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RESUMO 

As relações comerciais entre empresas varejistas e seus clientes, em especial as implicações 

do ambiente de loja no comportamento de compra, passaram a ser objeto de interesse de 

pesquisados nas últimas décadas. Os estudos de Mehrabian e Russel (1974), pesquisadores da 

área da Psicologia Ambiental, foram fundamentais para a disseminação da ideia de que os 

elementos ambientais do ponto de venda causam reações emocionais que podem transformar-

se em comportamentos inexplicáveis do ponto de vista cognitivo. Nesse sentido, assume papel 

importante a implementação do merchandising, entendido como o elo de comunicação entre o 

produto e o cliente, pois objetiva a adequada apresentação do ambiente de loja de forma a 

favorecer a atividade de compra. A partir desse contexto, este trabalho tem como objetivo 

evidenciar, quantitativamente, o efeito que a transformação dos fatores de design, pela 

utilização do merchandising, pode causar nas vendas de uma tradicional rede de lojas do 

varejo do setor calçadista. Para tanto, foi realizado um estudo de caso-controle, utilizando o 

método quasi-experimental, para o qual foram compostos dois grupos de lojas: o 

experimental – onde se aplicou o merchandising, e o controle – onde as características de 

design do merchandising permaneceram inalteradas. O referencial teórico sobre o qual se 

fundamentou a pesquisa inclui temas da psicologia, marketing, comportamento 

organizacional, fatores comportamentais e arquitetura de merchandising. Dessa forma, foi 

possível verificar os efeitos na variação da receita de vendas causados pela variação dos 

fatores de design. Por meio do uso de técnicas estatísticas, concluiu-se que o grupo 

experimental obteve médias de receita significativamente superiores do que o grupo controle, 

durante a etapa comparativa da pesquisa. Na segunda etapa, na qual o grupo controle também 

foi ambientado pelo modelo de merchandising, a análise dos resultados confirmou o efeito: a 

receita deste grupo teve efetiva recuperação, superando o grupo experimental. Assim, a 

pesquisa contribui para a aceitação de que os fatores visuais de design do ambiente do ponto 

de venda atuam no nível cognitivo e emocional das pessoas, favorecendo a atividade de 

venda. 

 
Palavras-chaves: Merchandising. Fatores de design. Ponto de Venda. Varejo.  
 



 

ABSTRACT 

The commercial relationship between retailers and their customers, especially the implications 

of store environment on shopping behavior, became the object of interest of respondents in 

recent decades. Studies of Mehrabian and Russell (1974), researchers in the field of 

environmental psychology, were instrumental in spreading the idea that the environmental 

elements of point of purchase cause emotional reactions that can turn into behaviors 

inexplicable in terms of cognitive development. In this way, it is important to implement the 

merchandising, understood as the communication link between product and customer, as the 

appropriate objective presentation of store environment in order to encourage buying activity. 

From this context, this paper aims to demonstrate quantitatively the effect that the 

transformation of design factors, through the use of merchandising, can cause in the sales of a 

traditional retail stores in the footwear industry. Accordingly, was done a case-control study 

using the quasi-experimental method, for which two groups were composed of two set of 

stores of the same retail chain: the trial - which applied the merchandising, and control - 

where the design features of merchandising remained unchanged. The theoretical framework 

on which to substantiate the research include subjects from psychology, marketing, 

organizational behavior, behavioral factors and architecture of merchandising. Thus, we 

observed the effects on the variation in sales revenue caused by changes in design factors. 

Through the use of statistical techniques, it was concluded that the experimental group 

averaged had significantly higher revenue than the control group during the comparison stage 

of the research. In the second stage, in which the control group also was set for model 

merchandising, analysis of results confirmed that income of this group had an effective 

recovery, exceeding the experimental group. Thus, the research contributes to the acceptance 

that the visual design factors of the environment, from the point of purchase work in cognitive 

and emotional level of people, encouraging the buying activity. 

 

Key-words: Merchandising. Design Factors. Point of Sale. Retail.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este capítulo tem o propósito de apresentar o tema da pesquisa ao leitor, bem como o 

problema de pesquisa, os objetivos, a hipótese e a importância do trabalho para a academia e 

os gestores do varejo. 

 

 

1.1 TEMA 

 

 

Foi a partir das descobertas de Mehrabian e Russel (1974) que os estudos sobre a 

atmosfera dos ambientes comerciais passaram a ter maior amparo científico. Como 

pesquisadores da área da Psicologia Ambiental, os autores apresentaram conceitos concretos 

dos efeitos causados pela atmosfera na emoção das pessoas. Assim, disseminaram a ideia de 

que os elementos do ambiente geram reações emocionais que se transformam em 

comportamentos muitas vezes inexplicáveis do ponto de vista cognitivo. O trabalho de 

Mehrabian e Russell (1974) formou uma escola de seguidores que vêm aplicando sua teoria 

sob diferentes abordagens, tanto na área da Psicologia como do Marketing. 

Desde então, os temas relacionados à relação comercial no ponto de venda, entre 

empresas varejistas e clientes, vêm ganhando importância e chamando a atenção de 

pesquisadores, acadêmicos e empresários. As implicações do ambiente da loja no 

comportamento de compra passaram a ser questionadas e testadas, tornando-se objeto de 

estudo de diversas linhas de pesquisa, entre as quais citam-se: Donovan e Rossiter, (1982), 

Bellizzi, Crowlae e Hasty (1983), Zimmer e Golden (1988), Bitner (1992), Donavan et al. 

