Alívio

Tabela 14 (parte 1) – Efeitos emocionais dos elementos do Fator Funcional na
loja Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor
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Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento

(+/-) e Características Específicas

Emoção

Evocada

Sortimento

de Produtos

(+) (*) Oferta de tudo o que os clientes

necessitam, muita variedade

(*) Obs.: (-) em um único depoimento

de um entrevistado, relatando não

encontrar um produto específico, com

emoção associada de Preocupação

Confiança / Certeza

Segurança / Confiança

Tranqüilidade / Calma

Paz / Normalidade

Felicidade

Amor / Paixão

(sentido: felicidade)

Curiosidade / Interesse

Diversão / Satisfação

Sorte / Alívio

Qualidade

de Produtos

(+) Linhas de produtos de prestígio,

produtos especiais, novidades

(-) Idem (a ↑), mas percebido como

foco “exclusivo” da loja -----------------→

Segurança / Confiança

Felicidade

Curiosidade / Interesse

Diversão / Satisfação

Exploração / Esfolam.

Arrumação

de Produtos

(+) Visibilidade facilitada e /ou imediata

dos produtos auxilia a sua localização

e sinaliza menos tempo / esforço a ser

empregado na compra (“vai achar”)

Confiança / Certeza

Tranqüilidade / Calma

Paz / Normalidade

Felicidade

(-) Produtos apertados e / ou

embaralhados

Ansiedade

(sentido: irritação)

(-) Variação de cores de produtos (lado

a lado: sobrecarga visual)

Ansiedade

(sentido: irritação)

(-) Manutenção ruim nas embalagens Timidez

(sentido: confusão)

Sinalização

de Localiz.

(+) Sinalização de categorias, seções,

agrupamentos de produtos (facilita)

Confiança / Certeza

Tranqüilidade / Calma

Tabela 14 (parte 2) – Efeitos emocionais dos elementos do Fator Funcional na

loja Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor
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 Fator Simbólico”

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento

(+/-) e Características Específicas

Emoção

Evocada

Sinalização

de Preços

(+) Preços em geral e ofertas / promoções

com muito destaque evidenciam preços

razoáveis, estimulam a busca e gratificam

os clientes

Confiança / Certeza

Tranqüilidade / Calma

Curiosidade / Interesse

Orgulho / Satisfação

(-) Preços não visíveis (escondidos) Timidez

(-) Excesso de sinalização / promoções Ansiedade (sentidos:

irritação e limitação)

Arquitetura

Exterior

(+) Loja aberta (2 entradas sem obstáculo)

e s/ sujeira da rua (sinaliza manutenção)

Paz / Normalidade

Decoração

Interior

(+) Cores neutras / frias nas paredes /

equipamentos suavizam excessos c/

preços e produtos c/ cores diversas

Tranqüilidade / Calma

Tabela 15 – Efeitos emocionais dos elementos do Fator Simbólico na loja Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor

 Fator Social

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento

(+/-) e Características Específicas

Emoção

Evocada

Funcioná-

rios

(+) Atendentes visíveis e disponíveis para

interagir e orientar (p. ex na. localização

de produtos)

Confiança / Certeza

Curiosidade / Interesse

(+) Atendimento cortês e prestativo sem

incomodar (sem interferir na escolha ou

empurrar produtos)

Segurança / Confiança

Tranqüilidade / Calma

Liberdade, Valorização.

Confortamento

(sentido: acolhimento)

(+) Aparente treino dos atendentes sobre

produtos (conhecimento)

Confiança / Certeza

(+) Atendentes cooperativos, sem conflitos Harmonia / União

Clientes (+) Poucos clientes visíveis Tranqüilidade / Calma

Paz / Normalidade

(+) Ausência de filas Tranqüilidade / Calma

Tabela 16 – Efeitos emocionais dos elementos do Fator Social na loja Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor
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Em relação aos resultados para a loja Tipo 4, contidos nas tabelas anteriores e

também baseando-nos nas pré-análises realizadas anteriormente, podemos dizer

que esse ambiente provoca emoções em geral positivas, com presença muito

expressiva das emoções de Tranqüilidade / Calma e de Paz / Normalidade, mas

parece que elas provêm mais de aspectos funcionais que de hedonistas. Contudo,

surge com maior importância a emoção Segurança / Confiança (em algo / alguém), e

em vista de vários entrevistados a terem confundido / identificado com Confiança

(em si) / Certeza, e esse conjunto de emoções ligado à Confiança (em algo / alguém

ou em si mesmo) pode ser ainda mais relevante (talvez até mais relevante que a

Tranqüilidade / Calma e a Paz / Normalidade. A Confiança é evocada por elementos

da ambiência ligados à facilidade (“certeza”) de se localizar os produtos desejados

(em particular o elemento sortimento / variedade).

As emoções relatadas pelos entrevistados são em geral de baixo grau de ativação /

excitação (mais “passivas”), mas surgem algumas mais ativas (em especial a

Confiança (em si) / Certeza. Também surgem algumas emoções negativas, como

que “ruídos” no conjunto positivo de emoções, e provavelmente de novo evocados

por “ruídos” relacionados à presença de elementos de ambiência que não se

harmonizam com os demais e competem pela atenção / percepção dos clientes.

Comentando os efeitos dos elementos ambientais isolados ou tomados em

pequenos grupos, nos parece que os mais influentes seriam o sortimento / variedade

dos produtos disponíveis, a organização e a arrumação e a visibilidade /

disponibilidade dos atendentes para solicitação de informações. Em relação aos

atendentes, a postura de cortesia e de não interferir a não ser quando solicitado é

muito valorizada, evocando um conjunto variado de emoções positivas como

Segurança / Confiança, Tranqüilidade / Calma, Liberdade / Não Limitação,

Valorização e Acolhimento. É interessante apontar que a limitação de tamanho da

loja em conjunto com a alta densidade de produtos não é muito notada e (mesmo

apontada) não provoca de maneira geral emoções negativas. Nos parece que esses

elementos potencialmente negativos são compensados pelas emoções positivas que

o sortimento / variedade evocam, assegurando aos clientes que encontrarão o que

procuram, e pela disponibilidade dos atendentes e do farmacêutico.

Aparece ainda um reforço às emoções de Segurança / Confiança e de Paz /

Normalidade vindo da integração do afeto com a cognição (significados associados

ao conhecimento anterior da marca da rede), que será abordada em 5.4.
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5.2 PRINCIPAIS SIGNIFICADOS ASSOCIADOS AOS FATORES AMBIENTAIS

NOS FORMATOS DE LOJA ESTUDADOS

5.2.1 NO FORMATO DE LOJA TIPO 1

 Fator de Fundo

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento e

Características Específicas

Significados

Associados / Atribuídos

Temperatu-

ra

Agradável (não quente: “ambiente fresco”

pelo uso de ar condicionado)

Confortável

Ruído Ausência (sem barulho vindo da rua) Tranqüila / relaxante

Música Calma (ritmo lento) mas não depressiva Tranqüila / relaxante

Iluminação

Geral

Intensa (“boa”, “clara”), fria(*) Confortável; agradável;

limpa; espaçosa; arejada;

tranqüila (* ñ relaxante)

↓ o nível geral de iluminação parece potencializar a percepção do nível de limpeza p/

a construção conjunta de alguns significados positivos para o ambiente da loja

Nível de

Limpeza

Alto (manutenção da loja sempre limpa,

particularmente o piso)

Agradável; limpa

Tabela 17 – Significados atribuídos aos elementos do Fator de Fundo na loja
Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor

 Fator Funcional

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento e

Características Específicas

Significados

Associados / Atribuídos

Layout Espaço interno amplo (tamanho total da

loja, corredores largos e espaços vagos)

Loja c/ fácil movimenta-

ção; fácil acesso a produ-

tos; confortável; não lo-

tada de coisas; espaçosa

/ arejada; tranqüila / rela-

xante; agradável

Agrupamentos de produtos em categorias

ou marcas facilitando visualização

Agradável, fácil de achar

produtos; com qualidade;

não lotada de coisas

Manutenção do layout no tempo Fácil de achar produtos

Tabela 18 (parte 1) – Significados atribuídos aos elementos do Fator Funcional
na loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor
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Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento e

Características Específicas

Significados

Associados / Atribuídos

Mobiliário e

Eq. Expos.

Displays especiais chamativos / muito

visíveis para exposição (p/ marcas de

prestígio / cosméticos)

Bom sortimento (varie-

dade); loja p/ classe

alta; fácil de achar

produtos

Sortimento

de Produtos

Oferta de tudo o que os clientes

necessitam, diversidade de categorias

(remédios, higiene pess., cosméticos);

marcas de prestígio

Bom sortimento (varie-

dade); loja lotada de

coisas

Grande variedade e algumas

novidades / especialidades (beleza e

cosméticos importados)

Desperta curiosidade

de “fuçar” (estimulan-

te); tranqüila (ñ relax.)