(1994), Babin, Darden e Griffin (1994), Smith e Burns (1996), Sherman, Mathur e Smith 

(1997), Evereles (1998), Turley e Milliman (2000), Baker et al. (2002), Zorrilla (2002), Gatto 

(2003), Turley e Chebat (2002), Neto, Espinoza e D’Angelo (2003), Fávero (2004), Espinoza, 

D’Angelo e Liberali (2005), Alvarez, Fávero e Luppe (2006), Kny e Nique (2006), Sanzi 

(2007), Sampaio et al. (2009). 

Atualmente, a literatura sobre o tema da atmosfera do ponto de venda já mostra 

robustez. Os estudos têm apresentando indícios de que a atmosfera da loja exerce certos 

efeitos sobre a emoção e a percepção dos consumidores. Desses efeitos decorrem resultados 

que impactam na imagem da empresa, na intenção dos clientes, e na receita de vendas; 
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indicando a necessidade de se observar o comportamento dos consumidores para melhor 

entender os fenômenos incorridos no ambiente de serviços e varejo. Nesse sentido, há muito 

ainda para se estudar, pois se percebe a dificuldade do alinhamento entre os elementos causais 

e seus resultados diretos. Sauerbronn e Ayrosa (2008) defendem que para compreender o 

consumidor é preciso entender a relação existente entre os diversos significados sociais e 

culturais compartilhados, e os significados próprios de cada indivíduo. Porém, como os 

processos sociais e culturais são dinâmicos, os significados de consumo são continuamente 

reestruturados ao longo do tempo, o que torna esse fenômeno complexo, como é demonstrado 

pelos discursos dos autores relacionados ao tema em questão. 

Para Bitner (1992), por exemplo, a capacidade que um ambiente físico tem para 

influenciar comportamentos e criar uma imagem positiva do estabelecimento é algo 

evidentemente representativo para as empresas de serviços, tais como lojas, hotéis, 

restaurantes, bancos e hospitais. Pela característica inerente ao serviço, que geralmente é 

produzido e consumido simultaneamente, Bitner (1992) faz a analogia entre o ponto de venda 

e a fábrica. Para a autora, o consumidor está na loja como se estivesse em uma fábrica, em 

contato com a capacidade total de serviço dentro das instalações físicas da empresa. A fábrica, 

ou o local onde o serviço é produzido, não pode ser escondida, e pode ter um forte impacto 

nas percepções dos clientes sobre sua experiência de compra. 

Em se tratando das variáveis ambientais que compõem o ponto de venda, o tema recai 

sobre a seara do Marketing, como responsável pela administração do conjunto de ferramentas 

que a empresa utiliza para atingir seus objetivos mercadológicos. As estratégias de marca, 

posicionamento e segmentação do público, são questões importantes para se definir quais 

fatores da atmosfera da loja devem ser tratados e de que maneira os mesmos devem ser 

trabalhados.  

Sobre os fatores da atmosfera da loja, destaca-se o estudo de Baker (2002), que 

indicou os fatores de design como os que demonstram maior influência sobre os critérios de 

escolha da loja. A autora representou os fatores de design nas estruturas decorativas, estéticas 

e funcionais relacionadas à exposição dos produtos, cores, layout, etc., elementos estes 

contidos no âmbito do merchandising. 

Embora no Brasil a palavra merchandising esteja associada à exposição de marcas e 

produtos nos meios de comunicação de massa, o conceito de merchandising tem significado 

mais amplo: “qualquer técnica, ação, ou material promocional usado no ponto de venda, que 

proporcione informação e melhor visibilidade dos produtos, marcas e serviços, com o 
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propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores” (BLESSA, 2003, 

p. 18). 

Na loja, o merchandising é visto como o elo de comunicação entre o produto e o 

cliente, sendo esta a última etapa antes da tomada da decisão de compra. Dependendo do tipo 

de loja, o merchandising tem relação direta com a atuação da equipe de vendas, e é nessa 

relação que o emprego do merchandising pode assumir um papel relevante de difícil 

emulação, pois a capacidade de ambientar e reorganizar o ponto de venda passa a ser um 

diferencial para a empresa no mercado competitivo (BAKER, 2002; ZORRILLA, 2002; 

BLESSA, 2003). 

Assim, destaca-se a importância do emprego de recursos humanos competentes, 

capazes de realizar as tarefas relacionadas à aplicação dos diferentes componentes do 

merchandising de forma eficiente. Autores na área da estratégia, como Prahalad e Hamel 

(1998) e Porter (1999), entre outros, tratam do desenvolvimento organizacional associado à 

visão baseada em recursos, donde decorre a saliência das diferentes competências essenciais e 

funcionais sobre o desempenho das empresas.  

Ao tratar dos recursos humanos da empresa, Porter (1999, p. 47) considera 

fundamental que sejam formadas umas poucas competências essenciais para permanecer à 

frente dos rivais: “[...] a eficácia operacional significa o desempenho de atividades melhor do 

que os rivais”. Na obra de Prahalad e Hamel (1998), os autores também identificam a 

atividade humana como diferencial para as organizações: 
As competências essenciais são o aprendizado coletivo na organização, 
especialmente em como coordenar as diversas habilidades de produção e integrar as 
múltiplas correntes de tecnologias [...] esta força da competência essencial é sentida 
tão decisivamente em serviços quanto na fabricação (PRAHALAD E HAMEL, 
1998, p. 298). 