Qualidade

de Produtos

Linhas de produtos especiais (marcas

de prestígio) em destaque (displays),

especialmente cosméticos

Fácil de achar

produtos; loja com

qualidade

Marcas de prestígio em cada categoria

de produtos

Para público de classe

alta (elitizada); loja

com qualidade, loja

com preços altos;

inspira confiança /

segurança

Embalagens bem conservadas Loja com qualidade;

inspira confiança /

segurança

Arrumação

de Produtos

Ordem (ausência de descontinuidade:

sem faltas e sem localização incorreta)

Loja com qualidade;

agradável; não lotada

de coisas

Tabela 18 (parte 2) – Significados atribuídos aos elementos do Fator Funcional

na loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor
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 Fator Simbólico

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento e

Características Específicas

Significados

Associados / Atribuídos

Sinalização

de Preços

Promoções poucas / ausentes, e não

convidativas (as poucas existentes)

Não tem preços baixos

(não é barateira)

Marcação geral de preços na média Preços na média do

mercado

Alguns itens (conveniências) mais

caras que em outros canais de venda

Não tem preços baixos

(não é barateira)

Arquitetura

Exterior

Luminoso c/ marca da rede na fachada Loja com qualidade;

inspira confiança /

segurança

Fachada ampla Loja fácil / convidativa

para se entrar;

espaçosa / arejada

Marquise (caminho coberto até carros)

e estacionamento c/vagas na entrada

Loja fácil / convidativa

para se entrar

Porta automática fechando entrada Loja convidativa para

se entrar; inspira

confiança / segurança

Decoração

Interior

Variação de cores dos produtos Bom sortimento (varie-

dade)

Cores claras no teto, piso, paredes e

equipamentos de exposição

Loja limpa

Ausência de poluição visual (decora-

ção clean: despojada, c/ poucos

elementos)

Loja não lotada de

coisas

Tabela 19 – Significados atribuídos aos elementos do Fator Simbólico na loja

Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor
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 Fator Social

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento e

Características Específicas

Significados

Associados / Atribuídos

Funcioná-

rios

Vigia / segurança na porta / carros Loja convidativa para se

entrar; inspira confiança /

segurança

Uniforme dos atendentes com estilo clean,

cores claras e asseado

Loja limpa; atendimento

atencioso

Postura / comportamento dos atendentes

mostrando conhecer os produtos

Loja inspira confiança /

segurança; atendimento

c/ entendimento

Postura / comportamento dos atendentes

bem humorados, corteses e atenciosos

(oferecem ajuda) sem incomodar

Atendimento atencioso

Postura / comportamento dos atendentes

sem interferir na escolha e sem pressão p/

o cliente comprar

Loja confortável p/ se

ficar; tranqüila / relaxante

Clientes Poucos clientes visíveis Loja c/ fácil movimenta-

ção; confortável p/ se

ficar

Ausência de filas Loja c/ fácil movimenta-

ção; confortável p/ se

ficar

Tabela 20 – Significados atribuídos aos elementos do Fator Social na loja Tipo 1

Fonte: elaborada pelo autor

Em relação aos resultados para a loja Tipo 1, contidos nas tabelas anteriores e

também baseando-nos nas pré-análises realizadas anteriormente (p. ex., vide a

Tabela 06 com a contagem de freqüências relativas às frases / significados),

podemos dizer que o significado mais importante que os entrevistados atribuem a

esse ambiente seria a presença de um grande sortimento de produtos (que se reflete

tanto num aspecto mais positivo de variedade quanto outro nem sempre positivo –

mas amplamente compensado pelo efeito de outros fatores ambientais como o

espaço total e livre na loja – de loja lotada de coisas: as duas frases que

investigavam esse significado têm os dois maiores números de menções por parte
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dos entrevistados). Esse significado pode ser associado ao efeito de um conjunto de

elementos ambientais como a diversidade de categorias de produtos vendidas, a

exposição via displays especiais (para marcas de cosméticos de prestígio) e à

variação de cores dos produtos. Na ordem de importância inferida, segue-se

bastante próximo o significado da limpeza, associado ao efeito conjunto da

iluminação intensa, da manutenção / conservação da limpeza em si e também do

uso de cores claras no teto, piso, paredes e equipamentos de exposição (que

evidenciariam uma eventual sujeira).

A seguir, podemos destacar o conjunto de significados (que parecem associados

como produto conjunto dos estímulos que os originam) referentes à facilidade de

movimentação na loja e à qualificação da loja como espaçosa / arejada, ambos

derivados do efeito dos elementos ambientais da fachada ampla, iluminação intensa,

tamanho total da loja (grande), corredores largos e espaços vagos.

Surge, na seqüência, o significado da qualidade atribuída à loja, associada à

organização do layout agrupando produtos em categorias, à qualidade das próprias

mercadorias (por meio da presença de produtos especiais, marcas de prestígio e

conservação das embalagens), à arrumação dos produtos e à carga de prestígio

derivada da própria marca da rede (exposta na fachada).

Outros significados importantes (vide a lista completa com as demais freqüências

associadas aos significados restantes na tabela mencionada acima) são o

atendimento atencioso e com entendimento (diretamente associado à postura /

comportamento dos atendentes), a qualificação da loja como convidativa à visita

(associada às características arquitetônicas da entrada da loja como a fachada

ampla e às facilidades de estacionamento e da segurança na entrada) e à loja ser

considerada estimulante na busca e manipulação de produtos (desperta curiosidade

de “fuçar”).

No geral, a esmagadora maioria de significados atribuídos à loja é positiva, com

exceção da qualificação da loja como associada a preços aparentemente altos (em

especial num primeiro impacto do ambiente da loja, que depois pode ou não se

reforçar na comparação dos preços de produtos específicos com outras lojas /

canais de venda).

Pelo exposto acima, já fica evidente a integração entre elementos ambientais

isolados para a construção de significados específicos referentes à loja, mas esse

fenômeno será comentado em detalhe mais adiante, em tópico específico para tal.
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5.2.2 NO FORMATO DE LOJA TIPO 4

 Fator de Fundo

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento e

Características Específicas

Significados

Associados / Atribuídos

Qualidade do

Ar

Presença de correntes de ar (pela loja ter

entradas abertas para a rua)

Loja espaçosa / arejada

Música Suave (altura) e com ritmo médio (nem

muito rápido, nem lento)

Loja divertida para se

comprar; agradável

Iluminação

Geral

Nível alto favorecendo a visibilidade geral

da loja (avaliar layout) e achar produtos

Loja com qualidade;

inspira confiança /

segurança; agradável;

limpa

↓ o nível geral de iluminação parece potencializar a percepção do nível de limpeza p/

a construção conjunta de alguns significados positivos para o ambiente da loja

Nível de

Limpeza

Alto (manutenção da loja sempre limpa,

sem pó mesmo c/ a loja aberta p/ a rua)

Loja inspira segurança /

confiança; agradável;

limpa

Tabela 21 – Significados atribuídos aos elementos do Fator de Fundo na loja
Tipo 4
Fonte: elaborada pelo autor

 Fator Funcional

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento e

Características Específicas

Significados

Associados / Atribuídos

Localização

da Loja

Conveniente (em pólo comercial) e com

fácil acesso (esquina de duas vias impor-

tantes, proximidade de moradia ou

trabalho e servida por transporte)

Loja fácil, convidativa

para se entrar; agradável

(sentido: avaliação geral

positiva)

Mobiliário e

Equipamen-

tos de

Exposição

Uso de cestos e “gôndolas mais abertas” Fácil para se achar os

produtos

Uso de cestos para ofertas especiais Loja tem preços baixos

(é barateira)

Uso de múltiplos caixas Loja rápida, descompli-

cada p/ se comprar

Tabela 22 (parte 1) – Significados atribuídos aos elementos do Fator Funcional
na loja Tipo 4
Fonte: elaborada pelo autor



190

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento e

Características Específicas

Significados

Associados / Atribuídos

Layout Visual geral amplo (sem obstáculos p/

visualização total da loja, especialmente a

partir da entrada)

Loja fácil, convidativa

para se entrar; fácil para

se achar produtos; com

qualidade

Espaço interno limitado (tamanho total da

loja médio, corredores apertados), mas

sem prejudicar acesso a produtos

Loja relativam. fácil p/ se

movimentar dentro; relati-

vo conforto (restrições...)

Agrupamentos de produtos em categorias

e / ou preços facilitando visualização

Atendimento com enten-

dimento; loja rápida, des-

complicada p/ se com-

prar; fácil p/ achar pro-

dutos; agradável; inspira

segurança / confiança

Produtos de conveniência expostos ao

longo da fila do caixa

Loja rápida, descomplic.

p/ se comprar; variedade

Quantidade

de Produtos

Alta densidade de produtos (“produtos

demais no ambiente”)

Não é fácil de se movi-

mentar dentro; desperta

curiosidade de “fuçar”

Sortimento

de Produtos

Grande variedade: tudo que se deseja,

diversas categorias, muitas marcas p/ o

mesmo produto, marcas conhecidas,

linhas especiais, novidades

Bom sortimento (varieda-

de); loja rápida / descom-

plic. p/ se comprar; loja p/

se ficar (≠ conforto); des-

perta curiosid. de “fuçar”;

convidativa / acolhedora

Qualidade de

Produtos

Marcas conhecidas, linhas especiais Loja com qualidade

Arrumação

de Produtos

Ordem (ausência de descontinuidade:

sem faltas e sem localização incorreta)

Loja c/ qualidade; atend.

c/ entendim.; agradável

Agrupamento por preço Fácil p/ achar produtos

Sinalização

de

Localização

Uso de sinalização para categorias de

produtos

Bom sortimento

(variedade); loja fácil

para se achar produtos

Tabela 22 (parte 2) – Significados atribuídos aos elementos do Fator Funcional
na loja Tipo 4
Fonte: elaborada pelo autor
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 Fator Simbólico”

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento e

Características Específicas

Significados

Associados / Atribuídos

Sinalização

de Preços

Placas de preços nos cestos /

gôndolas

Bom sortimento

(variedade);

Cartazetes de preços muito

destacados no teto e cestos

promocionais

Loja para público de

classe média baixa;

tem preços baixos

(barateira)

Presença de ofertas especiais Loja tem preços baixos

(barateira)

Arquitetura

Exterior

Luminoso c/ marca da rede na fachada Loja fácil, convidativa

p/ se entrar; inspira

confiança / segurança

Acesso duplo c/ portas abertas, sem

obstáculos para a rua e rampa na

entrada

Loja fácil / convidativa

p/ se entrar;

convidativa /

acolhedora; espaçosa /

arejada

Decoração

Interior

Cor branca nos equipamentos, parede

e teto

Loja limpa

Tabela 23 – Significados atribuídos aos elementos do Fator Simbólico na loja

Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor
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 Fator Social

Elemento

Ambiental

Descrição da Atuação do Elemento e

Características Específicas

Significados

Associados / Atribuídos

Funcionários Presença de farmacêutico, com

comportamento de orientação e

fidelidade às receitas

Loja inspira confiança /

segurança; atendimen-

to com entendimento

Postura / comportamento dos

atendentes serenos, educados,

sorridentes, alegres, satisfeitos,

disponíveis para ajudar e tirar dúvidas;

seguros na interpretação de receitas

Loja inspira confiança /

segurança; atendimen-

to. atencioso; atendi-

mento c/ entendimento;

loja convidativa / aco-

lhedora; agradável

Postura / comportamento dos

atendentes sem interferir na escolha

Atendimento atencioso;

loja fácil de se movi-

mentar dentro

Clientes Poucos ou muitos clientes presentes Respectivamente loja

fácil ou não de se

movimentar dentro

Ausência de fila Atendimento atencioso;

loja rápida, descompli-

cada para se comprar

Tabela 24 – Significados atribuídos aos elementos do Fator Social na loja Tipo 4

Fonte: elaborada pelo autor

Em relação aos resultados para a loja Tipo 4, contidos nas tabelas anteriores e com

base também nas pré-análises realizadas anteriormente (como a Tabela 06

contando as freqüências dos diversos significados apontados), podemos dizer que

predominam os significados utilitários (trazidos principalmente pelo fator funcional

como um todo e alguns elementos específicos contidos nos fatores simbólico –

detalhes construtivos do ambiente – e social – ligados ao comportamento dos

funcionários no atendimento.

O significado mais importante que os entrevistados atribuem a esse ambiente seria o

aspecto da loja se apresentando como muito fácil e convidativa para se entrar (fácil
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acesso e conveniente), relacionado a um conjunto de elementos ambientais como a

localização da loja na esquina de duas vias de importância, proximidade da

residência ou trabalho, acesso desimpedido (duas entradas sem obstáculos e com

rampa) e confiança na marca da rede presente na fachada.

Bastante próximo na ordem de importância, segue-se a confiança / segurança

inspirada pela loja, ligada à disponibilidade e ao comportamento dos funcionários

durante o atendimento, à presença de produtos com marcas conhecidas e a

elementos como organização / arrumação, limpeza e novamente à confiança

despertada pela presença da marca da rede.

Em que pesem algumas ressalvas de entrevistados (“ruídos” introduzidos pela alta

densidade de mercadorias e espaço geral não muito amplo da loja e dependência do

número de clientes presentes), o próximo significado, apontado em termos de

importância, foi a facilidade de movimentação dentro da loja (considerada existente,

mas com as restrições mencionadas) que parece derivar do acesso facilitado aos

produtos (o que se confirma pelo outro significado apontado na ordem de

importância: facilidade de se achar os produtos). Essa fácil visualização e acesso

aos produtos resultam de uma visão geral desimpedida possível na loja (pelo layout

e pelo uso de equipamentos mais baixos ou abertos), da sinalização de categorias

presente e ainda da não interferência dos funcionários em relação às escolhas de

produtos feitas pelos clientes (especulamos – ainda que sem registro direto dos

entrevistados a respeito – o comércio vizinho e os concorrentes diretos no pólo de

comércio popular existente no entorno talvez pratiquem um atendimento hard sell

(empurrando produtos) e os clientes se sintam aliviados por não encontrar essa

pressão de venda no ambiente de loja estudado).

Também são bastante relevantes, embora num nível já menor que os anteriormente

citados, os significados da qualidade (principalmente pela presença de marcas de

prestígio nas diversas categorias de produtos), dos preços baixos (também com

ressalvas apontadas pelos entrevistados, e derivados de uma presença ostensiva de

preços promocionais aplicados nas gôndolas, cestos com ofertas e bandeirolas no

teto) e do atendimento atencioso (ligado à postura simpática, cortês e prestativa dos

atendentes). Há outros significados também relevantes que podem ser acessados

na tabela mencionada, no final da página anterior.

No geral, os significados atribuídos à loja são positivos, embora certos elementos do

ambiente menos favoráveis (como o excesso de informação visual e a alta
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densidade de produtos X espaço disponível) introduzam alguns “ruídos negativos”

em termos dos significados atribuídos ao ambiente da loja Tipo 4.

Como no outro tipo de loja analisado, é evidente a integração entre fatores

ambientais isolados para a construção de significados específicos referentes à loja,

fato que será comentado novamente no próximo tópico (5.3).
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5.3 INTEGRAÇÃO ENTRE OS ESTÍMULOS AMBIENTAIS E POSSIBILIDADE DE

IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS ESPECÍFICOS DA AMBIÊNCIA COMO

FONTE DE EMOÇÕES E SIGNIFICADOS

A respeito das possibilidades de identificação e da integração ou não dos estímulos

ambientais pela percepção para sua posterior elaboração pelos processos afetivos e

cognitivos, encontramos as seguintes situações em nossa pesquisa:

 Da análise do conjunto das declarações dos entrevistados nos dois ambientes de

loja investigados, nos causa estranheza que alguns elementos da ambiência

bastante importantes (na nossa percepção e julgamento) para a construção do

conjunto da ambiência de cada uma das lojas investigadas não apareçam com

mais força nas entrevistas. No ambiente Tipo 4, por exemplo, a falta de espaço e

alta densidade relativa de mercadorias foi identificada como fonte de ansiedade

por um número de entrevistados menor do que esperávamos. No ambiente Tipo

1, também era esperado um maior número de menções relativo ao espaço amplo

e a estética agradável da área de cosméticos do ambiente.

Especulamos que podem existir duas explicações para fatos como esses.

A primeira seria ligada à expectativa dos clientes em relação ao ambiente de loja,

que é preexistente à visita. Talvez, em função do pré-conhecimento da loja

específica ou da rede, alguns aspectos do ambiente (tanto positivos como

negativos) já seriam conhecidos anteriormente. Como pelo menos alguns deles

não interferem diretamente no processo de compra em curso, eles seriam

descartados como “irrelevantes” pelos clientes, que não dedicariam atenção

especial a eles. O resultado é que esses elementos não seriam percebidos com

destaque no contexto da compra corrente, ficando na periferia da percepção,

talvez compondo apenas o “fundo” no fenômeno figura-fundo, já explorado no

nosso Referencial Teórico.

A segunda explicação possível estaria ligada diretamente ao fenômeno da

Gestalt (segundo a visão dos modelos contingenciais da percepção): estímulos

harmoniosos com os demais, sejam eles positivos, como no ambiente Tipo 1

(que possui uma harmonia estética geral), ou negativos como no ambiente Tipo 4

(em que há sobrecarga visual em termos de produtos expostos e mensagens

promocionais) se fundem na percepção, e como tal não seriam percebidos (e

reportados) individualmente. Em relação a essa última explicação, há aplicações

gerenciais que serão exploradas mais adiante (como parte do capítulo 6).
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 Enquanto no ambiente de loja Tipo 1 as emoções evocadas são totalmente

positivas e na sua grande maioria de baixa excitação ("passivas"), no ambiente

de loja Tipo 4 surgem emoções negativas isoladas e um maior grau de excitação

(algumas emoções mais "ativas" em alguns entrevistados). Para essas duas

diferenças (maior negatividade e atividade para a loja Tipo 4), especulamos que

enquanto na loja Tipo 1 os diversos elementos da ambiência são muito bem

integrados, não se opondo entre si (produzem de fato uma Gestalt geral muito

positiva), na loja tipo 4 eles não se integram com a mesma eficiência: há

elementos dissonantes e que competem entre si (em parte resultantes do

"excesso de estímulos / informação visual" oferecido no ambiente da loja Tipo 4),

levando inclusive a uma maior dispersão de emoções sentidas na loja Tipo 4 em

relação à loja Tipo 1 para os mesmos estímulos / elementos da ambiência (basta

observar as tabelas relacionando elementos da ambiência com as emoções

evocadas e comparar os resultados das lojas Tipo 1 e 4 elemento por elemento

para que isso fique evidente).

Uma proposição que segue como conseqüência é que a introdução de estímulos

/ elementos de ambiência não congruentes com os demais poderia diminuir ou,

no limite, eventualmente destruir o efeito Gestalt. Isso demonstra a validade do

que foi visto no Referencial teórico como a "visão dos modelos contingenciais da

percepção" (os estímulos ambientais podem ser percebidos em separado ou em

pacotes integrados). A partir de um certo grau de presença de elementos

dissonantes no conjunto, os estímulos podem passar a ser percebidos em

separado. Em função do que vários autores apontam sobre a seletividade da

percepção e a ligação entre a natureza da compra e o nível de percepção, essa

"atenuação ou eliminação do efeito Gestalt" talvez possa explicar pelo menos

parte da variação nas emoções evocadas pelos mesmos elementos da

ambiência quando comparamos os resultados da loja Tipo 1 com os da Tipo 4.

 Existem casos evidentes de integração na percepção de estímulos ambientais (e

conseqüências nos efeitos, em termos de emoções sentidas e significados

atribuídos), porém a integração não nos parece tão ampla a ponto de justificar a

visão pura do processamento holístico (visão completamente gestáltica):

conjuntos mais específicos (limitados) de elementos ambientais ("pacotes"

definidos de estímulos) se integram e conduzem por sua vez a conjuntos

específicos de resultados em termos de emoções e significados. Parece mais
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razoável, pelos resultados desse estudo, que a visão dos modelos contingenciais

da percepção seja a mais correta, com os estímulos se integrando mais (ou

menos) sob certas condições.