 
O referencial teórico que fundamenta o trabalho está baseado nos estudos da área do 

Marketing, e também inclui literatura relevante em Psicologia, fatores comportamentais e 

arquitetura de merchandising, considerado como fatores de design do merchandising. 

Nos itens que seguem, apresenta-se o problema de pesquisa e os objetivos definidos, 

além da hipótese formulada e dos aspectos que confirmam a relevância da pesquisa.  
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Embasado no contexto apresentado anteriormente, é proposto o seguinte problema 

para a pesquisa: Qual o efeito dos fatores de design do merchandising nas vendas em varejo 

de calçados e acessórios? Um melhor entendimento desse fenômeno poderá auxiliar os 

profissionais da administração de empreendimentos varejistas nas decisões de investimentos 

no ambiente da loja, possibilitando considerar os efeitos que os fatores de design do 

merchandising podem produzir para um melhor desempenho do esforço de vendas. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

Considerando o problema de pesquisa, foram definidos os objetivos para este estudo 

conforme abaixo.  

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Verificar o efeito dos fatores de design do merchandising nas vendas em varejo de 

calçados e acessórios. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

- Relacionar os principais estudos sobre os elementos da atmosfera de loja que afetam 

o comportamento de compra;  

- Definir um conjunto de elementos de merchandising para ser aplicado pela equipe 

das lojas; 

- Apresentar conceitualmente os elementos de merchandising da composição do 

ambiente das lojas; 
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- Controlar os elementos de design do merchandising durante o experimento;  

- Confrontar o efeito da mudança dos fatores de design do merchandising do ambiente 

das lojas com as vendas. 

 

 

1.4 HIPÓTESE 

 

 

Conforme as questões apresentadas e a definição do problema, propõe-se a seguinte 

hipótese: H1: O emprego de fatores de design do merchandising implica aumento nas vendas 

em varejo de calçados e acessórios. 

A teoria que deu suporte para a elaboração dessa hipótese é discutida a seguir, no 

Capítulo 2 - Referencial Teórico. 

 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

Os gestores continuamente planejam, criam, alteram e controlam a estrutura física de 

uma organização, mas frequentemente o impacto de um projeto específico ou mudança de 

concepção sobre os usuários finais não é totalmente compreendido (BITNER, 1992). 

Com base nesse cenário, este estudo propõe uma pesquisa experimental sobre o efeito 

da atmosfera da loja no comportamento de compra, por meio da manipulação da variável 

design do ambiente, no contexto teórico que envolve o merchandising. Essa pesquisa é 

fundamentada nos modelos propostos por Baker et al. (2002) e Zorrilla (2002)1, que 

relacionaram os fatores do ambiente (social, ambientais e design) à percepção dos clientes, 

formando critérios de escolha da loja, dentre os quais o design demonstrou grande força. 

Em vista da dificuldade em recriar uma atmosfera de loja a partir de metodologias 

baseadas em experimentos laboratoriais, medindo as intenções de compra por amostras de 

consumidores, o estudo estabelece uma relação direta entre o ambiente de loja e a real 

situação de consumo, buscando os resultados quantitativos dos efeitos dos fatores de design 

na receita de venda das lojas. 
                                                 

1 Estes autores e modelos, entre outros, são apresentados e discutidos no Capítulo 2 – Referencial Teórico. 
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Segundo Ayrosa, Sauerbronn e Barros (2007, p.2), “o ato de consumo é uma 

experiência humana produtiva significante e muito difícil de ser reduzida à previsão sob pena 

de se incorrer em alguma deficiência na compreensão do fenômeno.” E é no ponto de venda 

que ocorre o contato entre cliente, produto e marca, antes da decisão de compra, sendo este 

um dos momentos mais importantes da relação entre consumidor e empresa. Conforme Blessa 

(2003), ponto de venda é o local que reúne os três principais fatores de efetivação da compra: 

o produto/serviço, o consumidor, e o capital. É da importância do cliente no ponto de venda 

que decorre a relevância do uso do merchandising. 

Portanto, este estudo trata de um tema multidisciplinar, que relaciona psicologia 

ambiental, comportamento de compra, marketing e gestão de negócios, possibilitando a 

medição do retorno financeiro do uso do merchandising como variável de design que compõe 

o ambiente da loja. A formalização de um experimento in loco, com acesso ao ambiente de 

venda e à equipe das lojas, permitiu a coleta de informações tanto sobre a qualidade de 

aplicação do merchandising, como de informações estratégicas da empresa, na forma de 

documentos e relatórios. 

Assim, justifica-se também a relevância desta pesquisa pela importância do processo 

de interação entre fatores técnicos, estratégicos e comportamentais estudados, que refletem o 

planejamento de merchandising para a ambientação das lojas.  

 

Neste presente capítulo, apresentou-se o tema em estudo, estabelecendo seu contexto 

mercadológico e acadêmico, definiu-se o problema de pesquisa, os objetivos e a hipótese 

formulada, bem como apresentou-se a relevância do assunto em questão. No capítulo 

seguinte, será apresentado o referencial teórico que sustenta a proposta deste trabalho. 

 

 



17 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo tem o propósito de apresentar a revisão teórica relativa ao tema do 

trabalho. Partindo da contextualização dos conceitos de varejo, merchandising e 

comportamento do consumidor, finaliza com a revisão dos principais trabalhos que deram 

base à formação da teoria científica sobre os efeitos da atmosfera do ponto de venda no 

comportamento de compra. 

 

 

2.1 VAREJO 

 

 

Nesse item, são apresentadas as terminologias empregadas no segmento do varejo, 

assim como as estruturas sob as quais esta atividade é planejada e desenvolvida, visando à 

melhor compreensão dos itens na sequência. 

A atividade do varejo é a última etapa que constitui o canal de distribuição de um 

produto (fig. 1) e representa todas as atividades relativas à venda do produto e serviço 

diretamente aos consumidores finais. O varejista, ou simplesmente uma loja de varejo, é 

qualquer empreendimento comercial no qual o faturamento tenha como principal origem a 

venda de pequenos lotes de produtos (KOTLER, 2002; URDAN e URDAN, 2006). 

 

 
 

 Fabricante Atacadista Varejista Consumidor  
Figura 1: Canais de distribuição para produtos de consumo 

Fonte: elaborado a partir de Las Casas (1992, p.16) 

 

Em sua essência, o varejista realiza a compra de produtos em quantidades 

relativamente grandes dos atacadistas, produtores ou outros fornecedores, para realizar a 

venda em quantidades menores ao consumidor final, não importando a forma pela qual os 

bens e serviços são vendidos (autosserviço, internet, venda-pessoal, correio, telefone) e o 

local (loja, internet, rua, residência) (LAS CASAS, 1992; LEVY e WEITZ, 2000; KOTLER, 

2002; URDAN e URDAN, 2006). 
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Freitas e Natali (1995) contam a história do surgimento do varejo de autosserviço nos 

Estados Unidos: 
Um dos precursores dos atuais supermercados foi Frank Munsey que, insatisfeito 
com o tipo de serviço prestado pelo comércio de comestíveis, decidiu abrir um 
negócio em 1896, que passou a atuar no regime de "pegue e pague". Era a Mohican 
Company, subdividida em inúmeras seções e oferecendo, além de alimentos, uma 
gama de outros artigos, com os respectivos preços marcados e serviços 
complementares. O projeto foi considerado muito avançado para a época e as donas-
de-casa não compreendiam aquele tipo de comércio.  
[...] Também a companhia Ralph's Grocery, de Los Angeles, em 1873 já praticava 
autosserviço. Os problemas das cadeias varejistas começaram a interessar os 
estudiosos na metade da década de 1910. 
[...] A denominação self-service (autosserviço) começou a ser usada na Califórnia, 
por volta de 1912. Outras lojas foram surgindo, maiores e mais sofisticadas, até que, 
em 1930, surgiu em Long Island, New York, no bairro de Jamaica, o primeiro 
supermercado, de Michael Cullen. 
A grande guerra varejista se dava no nível de preços: ‘ofereciam-se montanhas de 
produtos a preços baixos’. Em 1934, existiam nos E.U.A. 94 supermercados, em 24 
cidades. Dois anos depois, já existiam 1.200 supermercados, em 85 cidades. No 
início da década de quarenta, já existiam 6.171 supermercados, em 48 estados. 
(FREITAS e NATALI, 1995, p.21). 

 

Carvalho, Ghisi e Martinelli (2003) destacam a importância deste setor, ao analisar os 

efeitos das mudanças econômicas atuais no varejo:  
Com as enormes transformações ocorridas nos últimos tempos [...] muitas empresas 
tiveram que arcar com mudanças para as quais não estavam preparadas. A 
concorrência tornou-se extremamente acirrada e a disputa por uma parcela do 
mercado tornou-se cada vez mais forte e agressiva. [...] O varejo pode ser destacado 
como um dos ramos que foram muito afetados por estas mudanças de ordem 
econômica, por ser formador de mercados, norteando as tendências da cadeia 
produtiva, ao intermediar o fluxo de informações entre as necessidades dos 
consumidores e os setores produtivos (CARVALHO, GHISI e MARTINELLI, 
2003, p.329). 

 

De modo geral, o varejista tem a função de gerenciar o local para a venda, promover o 

ponto, expor os produtos, atrair, receber e colocar os consumidores em contato com as ofertas, 

além de explicar as vantagens do produto, negociar os termos de venda, orientar sobre a 

utilização dos produtos e responsabilizar-se pela entrega (URDAN e URDAN, 2006). As 

principais atividades realizadas em um estabelecimento varejista, a fim de cumprir esses 

objetivos, são apresentadas no quadro 1.  
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Principais atividades de um estabelecimento varejista 

1. Seleção dos produtos: estabelecer um sortimento de mercadorias, geralmente inter-relacionado, que esteja de 
acordo com as necessidades e desejos de seu público-alvo; 

2. Compras: comprar uma variedade de produtos de distintos fornecedores com o objetivo de revendê-los ao 
consumidor final; 

3. Vendas: promover o produto junto ao mercado e atender a essa demanda, permitindo que o consumidor 
possa escolher entre uma variedade de produtos reunidos em um único local; 

4. Financiamento: oferecer crédito e condições de pagamento aos consumidores como facilitador da transação; 

5. Armazenamento: manter os estoques necessários para atender as demandas do consumidor; 

6. Distribuição: comprar em grande quantidade e dividir as mercadorias em lotes menores, nas quantidades 
desejadas pelos clientes; 

7. Transporte: movimentar fisicamente os produtos do produtor ao local onde se encontra o consumidor final; 

8. Transmissão e coleta de informações: manter relacionamento com o cliente final, prestando informações 
técnicas e promocionais sobre os produtos ao consumidor final, e coletar informações de marketing sobre 
condições de mercado, volume de vendas, tendências de moda e condições de preço para os produtores; 

9. Divisão dos riscos: absorver os riscos do negócio ao adquirir as mercadorias dos produtores ou atacadistas, 
em especial os custos de manutenção de estoques e obsolescência dos produtos; 

10. Controle da qualidade: avaliar a qualidade dos produtos e ajudar com informações para a sua melhoria; 

11. Prestação de serviços necessários à venda: os serviços têm sido definidos como ações, esforços ou 
desempenhos que são fornecidos por um varejista como soluções para os problemas dos clientes. 