Duas integrações importantes de elementos da ambiência que encontramos no

estudo dos ambientes de loja selecionados estão descritas e esquematizadas a

seguir. Elas foram escolhidas por serem as mais evidentes (por gerarem

emoções e significados muito freqüentemente apontados pelos entrevistados) e

por serem compostas pelos conjuntos de elementos mais consistentes nos dois

ambientes de loja estudados:

(A) Tamanho total da loja X largura dos corredores X espaços vagos (ou

não) X organização e arrumação X quantidade de mercadorias X quantidade

aparente de clientes – o tamanho total da loja atua em conjunto com a largura

dos corredores, a presença (ou não) de espaços vagos (tanto em termos da

planta da loja quanto em termos da decoração com maior ou menor carga de

elementos visuais nas paredes, teto e equipamentos de exposição), a

organização (macrolocalização das mercadorias no layout) e arrumação

(microlocalização das mercadorias nas suas seções), bem como a quantidade

(volume) propriamente dita de mercadorias presentes e a quantidade aparente de

clientes presentes para, do lado emocional, evocar um estado emocional de

tranqüilidade (ou outro muito proximamente associado, de paz) ou, ao contrário,

potencialmente de ansiedade, e do lado cognitivo, produzir um significado de

amplidão, ou, ao contrário, algo que podemos descrever como densidade

(“apinhamento”). Comparando-se os resultados para a loja Tipo 1 (onde a maioria

dos elementos citados se harmonizam: tamanho grande, corredores largos,

espaços vagos, organização e arrumação impecáveis, etc.) e Tipo 4 (onde há

menor sinergia / algumas “dissonâncias”: tamanho total e largura dos corredores

menores, sinalização de preços carregada, etc.), vemos que no ambiente da loja

Tipo 4 não só começam a surgir algumas emoções negativas (embora bastante

pontuais) como aparecem alguns sentimentos com maior carga de excitação

(mais ativos). Aparentemente, na loja Tipo 4, a tranqüilidade e a paz não chegam

a ser rompidas, e a maioria dos clientes não se sente incomodada de fato pela

maior densidade de mercadorias (e eventualmente, de clientes presentes em

horários de maior movimento) num espaço menor, possivelmente por conta da

presença de elementos compensatórios, que são principalmente a organização e
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a arrumação física presentes. Um esquema resumindo nosso raciocínio

encontra-se a seguir:

Esquema 10 – Possível integração entre os efeitos do tamanho total da loja, da

largura dos corredores, dos espaços vagos, sa decoração e / ou sinalização, da

organização, da arrumação, da quantidade de mercadorias e da quantidade de

clientes presentes na evocação de sentimentos de tranqüilidade e paz (ou

ansiedade) e na construção do significado de amplidão (ou densidade)

Fonte: elaborado pelo autor

Com relação ao esquema mostrado anteriormente, lembramos apenas (e

apontamos essa ressalva no próprio esquema) que é necessário evitar uma

interpretação muito simplista ou direta em relação ao efeito combinado da

integração de um número relativamente pequeno de elementos da ambiência,

pois seu efeito também pode se integrar com os outros elementos fora do núcleo

inicialmente descrito aqui, e nesse processo, produzir efeitos em direções

diferentes, que alteram o efeito inicialmente apontado, como seria o caso de uma
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grande quantidade de produtos e clientes presentes: num primeiro momento ela

conduziria diretamente ao sentimento de ansiedade e ao significado de

densidade, porém sugerimos, com base nas respostas de alguns entrevistados,

que tal configuração de elementos do ambiente pode produzir efeitos ambíguos,

também podendo dar origem a outras emoções e significados como a confiança /

segurança (em achar o que se precisa) e um bom sortimento (variedade) da loja,

que podem, por sua vez, interagir no sentido de tranqüilizar o cliente (anulando,

portanto, parte da sua ansiedade). Logo, o esquema proposto descreve um efeito

dos principais elementos ambientais isolados para análise, mas não todos os

possíveis processos em que os elementos podem atuar, especialmente com

outros elementos “externos” ao “modelo” apresentado.

(B) Nível geral de iluminação X arquitetura com entrada aberta ou fechada X

cores claras ou escuras na decoração interior X nível de limpeza

(manutenção física) – O mecanismo de integração entre o nível geral de

iluminação, o tipo de arquitetura exterior relativo à entrada (aberta e desimpedida

ou fechada), o tipo de cores empregado na decoração interna do teto, paredes e

especialmente do piso (claras ou escuras) e o nível de manutenção física relativo

à limpeza é diferente do observado anteriormente. Enquanto que no mecanismo

anterior os elementos ambientais atuam diretamente sobre a percepção dos

clientes, aqui o efeito da maioria deles é indireto, atuando como facilitadores da

percepção da existência ou não de sujeira, ou seja, do resultado dos processos

físicos de manutenção da limpeza executados na loja (estes sim atuando

diretamente). Nos dois ambientes estudados este efeito foi bastante mencionado

pelos entrevistados, associando um nível de iluminação alto e o uso de cores

claras à evidência de limpeza (não existência de sujeira). Na loja de Tipo 4, mais

um elemento se junta aos anteriores para potencializar a percepção de limpeza,

apresentando um caráter de elaboração mais racional: essa loja, sendo muito

aberta à rua “deveria ser suja”, mas não o sendo (devido à manutenção física),

tem ressaltada a limpeza do seu ambiente. Do lado emocional, esses elementos

evocam um sentimento de segurança / confiança em relação à loja. Um esquema

do efeito conjunto desses elementos é mostrado a seguir, ressalvando-se que a

integração efetivamente constatada neste estudo está apontada em linhas

contínuas e elementos em azul no esquema, enquanto que outras relações

(mostradas em linhas pontilhadas e elementos em vermelho) são inferidas a
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partir de uma provável simetria parcial no fenômeno, que propomos como

razoável. Justificando essa proposição adicional, o pesquisador aponta um fato

vivido em sua experiência profissional passada, notando que com freqüência em

casas noturnas com baixa manutenção relativa à limpeza, tal fato geralmente não

é notado pelos clientes se os ambientes apresentam baixo nível de iluminação e

decoração em tons escuros e texturas elaboradas em carpetes, etc. Eles

disfarçam a falha na manutenção, e pelo menos o efeito negativo não ocorre.

Esquema 11 – Possível integração entre os efeitos do nível geral de iluminação,

do tipo de entrada, das cores da decoração e do nível de limpeza (manutenção

física) evocando sentimentos de segurança / confiança e construindo o

significado de limpeza

Fonte: elaborado pelo autor
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 Comparando o processo de associação de emoções aos estímulos ambientais

com o processo de atribuição de significados, a partir desses mesmos estímulos

nas duas lojas estudadas, notamos que o conjunto de elementos associados a

um certo significado foi bem mais complexo (em termos do maior número de

elementos e da presença de integrações entre os elementos) que o conjunto de

elementos associados a uma certa emoção. Especulamos que talvez seja mais

difícil atribuir significados que emoções a elementos ambientais específicos,

talvez como resultado do aspecto cognitivo dos processos mentais (que produz

os significados) ser mais reflexivo e interativo, em comparação com o aspecto

afetivo (que produz as emoções). Embora o afeto, de acordo com as teorias mais

recentes, também possa se basear na percepção e na classificação de

estímulos, aparentemente elabora menos os estímulos. Especulamos que talvez

o efeito da Gestalt esteja mais presente (ou pelo menos, seja mais fácil de ser

notado) na geração de significados que de emoções. Emoções parecem ter

efeitos mais diretos (se manifestariam a partir de um leque menor de estímulos)

que significados, o que poderia ser um fator para discriminar o aspecto cognitivo

do emocional, dentro da integração que eles apresentam entre si.

 Verificamos que de fato é possível identificar (ou melhor, rastrear) estímulos

ambientais específicos como fonte de emoções e significados. Esses resultados

foram extensamente detalhados nos tópicos 5.1 e 5.2. Realizar essas

associações implica um processo bastante trabalhoso (pelo menos com a

metodologia de coleta e análise de dados empregada neste estudo), porém

apresenta um caminho possível para a realização de um diagnóstico inicial e a

posterior tomada ações gerenciais visando a formatação do ponto de venda a

partir de objetivos específicos em termos da geração de reações emocionais e

atribuição de significados específicos (ou pelo menos, evitando, na formatação

do ponto de venda, inserir elementos na ambiência que tenham conotações

indesejadas). E conhecendo os mecanismos que ligam a ambiência às emoções

sentidas e significados atribuídos aos clientes na loja, seria possível manipular o

ambiente para se não provocar, pelo menos criar condições em que as reações

dos clientes ocorram mais de acordo com os interesses dos varejistas

(permanecendo mais na loja, aumentando suas compras, selecionando itens

mais lucrativos, etc.). Continuaremos a desenvolver essa linha de raciocínio no

tópico que relaciona as implicações gerenciais deste estudo.
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5.4 EVIDÊNCIAS DA INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS COGNITIVOS COM OS

AFETIVOS

Encontramos em nosso estudo exemplos que podemos considerar evidências

empíricas da integração da Cognição com o Afeto em um mesmo processo mais

amplo, como apontado anteriormente em nosso Referencial Teórico. São eles:

 Nos dois ambientes estudados (lojas Tipo 1 e 4), a arrumação dos produtos

evoca Tranqüilidade / Calma, Paz / Normalidade e Harmonia / União, porém na

loja Tipo 1 isso parece ocorrer pela harmonia estética da exposição dos produtos

(derivada de aspectos hedonistas), enquanto que na loja Tipo 4 isso parece

ocorrer por conta da facilidade proporcionada na busca de produtos / economia

de tempo e esforço para os clientes (derivada, portanto, de aspectos utilitários).

Talvez essas duas "fontes" diferentes para uma mesma emoção estejam

associadas a variações na natureza da compra (no objetivo da compra e também

no tipo de produto buscado), um mecanismo previsto no nosso Referencial

Teórico em 2.6.8.4: a loja Tipo 4 tem um mix de produtos menos focado em

beleza (menos para provocar prazer e mais para resolver problemas de saúde),

enquanto que a loja Tipo 4 tem uma enorme seção no fundo da loja onde estão

presentes um sem-número de itens de personal care e beleza (muito ligados ao

prazer e cuja manipulação e processo de escolha dentro da loja provavelmente

antecipa esse prazer). Os dois ambientes evocam um mesmo efeito emocional,

porém decorrente de significados diferentes presentes para cada ambiente:

"ambiente útil" na loja Tipo 4 X "ambiente prazeroso" na loja Tipo 1). Contudo, o

que é mais interessante para esta análise é que, ao notarmos que dois conjuntos

de estímulos diferentes, com caminhos de elaboração ("raciocínios") diferentes

podem provocar um mesmo efeito, identificamos nesse processo um exemplo

evidente (ou melhor, dois: um para cada loja) da integração entre processos

afetivos e cognitivos, um dos objetivos no nosso estudo e também previsto no

Referencial Teórico. Aqui ficam explícitos dois casos em que há processamento

prévio de informações e atribuição de significados em relação à geração de

emoções.
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 Na loja 4, várias menções ao pré-conhecimento e pré-aprovação da marca da

rede justificam sentimentos como Segurança / Confiança, Tranqüilidade / Calma

e Paz / Normalidade dentro da loja. Novamente, observamos cognição (atribuição

de significados) servindo como origem para desencadear processos afetivos

(emoções).