Quadro 1: Principais atividades de um estabelecimento varejista 
Fonte: adaptado de Terra (2009); Las Casas (1994), Kotler (2002); Carvalho, Ghisi e Martinelli (2003); Urdan e 

Urdan (2006); Corrêa, Ferreira e Almeida (2006) 
 

De acordo com Beckman (1973, apud LAS CASAS, 1992), os estabelecimentos 

varejistas podem ser caracterizados sob diversos tipos de estruturas e serviços, conforme o 

quadro 2.  

Ainda, segundo Urdan e Urdan (2006), o tipo de negócio de varejo pode ser 

diferenciado de acordo com o total de itens de produtos que o varejista coloca à venda. 

Conforme a quantidade e a seleção do sortimento de produtos, o varejista pode equilibrar as 

demandas do mercado e a rentabilidade. Cada item gera um retorno de venda para o varejista 

como margem de contribuição do item (preço de venda menos os custos); a margem de 

contribuição multiplicada pelo giro indica a lucratividade de cada produto. Logo, quando o 

varejista aprofunda o sortimento, estocando todos os números de uma determinada marca de 

tênis, por exemplo, terá itens com menor retorno, pois os números muito grandes ou muito 

pequenos giram menos, e certos modelos têm menos margens de lucro, reduzindo a 

rentabilidade (URDAN e URDAN, 2006). 
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Tipos de estruturas e serviços 

a) Por propriedade de estabelecimento: lojas independentes; lojas em cadeia ou filiais; lojas de propriedade de 
fabricantes; cooperativas de consumidores; estabelecimentos de propriedade de fazendeiros; lojas de propriedade 
da empresa industrial; lojas operadas pelo governo (telefônicas, correios); lojas de utilidade pública. 

b) Por tipo de negócio: lojas gerais (departamentos, gerais e de variedades); lojas de uma única linha de produtos 
(móveis, confecção, etc.); lojas especializadas (carnes, lingerie, tapetes, etc).  

c) Por tamanho de estabelecimento: por número de empregados; por volume de vendas anuais. 

d) Pelo grau de integração vertical: não integrada (funções varejistas somente); integrada com funções 
atacadistas; integrada com fabricação ou outra forma de criação de utilidades. 

e) Tipo de relação com outras organizações: não afiliada; voluntariamente afiliada com outros varejistas (cadeias 
formadas por atacadistas, cadeias formadas por varejistas independentes, franquias). 

f) Por método de contato de consumidor: lojista; marketing direto (venda por catálogo, anúncios em mídia); 
contatos diretos com os consumidores (porta a porta, entregas regulares em locais determinados). 

g) Por tipo de localização: urbana (comércio central, distrito comercial secundário, localização de bairro, 
shopping centers, mercado público); cidade pequena (centro, bairros); lojas rurais; stands à beira de estrada. 

h) Por tipo de serviços prestados: serviços completos; serviços limitados; autosserviço. 

i) Forma legal de organização: individual; sociedade; empresa de capital limitado; sociedades anônimas; tipos 
especiais de organizações. 

j) Por organização administrativa ou técnica operacional: indiferenciada; departamentalizada. 

Quadro 2: Tipos e estruturas e serviços de um estabelecimento varejista 
Fonte: adaptado de Beckman (1973 apud LAS CASAS, 1992, p.25) 

 

As lojas gerais de departamentos e de variedades operam com elevada amplitude de 

categorias de produtos, onde categorias similares formam um departamento, cada 

departamento ocupa um espaço próprio no layout da loja (URDAN e URDAN, 2006). Na 

outra mão, lojas de uma única linha de produtos e lojas especializadas mantêm uma linha 

mais restrita de mercadorias, mas por outro lado ofertam uma maior variedade pelo aumento 

da profundidade das categorias que comercializam (KOTLER, 2002; URDAN e URDAN, 

2006). 

Uma vez que a compra de um bem tangível sem a adição de algum tipo de serviço 

praticamente inexiste, os bens e serviços são combinados no ponto de venda em busca de uma 

solução para as necessidades de compra dos clientes (CORRÊA, FERREIRA e ALMEIDA, 

2006). Marques, Moura e Albertin (2003) destacam a importância da oferta de serviços 

agregados aos estabelecimentos varejistas:  
De um lado, há grandes redes de varejo com grandes pontos de presença; de outro 
lado a sociedade tem cada vez menos tempo para gastar com compras. E o 
consumidor, por sua vez, tem expectativas cada vez maiores no que se refere a 
níveis de serviço [...] (p.56).  

 



21 

Para aumentar a percepção de valor das suas ofertas e diferenciar a loja de seus 

concorrentes, os varejistas são comumente compelidos a acrescentar cada vez mais serviços 

ao ambiente de venda. Todavia, o aumento do nível dos serviços acarreta aumento dos custos. 

Nesse caso, a equação nível dos serviços versus custos versus valor percebido pelos clientes 

deve ser favorável, na medida em que os serviços apresentem viabilidade técnica, financeira e 

mercadológica (URDAN e URDAN, 2006). 

Quanto ao tipo de serviços prestados, as lojas podem ser classificadas como: 

a) Autosserviço ou autoatendimento: o cliente conta com o mínimo apoio do varejista para 

comprar e se dispõe a isso para poupar dinheiro (KOTLER, 2002). “Ele percorre o 

estabelecimento observando, avaliando, comparando e até testando e experimentando os 

produtos [...] e só no final, quando passa pelo caixa, que o comprador fica diante do 

funcionário da loja” (URDAN e URDAN, 2006, p. 152).  
O autoatendimento, inicialmente imaginado como uma forma de redução de custos, 
em função da menor utilização de mão-de-obra, trouxe novos elementos que 
modificaram o processo tradicional de compra. O consumidor, ao percorrer o 
estoque do varejista, passa a ter contato com um número de produtos muito superior 
ao que planeja comprar. E essa exposição, inexistente no atendimento de balcão, 
pode estimular a compra de itens extras. No ambiente dos autosserviços, o impulso 
para a compra não programada pode decorrer dos mais variados fatores, mas tanto 
os estudos acadêmicos, como os executivos de mercado, concordam com a sua 
existência (ÂNGELO, FÁVERO e SIQUEIRA, 2004, p.3).  

 

b) Seleção e serviço limitado: variam conforme a quantidade de mercadorias ofertadas. “Os 

próprios clientes encontram os produtos que querem comprar, embora possam pedir ajuda” 

(KOTLER, 2002, p. 540). 

c) Serviço completo: a loja disponibiliza vendedores para ajudar em todas as fases do 

processo de compra na loja, desde procurar, comparar e selecionar o produto desejado 

(KOTLER, 2002). Ao oferecer esse tipo de serviço, a loja aumenta o benefício percebido pelo 

cliente ou reduz o preço não monetário (sacrifícios de tempo, energia e psicológicos). Os 

serviços agregados têm a função de facilitar a compra, aumentar o conforto e agilizar o 

processo (URDAN e URDAN, 2006). 

De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2005), as experiências vivenciadas 

combinadas com a imagem formada pela percepção individual das lojas são fatores 

responsáveis pela escolha específica de uma loja. 
Um indivíduo pode utilizar diferentes critérios para avaliar qual loja vai ao encontro 
das suas necessidades, dependendo do tipo de compra. Os consumidores comparam 
as opções com base na forma como percebem a performance desempenhada em 
cada um dos vários critérios. (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005, p.136).  

 



22 

Dessa forma, muitas empresas passaram a determinar suas estratégias de marketing 

em função do público-alvo. Descobrir aquilo que o consumidor deseja e atuar conforme sua 

expectativa passou a ser o objetivo dos departamentos de marketing.   
A chave para alcançar as metas organizacionais está no fato de a empresa ser mais 
efetiva que a concorrência na criação, entrega e comunicação de valor para o cliente 
de seus mercados-alvo selecionados [...] a orientação para marketing adota uma 
perspectiva de fora para dentro. Começa com um mercado bem definido, focaliza as 
necessidades dos clientes, coordena todas as atividades que os afetarão e produz 
lucros satisfazendo-os (KOTLER, 2002, p. 41). 

 

Os investimentos no ponto de venda são uma forma de valorizar o espaço no qual 

lojista e cliente mantêm contato direto e onde a maioria das decisões de compra ocorre. 

Segundo Neto, Espinoza e D’Angelo (2003), “há uma frase comumente proferida entre 

empresários e especialistas de varejo que sintetiza com precisão a importância do ponto de 

venda: varejo se faz na loja” (p.105). No item a seguir, são discutidos os conceitos e aspectos 

que envolvem a adequação do ponto de venda para a atividade do varejo. 

 

 

2.2 O COMPOSTO DE MARKETING E O MERCHANDISING 

 

 

O conceito do Composto de Marketing é um tema amplamente apresentado e discutido 

nos livros de Marketing. Esse conceito foi inicialmente apresentando por Jeromy McCarthy 

nos anos de 1960, representando as áreas da empresa nas quais “as decisões devem ser 

tomadas para que se exerça influência sobre os canais comercias, bem como sobre os 

consumidores” (KOTLER, 2002, p.37). As estratégias de marketing são empregadas sobre o 

que se denominou de 4P’s, referente aos seguintes elementos, na língua inglesa: product 

(produto), price (preço), place (praça) e promotion (promoção). 

Com o passar dos anos, e a evolução dos modelos relacionados ao marketing, foram 

acrescentados novos P’s aos originais 4 P’s de Jeromy McCarthy. Autores como Zeithaml e 

Bitner (2003), ao caracterizarem o Composto de Marketing relacionado às empresas de varejo 

e serviço, expandiram o conceito original dos 4 P’s para 7 P’s, demonstrando a importância 

dos P’s referente às pessoas, aos processos, e às evidências físicas (phisical evidence, na 

língua inglesa) no ambiente das empresas de varejo e serviço. 