 Na loja 4, as características da música (suave mas animada) sinalizam

antecipadamente na entrada da loja para os clientes que dentro dela poderão

sentir-se felizes (a compra será divertida, portanto o cliente poderá ficar feliz).

Mais uma vez, pela análise das declarações dos entrevistados, parece haver

(antes da experimentação da emoção propriamente dita) um raciocínio (processo

cognitivo) que induz o indivíduo ao sentimento.

 Na loja 4, o fato da loja ser aberta (e portanto muito potencialmente exposta ao

pó vindo da rua), mas no final (em função da manutenção física executada)

reconhecida como o oposto (limpa) pelo processo cognitivo dos clientes, acaba

por reforçar um sentimento de segurança / confiança atribuída a ela. O que

configura outro exemplo de afeto suportado pela cognição.

 Nas duas lojas investigadas ocorrem fenômenos de identificação entre a

avaliação cognitiva do ambiente da loja e o estado emocional interno dos

clientes: p. ex., uma avaliação racional de um ambiente como "tranqüilo" (com

base em estímulos como música suave, poucos clientes, etc.), desperta

sentimentos de calma / tranqüilidade nos clientes. Por outro lado, clientes que se

sentem pessoalmente tranqüilos atribuem essa mesma qualificação à loja (uma

emoção se transfere a um significado e vice-versa, a ponto de ser difícil separar

um do outro). Nesses casos, observa-se que afeto e cognição estariam tão

integrados que seria muito difícil identificar qual dos dois aspectos teria

precedência (o cognitivo ou o afetivo), já que os dois se alimentam um do outro.

Talvez seja essa a mais forte evidência de integração entre cognição e afeto

entre todas as que encontramos.
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6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo final, introduzimos como abertura um conjunto de proposições

decorrentes do nosso estudo.

Logo após, é mostrado um sumário dos nossos resultados em relação aos objetivos

e pontos de investigação inicialmente propostos para a nossa pesquisa.

Em seguida, apresentamos as principais implicações gerenciais do nosso trabalho.

Na seqüência, resumimos as contribuições conceituais e metodológicas resultantes

da realização do nosso estudo.

Para finalizar, fechamos este texto apresentando as limitações da nossa pesquisa e

alguns direcionamentos possíveis para futuros estudos que abordem, como o nosso,

o comportamento de compra dos clientes como produto da influência do ambiente

de venda.

6.1 ALGUMAS PROPOSIÇÕES DECORRENTES DO ESTUDO

Colocamos aqui, sob a forma de proposições, algumas conclusões que julgamos

relevantes inferidas pela nossa pesquisa.

As primeiras seis proposições têm um cunho mais conceitual, mesmo que estejam

diretamente associadas aos achados do estudo no contexto do nosso campo de

pesquisa (aos dois ambientes de loja estudados).

As duas últimas proposições se referem a alguns mecanismos identificados que, à

primeira vista, seriam particulares para os casos estudados, embora, como

proposições, também possibilitem sua verificação (em estudos posteriores) em

outros contextos (outros formatos de ambiente de loja, outros ramos de negócios

varejista, etc.).

 P1 - Com a metodologia adequada, é possível identificar o efeito de um

elemento individual da ambiência sobre o cliente em termos de despertar

emoções e evocar significados para o cliente. Mesmo que seu efeito sobre o

cliente seja compartilhado com o(s) de outro(s) elemento(s) do ambiente, com tal

metodologia ainda é possível identificar a atuação do elemento individual,

descrevê-la e eventualmente explicá-la, como ação isolada, ou como parte de

um mecanismo mais complexo do qual formam parte outro(s) elemento(s).
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 P2 - No ambiente de venda de uma loja, os processos afetivos e cognitivos dos

clientes estão integrados: os clientes tanto "raciocinam" sobre as características

ambientais da loja para se posicionar emocionalmente em relação à loja no seu

um todo (ou em relação a um determinado aspecto de sua ambiência), como,

inversamente, se guiam pelas emoções despertadas pelo ambiente da loja para

realizar considerações e tomar decisões de compra.

 P3 - O nível de percepção dos elementos ambientais dentro de uma loja por

parte dos seus clientes depende do tipo de produto sendo comprado. Em

compras de produtos de natureza utilitária, a atenção dedicada e a percepção

resultante dos clientes em relação ao ambiente é mais baixa do que em compras

de produtos de natureza hedônica. Corolário gerencial: ao servir as categorias

de produtos utilitários, o "retorno sobre o investimento em ambiência" (em

termos de melhora de desempenho da loja toda ou seção) provavelmente é mais

baixo do que no caso das categorias de produtos hedônicos.

 P4 - O nível de percepção dos elementos ambientais dentro de uma loja por

parte dos seus clientes depende da natureza da compra (em termos de ser pré-

programada ou não). Em compras de natureza pré-programada (Ex.: de

produtos nas chamadas "categorias destino" ou de compra obrigatória,

repetitiva, etc.), a atenção dedicada e a percepção dos clientes em relação ao

ambiente é mais baixa do que em compras não-programadas (Ex.: as "de

impulso"). Corolário gerencial: nas lojas (ou mesmo áreas, trechos,

departamentos ou seções) que servem compras programadas, o "retorno sobre

o investimento em ambiência" (em termos de melhora de desempenho da loja ou

seção) provavelmente é mais baixo do que para servir compras não-

programadas.

 P5 - A harmonia (ausência de descontinuidades) entre os elementos da

ambiência de uma loja atenua seu efeito individual sobre a percepção dos

clientes. No extremo, em ambientes muito harmoniosos, até elementos que

seriam bastante favoráveis perdem o seu efeito e não são notados pelos

clientes. Corolário gerencial: é necessária a introdução de descontinuidades "no

entorno" de elementos ambientais importantes para que os clientes foquem sua

atenção sobre eles e os percebam.
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 P6 - Na formatação do ambiente de loja, para obter uma avaliação mais

favorável dos clientes (evocar emoções e significados positivos) é importante

dispor os elementos ambientais de uma forma que os clientes percebam os

elementos potencialmente favoráveis (Ex.: variedade de produtos, espaço de

circulação e pessoal de atendimento, etc.) desde o seu primeiro contato com o

ambiente ("visão desimpedida desde a entrada da loja") e, inversamente, que os

clientes não percebam seus elementos potencialmente negativos em seu

primeiro contato com o ambiente (Ex.: "esconder filas no balcão ou caixa da

visão da entrada da loja").

 P7 - O tamanho total da loja, a largura dos corredores, a presença de espaços

vagos, a densidade visual da sinalização ou decoração, a organização percebida

(clareza do layout), o nível de arrumação dos produtos (colocação efetiva em

seus locais presumidos), a quantidade de mercadorias presentes e a quantidade

de clientes notada estão diretamente relacionados ao nível de tranqüilidade /

calma sentido pelos clientes no ambiente de loja e também diretamente

relacionados ao nível de amplidão com que os clientes qualificam a loja.

 P8 - No ambiente de loja, o nível geral de iluminação, a presença de entrada(s)

aberta(s) e o uso de cores claras (no teto, paredes e piso) potencializam a

percepção do nível de limpeza objetivamente encontrado na loja. A percepção

do nível de limpeza, por sua vez, está diretamente relacionada ao nível de

segurança / confiança sentido pelos clientes em relação à loja e ao nível com

que os clientes qualificam a loja como asseada.
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6.2 SUMÁRIO DOS RESULTADOS DO ESTUDO

Como resultado geral deste estudo, acreditamos ter aprofundado o conhecimento

existente sobre as relações que ocorrem entre os elementos ou estímulos

ambientais com as emoções e os significados atribuídos ao ambiente de venda ou

de loja pelos clientes.

Com relação aos resultados específicos deste estudo, listamos nossas realizações:

1. Propusemos e agrupamos em grandes fatores (consolidando e complementando

a literatura existente) um extenso elenco de elementos do ambiente de loja que

potencialmente afetam o comportamento dos clientes nesse ambiente;

Estendendo a realização anterior, propusemos também uma visão integrada dos

efeitos ambientais nos comportamentos de compra dos clientes na loja,

sintetizando os principais modelos e conceitos presentes na literatura pertinentes

ao estudo da influência do ambiente de venda no comportamento de compra dos

clientes;

2. Identificamos, para dois ambientes escolhidos e investigados no setor varejista

farmacosmético, por meio de pesquisa empírica, quais elementos de cada

ambiente de venda foram de fato percebidos pelos consumidores;

3. Identificamos, para dois ambientes escolhidos e investigados no setor varejista

farmacosmético, por meio de pesquisa empírica, as emoções sentidas e os

significados atribuídos (ou atributos percebidos) a cada ambiente de venda pelos

seus clientes;

4. Descrevemos e explicamos como os elementos ambientais objetivos específicos,

apontados pelos clientes em cada ambiente de loja investigado se associavam

às emoções sentidas na loja e aos significados atribuídos pelos consumidores a

esses ambientes;

5. Identificamos, para os ambientes investigados, os principais conjuntos de

elementos ambientais que apresentavam efeitos integrados, que foram

conjuntamente associados pelos clientes a emoções sentidas e a significados

por eles atribuídos, descrevendo os mecanismos de integração de efeitos

presentes e explicitando os efeitos emocionais e cognitivos resultantes sobre os

clientes na loja. Para as duas integrações mais evidentes entre elementos

ambientais que foram identificadas na percepção dos clientes entrevistados,

propusemos esquemas gráficos explicitando os elementos ambientais que atuam

em conjunto e os prováveis mecanismos de integração de efeitos presentes;