O P de pessoas indica que empregados e clientes que frequentam a loja de varejo se 

tornam parte integrante deste ambiente, influenciando na percepção e avaliação dos 



23 

consumidores. O P de processos indica que a forma planejada com que o serviço está sendo 

prestado também é percebida e avaliada pelo consumidor. Por sua vez, o P de evidência física, 

no qual o merchandising está inserido, é evidenciado na hora da compra, no momento em que 

os consumidores buscam por evidências físicas na forma de elementos que compõem o 

ambiente da loja, como comunicação visual, layout, sinalizações, equipamentos, cores, etc. 

(KOTLER, 2002, ZEITHAML e BITNER, 2003, URDAN e URDAN, 2006). 

O estudo de Estrela e Botelho (2006) chama a atenção para os diversos fatores que 

podem estar associados às atividades promocionais no ponto de venda, indicando que o layout 

da loja, o posicionamento, volume, sortimento, entre componentes de merchandising, podem 

causar impacto positivo nas vendas dos produtos expostos e influenciar a rentabilidade de 

ações promocionais.  

Segundo Freitas e Natali (1995), o merchandising chegou ao Brasil por volta de 1950, 

junto ao surgimento dos self-services: 
 [...] as vitrines e as decorações internas foram cedendo lugar para o trabalho de 
merchandising com a missão de acelerar a rotação dos produtos no ponto de venda. 
[...] Com isso foram aparecendo os displays, os dispensers, os check-outs e uma 
série de materiais promocionais de comunicação interna tais como: cartazes, 
cartazetes, móbiles, bandeirolas, cartões-preço, etiquetas, adesivos, etc., estimulando 
os consumidores à compra por impulso. As grandes empresas movimentam-se, 
colocando nos pontos-de-venda promotores de vendas que faziam a reposição do 
produto e a limpeza do local onde o produto seria exposto, fixavam preços, 
disputavam pontos quentes, etc. (FREITAS e NATALI, 1995, p.13). 
 
 

Caldeira (1990) descreve o merchandising como o planejamento e a operacionalização 

de atividades realizadas em estabelecimentos comerciais, como parte do complexo 

mercadológico de oferta de bens de consumo. Para Ferracciù (1997), o merchandising é uma 

técnica de adequação do produto ao mercado, por isso envolve atividades como escolha do 

produto a ser ofertado, tamanho adequado, aparência, formato, quantidades, embalagem, 

cores utilizadas, épocas ideais para ofertar, linha de preços a ser estabelecida, forma de 

comunicação no ponto de venda, etc. 

Blessa (2003) ressalta que a palavra merchandising é empregada de diferentes formas 

e conceitos no campo do marketing e da propaganda. 
Existe muita confusão entre as definições de merchandising e promoção de vendas. 
[...] Precisamos entender que merchandising está acima da promoção de vendas e a 
usa como meio para efetivar sua estratégia. O merchandising tanto pode usar a 
propaganda (quando divulga ofertas na mídia) como a promoção de vendas (quando 
se utiliza de preços mais baixos ou brindes) para a ampliação de sua estratégia. [...] 
Uma promoção de venda não precisa ter obrigatoriamente com a filosofia de 
comunicação do produto ou da empresa; [...] já o material de merchandising no 
ponto de venda tem de estar obrigatoriamente de acordo com a filosofia global de 
comunicação do produto ou da empresa, para não quebrar a unidade dessa 
comunicação (BLESSA, 2003, p.20). 
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Outra associação comum à palavra merchandising é a propaganda que usa a exposição 

de marcas e produtos inseridos no contexto de programas de televisão como filmes, novelas e 

programas de auditório, que, apesar do nome, não têm nenhuma relação com o significado 

original da palavra merchandising. Esta propaganda é também chamada de merchandising 

comercial, ou editorial. 
Nos veículos de comunicação, o merchandising é utilizado como estratégia de 
marketing indispensável para o sucesso das organizações, que querem fisgar o 
consumidor e fazê-lo comprar determinado produto. O marco inicial do 
merchandising comercial no Brasil foi, segundo Trindade (1999), através da 
telenovela Beto Rockfeller, em 1969, na extinta TV Tupi. O protagonista Beto 
amanhecia ressacado das farras e tomava o antiácido efervescente Alka Seltzer da 
Bayer. Mas os primeiros grandes casos de merchandising foram iniciados nas 
telenovelas globais a partir da novela Cavalo de Aço, de Walter Negrão 
(ZACARIOTTI e COSTA, 2006, p.6). 

 

Também a palavra merchandising é comumente utilizada em associação às 

características visuais de um ponto de venda. Para este significado alguns autores utilizam a 

terminologia visual merchandising. 
Técnica de trabalhar o ambiente do ponto de venda criando identidade e 
personificando decorativamente todos os equipamentos que circundam os produtos. 
O Merchandising Visual usa o design, a arquitetura e a decoração para aclimatar, 
motivar e induzir os consumidores à compra (BLESSA, 2003, p.22). 

  

O aspecto visual do merchandising ganha força na medida em que a visão é 

considerada o principal sentido humano durante o processo de escolha de produtos no ponto 

de venda, sendo relacionado nesta ordem: 1% para paladar; 1,5% para tato; 3,5% para olfato; 

11% para audição; e 83% para a visão (BLESSA, 2003, p.30).  

Em resumo, pode-se dizer que o merchandising refere-se a um conjunto de técnicas 

estrategicamente utilizadas na elaboração do ponto de venda com a finalidade de tornar a 

atmosfera da loja um local propício para a relação de troca. 