208

6. Identificamos, para os ambientes investigados, uma série de integrações

presentes nos processos mentais dos clientes (entre as emoções sentidas em

relação ao ambiente de loja e os significados a ele atribuídos), descrevendo os

principais mecanismos de influência mútua entre os processos cognitivos e

emocionais observados;

7. Apontamos (em 6.2), tanto para os ambientes de loja especificamente

investigados neste estudo, como para outros eventualmente presentes no ramo

varejista, algumas implicações gerenciais úteis decorrentes da realização desta

pesquisa (como as recomendações de modificação para os dois ambientes

estudados e a aplicação da metodologia aqui utilizada para avaliar e diagnosticar

ambientes de loja em geral); e

8. Apresentamos (em 6.3) algumas contribuições conceituais e metodológicas

também derivadas deste estudo, como a confirmação da validade da abordagem

contingencial da percepção, a confirmação da inseparabilidade dos processos

mentais afetivos e cognitivos dos indivíduos, e a utilidade da aplicação de

instrumentos não-tradicionais de coleta de dados, como o EmotiScape (para

identificar emoções sentidas) e as coletâneas de imagens da loja (para identificar

elementos ambientais específicos influenciando os processos mentais dos

entrevistados).
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6.3 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS

A metodologia descrita no estudo, apesar de levar a uma aplicação de instrumentos

diversos e a processos de análise bastante trabalhosos, poderia ser facilmente

empregada na realização de diagnósticos da ambiência de loja, com aplicações

específicas bem numerosas, podendo no mínimo prevenir custosos erros na

formatação de um ponto de venda, nas seguintes situações:

 Avaliação da ambiência de lojas já em operação (como realizado em nosso

campo de pesquisa), para diagnóstico dos pontos positivos e negativos

presentes num certo ambiente de loja, com vista à sua manutenção ou correção.

Só para citar uma lista bem reduzida de exemplos práticos, e apenas de “erros”

(que são mais visíveis até porque os “acertos” nos ambientes estudados são

muitos), nas duas lojas estudadas nesta pesquisa, poderíamos fazer algumas

recomendações de pontos que poderiam ser melhorados nesses ambientes,

como:

o No ambiente de Loja Tipo 1:

 O layout poderia ser modificado deslocando a entrada mais para a direita

ao longo da fachada, aproximando-a da área de produtos de personal

care e cosméticos. Com isso, provavelmente um maior número de clientes

circularia por essa área e talvez as vendas desses produtos (mais

lucrativos) aumentariam;

 A área de aproximação dos caixas provoca alguma confusão nos clientes:

existe marcação de fila única, mas ela não é utilizada, e quando é notada

nos horários de pico de movimento, também por não ser visível a todos,

provoca irritação nos clientes que nela reparam e vêem outros “ignorando”

essa marcação. A loja deve se decidir por instituir fila única nesses

horários ou aumentar o número de caixas em operação (alguns ficam sem

operadores mesmo durante o pico de movimento).

o No ambiente de Loja Tipo 4:

 Algumas falhas na marcação de preços precisariam ser solucionadas: a

loja parece servir a clientes mais conscientes e/ou sensíveis ao preço (até

porque a carga de informação promocional nesta loja sensibilizando os

clientes intencionalmente aos preços) é alta. Não encontrar os preços

corretos provoca sentimentos de confusão e frustração nos clientes;
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 A loja está “no limite” em relação ao espaço apertado (em termos de

densidade de mercadorias e informação visual sobre ofertas) e pode ter

ultrapassado o limiar do desconforto para os clientes (especialmente em

termos de espaço de circulação / largura dos corredores). Deveria ser

considerada a possibilidade de modificar os equipamentos de exposição

para liberar um pouco o espaço de circulação ou (o que não é simples,

pois depende de custos e de oportunidade), procurar ampliar a planta da

loja incorporando alguma loja vizinha, já que o espaço de venda atual

está sendo usado próximo do limite do imóvel, sem possibilitar ampliação

sacrificando, por exemplo, as áreas de apoio dos “bastidores” da loja.

o Em todos os ambientes de loja estudados

 Na rede onde foram realizadas as entrevistas, há todo um patrimônio em

termos significados de tradição e confiabilidade, que gera sentimentos de

segurança e tranqüilidade nos clientes e poderia ter sua lembrança

estimulada ou simplesmente notada a cada visita por meio de uma melhor

visibilidade dos painéis com fotos antigas da origem da rede.

Aparentemente, não é dado muito destaque ou valor a esse item de

decoração (inclusive, não estava presente no ambiente Tipo 4). Esses

painéis poderiam ser colocados em locais destacados, em mais de um

ponto da loja, e serem utilizados como decoração-padrão por toda a rede;

 A perspectiva (por meio da visualização) de demora na fila de pagamento

parece ser uma preocupação constante para muitos clientes nos dois

ambientes estudados (e achamos que isso poderia ser extrapolado com

facilidade para os demais formatos da rede estudada e talvez para

qualquer tipo de loja, de qualquer ramo em que haja auto-serviço ou área

de cobrança centralizada). Tentar “esconder” a fila de pagamento no

layout da loja (em especial para quem entra nela) por meio de algum

artifício na própria planta da loja, através de equipamentos ou itens de

decoração pode ser um mandamento arquitetônico válido no projeto de

um estabelecimento varejista.
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 Avaliação das possibilidades de formatação de um ambiente de loja já esboçado

ou mesmo implantado preliminarmente, mas ainda não completamente

estabilizado, como seria o caso da construção de uma loja-piloto pelo varejista

(para o desenvolvimento de cadeias varejistas próprias ou de modelos de

franquias). Nessa situação poder-se-ia avaliar a conveniência da replicação

direta do formato investigado ou a necessidade de adaptação de alguns aspectos

testados no formato em avaliação, antes de outras lojas similares serem

implantadas;

 Avaliação de ambientes ainda não implantados ou do varejo virtual, aplicando

técnicas de realidade virtual como as que citaremos em 6.4. Principalmente no

caso do comércio eletrônico, ressalva-se que seria necessária uma série de

adaptações na metodologia (instrumentos de coleta de dados), como p. ex., uma

cuidadosa validação de atributos / significados aplicáveis aos ambientes não-

físicos, que não têm a mesma natureza na sua estrutura de apresentação (site X

loja física) e nos benefícios buscados pelos clientes (por acaso já vimos que o

objetivo de compra afeta a percepção do ambiente de loja e, com isso, as

emoções sentidas e os significados atribuídos a ela pelos clientes).

Outra implicação gerencial importante (genérica para todo o campo do varejo), e não

afeita tanto à aplicação da metodologia deste estudo, mas sim a uma especulação

particular apontada no começo do tópico 5.3 seria a possibilidade (por vezes, até

necessidade) de um varejista manipular os processos perceptivos dos clientes em

seu favor por meio da configuração da ambiência da loja. Aparentemente só

oferecer elementos de ambiência positivos não basta para mobilizar os clientes, pois

quando muitos elementos potencialmente positivos são oferecidos juntos aos

clientes, eles acabam por perder sua força individual (como notamos no ambiente

Tipo 1). Talvez, para chamar a atenção dos clientes para pontos ou ofertas

particulares na loja, seja necessário criar uma descontinuidade (para ultrapassar o

limiar da percepção dos clientes) em torno do ponto que o lojista deseja ressaltar.

Muitos lojistas e arquitetos já aplicam intuitivamente esse fato (sem conhecer o

fundamento teórico do fenômeno, que explicamos anteriormente), criando “supresas”

na loja como arrumações, equipamento de exposição diferenciado ou localizações

destacadas para algumas mercadorias.
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6.4 CONTRIBUIÇÕES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS E CONSIDERAÇÕES

FINAIS

Nosso estudo apresenta abordagens teóricas e metodológicas diferenciadas que

contribuem para o alargamento das atuais perspectivas de pesquisa no campo do

estudo das relações que ligam o indivíduo (consumidor) ao ambiente que o cerca (no

nosso caso, a área de venda do ramo varejista) e produzem comportamentos de

interesse para pesquisadores e gerentes do varejo, a saber:

 Um retorno a uma visão mais ampla do fenômeno da influência dos estímulos

ambientais sobre o comportamento do consumidor. Ao invés de investigar e

tentar provar relações de causa e efeito de variáveis ambientais pré-conhecidas,

em um mecanismo já presumido, levantamos, numa perspectiva exploratória,

quais variáveis atuam de fato e os mecanismos pelas quais elas atuam, partindo

de um leque amplo / realista de estímulos, e não limitado como em trabalhos

experimentais recentes no campo;

 Foi adotada (e os achados do nosso campo suportam) uma linha teórica que

sintetiza as duas principais visões do fenômeno da percepção (que é a base do

mecanismo da influência do ambiente sobre o comportamento do consumidor),

quais sejam: a visão holística (gestáltica) da percepção dos estímulos e a visão

atomística (que se contrapõe à primeira e admite que cada estímulo é

processado separadamente). A síntese empregada foi a visão contingencial da

percepção, que reconhece que os estímulos ambientais, dependendo do seu

contexto, podem atuar separadamente, no seu conjunto ou em grupos mais ou

menos limitados de estímulos. Os estudos no campo costumam optar por apenas

uma dessas duas abordagens (EROGLU; MACHLEIT, 2008, p. 826-832);

 Dentro da perspectiva anterior, verificamos ser possível rastrear a influência de

cada estímulo ambiental (atuando isoladamente ou em blocos) sobre as reações

emocionais e a atribuição de significados à loja pelo consumidor, e mesmo

descrever e propor alguns mecanismos de integração entre os efeitos dos

estímulos, quando atuam conjuntamente para provocar efeitos sobre o

consumidor. O rastreamento de estímulos individuais e a compreensão dos

mecanismos de atuação conjunta dos estímulos são essenciais para possibilitar

ações gerenciais de diagnóstico e formatação do ambiente de loja;

 No que se refere à descrição dos estados emocionais dos entrevistados,

utilizamos uma abordagem mais rica que o convencionalmente utilizado nos
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estudos da influência do ambiente sobre o consumidor (caracterizar as emoções

apenas como positivas X negativas – dimensão da avaliação – e ativas X

passivas – dimensão da ativação), descrevendo (através da tipologia de

emoções implícita no instrumento de coleta utilizado), um conteúdo informacional

que qualifica com mais propriedade cada emoção sentida (e pode dar pistas

sobre o seu efeito comportamental sobre o consumidor);

 Confirmamos, com achados empíricos, a validade de uma linha relativamente

recente do conhecimento em Psicologia que assume que tanto emoções como

significados são apenas dois aspectos do mesmo processo de elaboração da

informação pela mente humana, utilizando os mesmos mecanismos fisiológicos e

não havendo prioridade de um aspecto sobre o outro. Verificamos que, de fato,

processos cognitivos (criando significados) e afetivos (gerando emoções) não

são distintos na sua essência básica, nem deveriam ser estudados

separadamente. São como dois lados da mesma moeda, o que foi

operacionalizado no nosso estudo ao levantar conjuntamente a sua ocorrência e

verificar sua integração dentro dos processos mentais do consumidor;

 Na coleta de dados, adotamos dois instrumentos inovadores em nosso campo de

estudo:

o Um instrumento recentemente incorporado à literatura para a captura de

estados emocionais (EmotiScape) que tem como tônica a utilização de uma

técnica projetiva (uso de ícones visuais para identificar o espectro de

emoções possíveis) e com isso contorna dificuldades de verbalização dos

respondentes, facilitando a captura das emoções sentidas;

o Um instrumento de apoio que desenvolvemos especialmente para o estudo,

que consistiu na exibição de um rol de imagens de cada ambiente estudado,

para possibilitar aos entrevistados que identificassem aspectos (estímulos)

específicos percebidos, o que contribuiu novamente para vencer dificuldades

de verbalização, para estimular a lembrança imediata da realidade percebida

na loja e também para melhor rastrear os estímulos individuais aos quais o

consumidor foi submetido durante seu processo de compra.

Assim, acreditamos ter contribuído para ampliar o conhecimento do fenômeno da

influência dos estímulos ambientais da loja sobre o comportamento do consumidor e

também para apresentar aos pesquisadores algumas possibilidades adicionais em

termos de metodologia na coleta de dados.
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6.5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO E DIRECIONAMENTOS PARA FUTUROS

ESTUDOS

A maior dificuldade que sentimos no desenvolvimento e aplicação da parte

metodológica (instrumentos de coleta) da pesquisa é que, de fato, a “linguagem” que

os elementos sensoriais do ponto de venda representam é eminentemente não-

verbal, compondo-se de um código em que predominam, em maior escala, os

estímulos visuais e, em escala bem menor, estímulos auditivos (e eventualmente os

olfativos e os táteis, que não ficaram evidenciados neste estudo em particular).

Assim, mesmo lançando mão de técnicas muito úteis na coleta de dados (como por

exemplo o EmotiScape, de aplicação simples e resultados bastante diretos na

identificação do espectro das emoções sentidas em um ambiente), no final, a

interpretação dos dados capturados pelos diversos instrumentos, particularmente as

inferências para a relação entre os dados capturados (emoções sentidas e

significados atribuídos ao ambiente de venda) e elaboração de conclusões ou

proposições (que consistia no terceiro ponto de investigação do estudo) é bastante

subjetiva. Ela está exposta ao viés interpretativo pessoal do pesquisador.

Pode haver, além da dificuldade de verbalização, razoavelmente bem contornada no

caso das emoções e mais presente no caso dos significados (em que tentamos

suprir a dificuldade de associação de elementos particulares do ambiente com a

montagem de um código visual composto basicamente por imagens parciais do

ambiente), uma potencial distorção das percepções relatadas pelos entrevistados

pela mediação da percepção do pesquisador quanto a elas, já que houve, mesmo

com o uso de artifícios como os já mencionados, a necessidade do estabelecimento

de uma “tradução” de resultados não verbais (representados basicamente por

imagens) em relatos e relações expostos verbalmente, em especial quando

exploramos essas relações de forma verbal nos “momentos de profundidade” das

entrevistas.

A própria seleção e organização dos marcos visuais usados como apoio na

investigação e sua “tradução” verbal dependeu basicamente da visão do

pesquisador e está, portanto, sujeita à contaminação de sua visão particular do

fenômeno estudado.

Como o enfoque deste estudo é mais exploratório e descritivo que explicativo, as

proposições e as especulações oferecidas ao seu final não são mais do que o

próprio nome sugere: simples proposições e especulações. Os resultados aqui
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apresentados em termos de possíveis relações entre elementos ambientais e

emoções sentidas e significados atribuídos pelos clientes na loja são preliminares e

obviamente sujeitos a questionamentos.

Outro fator limitante quanto à qualidade dos resultados obtidos é que os

instrumentos de coleta de dados utilizados foram essencialmente os estruturados

(com poucas exceções: alguns pontos em aberto presentes nos formulários, a busca

de explicações para as relações entre a ambiência resumida nos “marcos do

ambiente” com as emoções e os significados, e a permissão de esclarecer ou

aprofundar afirmações dos respondentes durante a condução das entrevistas).

Embora essencial para manter os contatos dentro de um limite razoável de tempo,

essa estruturação pode ter induzido a uma maior limitação nas repostas, dirigindo-as

às opções oferecidas na parte fechada do instrumento de coleta (embora para tentar

minimizar esse fato, como já dissemos, tenhamos deixado opções em aberto para os

entrevistados, p. ex., ao final do instrumento de coleta para os significados). Como

efeito também da limitação de tempo na condução das entrevistas, provavelmente

houve menor riqueza nos resultados apresentados.

Com relação ao instrumento de coleta EmotiScape, observando os resultados da

nossa pesquisa e a partir deles tecendo uma análise crítica do instrumento, notamos

que o maior número de estados emocionais “positivos” e “passivos” ilustrado no

formulário talvez possa ter induzido o entrevistado a mencionar mais emoções

captadas nessa direção (uma possibilidade coerente com nossos resultados). Em

novos estudos utilizando este instrumento, recomendaríamos sua depuração,

eliminando alguns estados emocionais. Isso poderia ser feito por meio de uma etapa

de pesquisa que funcionaria como um pré-teste do instrumento, ou mesmo

baseando a adaptação do instrumento na análise dos resultados da pesquisa aqui

apresentados, pois neles identificamos alguns estados emocionais muito próximos,

que foram confundidos entre si pelos entrevistados, ou explicitamente citados pelos

mesmos como equivalentes. Assim, poder-se-ia equilibrar o número de emoções

ilustradas em cada quadrante do EmotiScape, o que eliminaria a potencial fonte de

viés encontrada no instrumento como proposto originalmente por seus autores.

Outro ponto que deve ser notado é que a pretensão (implícita) do estudo de procurar

sistematizar um código não verbal baseado nos diversos elementos do ambiente de

venda que pudesse ser “lido” em termos de uma tradução verbal em emoções e

significados potencialmente atribuíveis a eles é muito ousada para essa fase do
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desenvolvimento das pesquisas no campo. O “dicionário” que terminamos por

montar (as tabelas finais ligando elementos ambientais específicos a emoções e

significados) é bastante restrito (ao ramo de atividade e à tipologia de lojas

estudadas) e precisaria ser muito estendido, replicando-se este estudo com enfoque

também exploratório para muitos outros formatos de loja de muitos outros ramos de

atividade (onde o “código” eminentemente visual do ponto de venda pode ser

diferente e conter vários outros elementos básicos). E depois da replicação deste

estudo em bases exploratórias, o repertório de elementos visuais e provenientes dos

outros sentidos precisaria ter sua “tradução verbal” (correspondências com emoções

e significados), testada em bases quantitativas para uma adequada validação da

associação desses elementos com suas eventuais emoções e significados

atribuíveis. Só com essa extensão e validação quantitativa eventualmente

poderíamos chegar a um verdadeiro “dicionário” de fontes de emoções e significados

que seja mais genérico e aplicável de forma indistinta a diferentes ramos varejistas.

De qualquer modo, a grande contribuição deste estudo foi apontar para uma

primeira abordagem sistematizada no sentido acima indicado, e que pode ser

empregada de forma útil para diagnosticar organizadamente as principais reações

emocionais e cognitivas dos clientes a um ambiente de venda específico, com

aplicações gerenciais como apontado anteriormente.

Como alternativa à aplicação de uma avaliação como a que esboçamos neste

estudo para duas lojas reais, poderíamos aplicar essa avaliação a uma

representação digital das lojas a serem avaliadas: hoje também está acessível o

recurso da realidade virtual (onde construir um modelo virtual da realidade de uma

loja provavelmente seria muito mais econômico que construir uma loja-piloto real).

Embora haja uma série de limitações atualmente inerentes a essa técnica, como os

modelos áudio-visuais da realidade virtual ainda parecerem um tanto “artificiais”,

poderíamos, por exemplo, simular (ou compor com fotografias) um ambiente real por

meio de imagens e outros estímulos (unindo-os por meio de uma animação

interativa, criando uma visita virtual) e tentar aplicar a metodologia aqui apresentada

avaliando não mais o ambiente real (de implementação custosíssima), e sim um

modelo virtual (ou vários, com configurações alternativas de ambiência) para

escolher o que mais desperta emoções e significados positivos (e mesmo aplicar a

essas alternativas outras metodologias de pesquisa com maior poder de definir

relações de causa e efeito, como a realização de experimentos). Talvez esse
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caminho alternativo (usando modelos completamente virtuais ou mistos – com fotos

de ambientes reais) seja mais viável, em termos de metodologia, para atingir o

objetivo de uma hipotética criação do mencionado “dicionário”, que fosse mais

abrangente (estendido para outros ramos varejistas) ligando os estímulos ambientais

aos seus possíveis efeitos afetivos e cognitivos sobre os clientes.

Outro desdobramento da pesquisa realizada que nos ocorre de imediato seria testar,

por meio de uma pesquisa quantitativa, a validade dos dois modelos ( (A) e (B) ) de

integração entre os efeitos dos elementos da ambiência formulados em 5.3.

De qualquer maneira, o estudo realizado teve um foco muito abrangente e portanto

ainda exploratório, comportando vários ângulos de visão do fenômeno da influência

da ambiência da loja sobre os clientes (o que tornou mais complexa a tarefa da

organização lógica e apresentação dos resultados).

Certamente, outros pesquisadores poderão usar este estudo como ponto de partida

para diversas linhas de investigação.
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ANEXO I

FORMULÁRIO CRITÉRIO BRASIL DA ABEP

(adaptado para este estudo)

e

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL

(documento completo da ABEP)
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Formulário Critério Brasil ABEP (Adaptado)
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ANEXO II

FORMULÁRIO EMOTISCAPE

(adaptado para este estudo)
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ANEXO III

FORMULÁRIO SIGNIFICADOS
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ANEXO IV

LEVANTAMENTO DE ATRIBUTOS PERTINENTES À AVALIAÇÃO DE LOJAS DO

VAREJO PRESENTES EM ESCALAS DESENVOLVIDAS ANTERIORMENTE A

ESTE ESTUDO

(PARA COMPOSIÇÃO DO FORMULÁRIO SIGNIFICADOS)

Obs.: Os atributos efetivamente incluídos no formulário Significados estão

assinalados em negrito e itálico.
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Handbook of Marketing Scales (BEARDEN; NETEMEYER, 1999)

Handbook of Marketing Scales - Second Edition - 1999

Bearden, William O. ; Netemeyer, Richard G.

SAGE Publications Inc. - Thousand Oaks, California

1) Facilidade de circulação (p. 220 - Exploratory Buying Behavior Tendencies Scale - Baumgartner;
Steenkamp, 1996)

2) Quantidade de pessoas / tráfego; espaço livre X confinamento (p. 253 - Perception of Retail
Crowding Scale - Machleit; Kellaris; Eroglu, 1994)

3) Apinhamento, organização da planta, atrativa X desinteressante, agradável, atraente,
bagunçada, espaçosa X apinhada, limpa X suja, boa X má exposição, fácil X difícil de se achar
itens (p. 255 - Consumer Retail Store Image - Dickson; Albaum, 1977)

4) Boa X má seleção de mercadorias, alta X baixa classe, negócio bem X mal sucedido, planta boa
X ruim, bom X mau serviço, boa X má manutenção, boa X má aparência (p. 257 - Retail Store Image
- Manolis; Keep; Joyce; Lambert, 1994)

5) Qualidade dos produtos, preços dos produtos, variedade dos produtos, grau de novidade dos
produtos (p. 259 - Consumer Styles Inventory - Sproles; Kendall, 1986 e Sproles; Sproles, 1990)

6) Modernidade do equipamento e instalações, visual agradável das instalações, planta fácil para
achar mercadorias, disponibilidade de estoque de mercadorias, conhecimento dos atendentes,
comportamento dos atendentes inspira confiança, disponibilidade dos atendentes em servir,
disposição dos atendentes para dar atenção aos clientes, cortesia dos atendentes, disposição em
resolver problemas, (p. 332 e 333 - Service Quality of Retail Stores - Dabholkar; Thorpe; Rentz,
1996)

7) Oferecimento de serviço cortês aos clientes, atendimento de reclamações e solicitações, sugestão
de itens adicionais para aquisição (p. 443 - Retail Salesperson Performance - Bush,; Bush; Ortinau;
Hair, 1990)

Marketing Scales Handbook (BRUNER; HENSEL, 1992,1996 e 2001)

Marketing Scales Handbook: A Compilation of Multi-item Measures Volume I/II/III - Vol.1 =1992; Vol.2
=1996; Vol.3 =2001

Bruner, Gordon C. II; Hensel, Paul J.

American Marketing Association - Chicago, Illinois

VOL I

8) Variedade, disponibilidade de atendentes, amigável X não amigável, conveniência (Vol. 1, p. 96 -
Product Retail Placement - Maddox, 1982)

9) Facilidade de localizar os produtos na loja (Vol 1, p. 162 - Convenience Locating Products Within
Store - Lumpkin; Hunt, 1989)

10) Facilidade do cliente se movimentar na loja (Vol. 1, p. 164 - Convenience Movement in Store -
Lumpkin; Hunt, 1989)

11) Rapidez em pagar = fast check-out (Vol. 1, p. 168 - Shopping Ease - Saegert; Hoover; Hilger,
1985)

12) Ambiente confortável dentro da loja (Vol. 1, p. 172 - Convenience Within Store - Lumpkin, Hunt,
1989)

13) Atmosfera agradável, marcas conhecidas, qualidade dos produtos, qualidade do serviço,
arrumação pessoal dos atendentes, conhecimento dos atendentes, variedade dos produtos, ajuda
dos atendentes, classe dos clientes, layout atraente, prestígio da loja, ambiente agradável (Vol. 1, p.
583 - Store Image - Wu; Petroshius, 1987)

14) Destaque / visibilidade dos preços (Vol. 1, p. 585 - Store Pricing Importance - Kelly; Stephenson,
1967 e Saegert; Hoover; Hilger, 1985)
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VOL II

15) Música ambiente agradável, música ambiente adequada (Vol. 2, p. 56 - Attitude Toward Store
Background Music - Baker; Levy; Grewal, 1992)

16) Apinhado, pessoas demais, sem espaço suficiente para mim (Vol. 2, p. 191 - Crowding - Bateson;
Hui, 1992)

17) Abarrotado (Vol. 2, p. 193 - Crowding - Bateson; Hui, 1987)

18) Atendente ajuda o cliente, atendente influencia a escolha dos clientes (Vol. 2, p. 197 - Customer's
Perception of Salespeople - Saxe; Weitz, 1982)

19) Atendentes dão atenção individual aos clientes, atendentes sabem o que fazem, entendem as
suas necessidades (Vol. 2, p. 610-611 - Service Quality / Empathy - Carman, 1990)

20) Segurança em fazer negócio com, confiar nos atendentes (Vol. 2 - Service Quality / Security -
Carman, 1990)

21) Equipamento moderno, visual agradável, boa aparência dos atendentes, aparência da loja
compatível com o seu ramo de atividade, a loja dá atenção individual ao cliente, as sinalizações (?de
localização e/ou promoção?) são visualmente atraentes (Vol. 2, p. 645-646 - Service Quality /
Tangibles - Carman, 1990)

22) Divertido comprar (Vol. 2, p. 656 - Shopping Enjoyment - O'Guinn; Faber, 1989 e Faber;
O'Guinn, 1992)

23) Divertido "fuçar" (= browse) os itens (Vol. 2, p. 660 - Shopping Enjoyment - Dawson; Bloch;
Ridgway, 1990)

24) Difícil encontrar os itens desejados, bagunçada, mercadorias apinhadas (Vol. 2, p. 693 - Store
Conveniences / Neatness - Dickson; MacLachlan, 1990)

25) Atendentes ajudam, pessoal amigável, fácil pagar, boa exposição das mercadorias (Vol. 2, p.
695-696 - Store Conveniences / Personnel & Services - Dickson; MacLachlan, 1990)

26) Limpeza da loja, variedade e seleção de mercadorias, amabilidade dos empregados, tempo de
espera para atendimento (Vol. 2, p. 700 - Overall Store Image - Kerin; Jain; Howard, 1992)

27) Número suficiente de pessoas para atender os clientes, empregados com roupa e aparência
agradáveis, empregados com aparência amigável, empregados com aparência prestativa (Vol. 2, p.
710 - Store Personnel / Quantity & Quality - Baker; Levy; Grewal, 1992)

28) Nível geral de preços alto x baixo, nível geral de descontos alto x baixo (Vol. 2, p. 712 - Store-
Price Image - Cox; Cox, 1990)

VOL III

29) Equipamento e instalações modernas, instalações físicas visualmente atraentes, materiais de uso
na loja (sacolas, catálogos, cartazes) visualmente atraentes, planta (= layout) facilita encontrar o que
o cliente precisa, planta facilita a circulação na loja (Vol. 3, p. 570 - Service Quality / Physical Aspects
of Retailer - Dabholkar; Thorpe; Rentz, 1996)

30) Esquema de cores agradável, cores usadas estão na moda, instalações físicas agradáveis,
mercadorias da loja parecem organizadas (Vol. 3, p. 624 - Store Design - Baker; Grewal,
Parasuraman, 1994 e Baker, 1986)

Outras sugestões (indiretamente) decorrentes da leitura das escalas pesquisadas:

* loja (ambiente) que dá vontade de voltar

* aparência profissional dos empregados

* loja oferece novidades
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ANEXO V

COLETÂNEA DE IMAGENS MARCOS DO AMBIENTE

(LOJA TIPO 1)

Obs: Algumas imagens foram retocadas para preservar a confidencialidade do nome

da rede varejista que cedeu o campo para este estudo.
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(A) Entrada

(B) Panorâmica
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(C) Iluminação (teto)



242

(D) Fundo (paredes)

(E) Gôndola (personal care, cosméticos)
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(F) Gôndola (medicamentos OTC, de venda livre)

(G) Balcão (medicamentos de venda por receita médica)
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(H) Pessoal (atendentes)

(I) Sinalização (informações e categorias de produtos)



245

(J) Promocional (pontas de gôndola e pontos extras)
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(L) Música Ambiente



247

(M) Área de Aproximação do Caixa (“fila”)



248

(N) Caixa (“close”)
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ANEXO VI

COLETÂNEA DE IMAGENS MARCOS DO AMBIENTE

(LOJA TIPO 4)

Obs: Algumas imagens foram retocadas para preservar a confidencialidade do nome

da rede varejista que cedeu o campo para este estudo.
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(A) Entrada



251

(B) Panorâmica



252

(C) Iluminação (teto)
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(D) Fundo (paredes)

(E) Gôndola (personal care, cosméticos)
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(F) Gôndola (medicamentos OTC, de venda livre)

(G) Balcão (medicamentos de venda por receita médica)
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(H) Pessoal (atendentes)

(I) Sinalização (informações e categorias de produtos)
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(J) Promocional (pontas de gôndola e pontos extras)
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(L) Música Ambiente



258

(M) Área de Aproximação do Caixa (“fila”)



259

(N) Caixa (“close”)