O termo atmosfera é utilizado por diversos pesquisadores para descrever a concepção 

de espaços capazes de criar certos efeitos sobre os clientes (MEHRABIAN e RUSSEL, 1974; 

DONAVAN e ROSSITER, 1982; BITNER, 1992; LEVY e GREWAL, 1992; TURLEY e 

MILLIMAN, 2000; BAKER et al., 2002; GATTO, 2002; ZORRILLA, 2002). 
Conceito inicialmente desenvolvido no âmbito do varejo envolvendo o composto de 
merchandising evoluiu para um significado muito mais amplo nos últimos anos. É 
entendido hoje como o processo de desenvolver, assegurar, apoiar e comunicar as 
ofertas de mercadorias pelo varejista, bem como fixar o preço delas. Influencia 
diretamente o ambiente físico e o design da loja. A exposição de produtos em 
vitrine, perto dos caixas, em destaque na entrada da loja ou em outros pontos em 
evidência para o cliente baseia-se nesse conceito (SAMARA e MORSCH, 2009, 
p.157). 
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De acordo com Guimarães et al. (2003), a qualidade da atmosfera efetivada na 

composição do merchandising e serviços representa mais do que componentes da imagem da 

loja, pois são fatores que antecedem a formação da imagem da loja.  
Elementos dentro da loja, como cor, iluminação, estilo, layout, limpeza, eficiência 
de vendas ou música, têm efeitos mais imediatos na decisão de compra do que 
outros fatores de marketing que não estão presentes no ponto de venda, como 
propaganda, publicidade, ou promoções criativas. O ambiente físico da loja tem sido 
identificado como um dos vários inputs na formação da imagem da loja, ou na 
atitude geral em relação à loja. 
A imagem da loja tem impacto importante na atração dos consumidores. Os 
compradores procuram lojas cujas imagens são congruentes com a sua própria auto-
imagem. Nenhuma loja pode ser todas as coisas para todas as pessoas 
(GUIMARÃES et al., 2003, p.139). 

 

Desta forma, numa época em que os varejistas descobrem que está cada vez mais 

difícil criar uma vantagem diferenciada em relação a produtos, preços, promoções e 

localização, a própria loja se torna uma ótima oportunidade para a diferenciação no mercado. 

Em seu conjunto, pode-se definir o merchandising de forma mais ampla, como um plano 

tático, ou modelo para ambientação do ponto de venda, apresentando os produtos para os 

consumidores de forma estrategicamente adequada com a finalidade de criar impulsos de 

compra na mente das pessoas, tornando mais rentáveis todas as operações nos canais de 

marketing. Para o consumidor é um facilitador da compra, economiza tempo e lembra 

necessidades; para o varejista cria fidelidade à loja, atrai novos consumidores, aumenta as 

vendas e valoriza o ponto; para o fornecedor aumenta o giro de seus produtos, cria fidelidade 

à marca e bloqueia as atividades da concorrência (LAS CASAS, 1992, ZORRILA, 2002, 

BLESSA, 2003). 

Para que uma exposição eficaz de mercadorias seja feita, Blessa (2003) ressalta os 

seguintes elementos a serem considerados no planejamento de merchandising:  

a) localização, layout adequado com a escolha dos melhores locais de tráfego para expor os 

produtos; 

 b) agrupamento, separando as categorias de produtos; 

c) posicionamento, com a adequação da altura dos produtos ao olhar e alcance para pegar; 

d) comunicação, utilizando sinalização com preços, ofertas, cartazes, displays; 

e) volume, ambientando as seções com a quantidade certa de mercadorias. 

Caldeira (1990) destaca ainda que esta é a grande técnica de explorar adequadamente a 

compra por impulso. 
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Baker et al. (2002) apresenta três fatores como preponderantes na composição da 

atmosfera de uma loja: fatores ambientais, sociais e de design. A autora caracteriza os fatores 

ambientais como condições de temperatura, cheiros, ruídos, música e iluminação que 

compõem o ponto de venda, pois os clientes podem perceber os fatores ambientais quando 

esses excedem os limites de costume. 

Os fatores sociais são considerados como sendo o componente humano inserido no 

ambiente de venda, formado tanto pelos empregados da loja como pelos clientes presentes no 

local, na medida em que o número, o tipo e o comportamento das pessoas podem influenciar 

nas percepções dos consumidores acerca da loja e dos produtos. Por fim, os fatores de design 

estão relacionados aos elementos funcionais e estéticos como arquitetura, estilo e layout. 

Nesse caso, os varejistas podem definir a configuração da loja de acordo com seus objetivos 

de marketing. 
De forma geral, os consumidores focam em pouco tempo dentro da loja, na limpeza, 
na variedade de produtos, no pagamento no caixa e na disponibilidade dos produtos 
quando estão decidindo onde vão comprá-los. Especialmente, os consumidores 
escolhem a loja influenciados pela conveniência, pela performance da loja nos 
detalhes e pela percepção que têm sobre esta [...] muitos fatores influenciam as 
decisões de compra, incluindo promoções, limpeza, nível de serviços, preço, valor e 
experiência geral de varejo (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005, p.133). 

 

Portanto, na perspectiva do marketing, a atmosfera é um dos fatores formadores da 

imagem da loja. A forma de exposição dos produtos e o layout ajudam na direção e na 

atenção dos consumidores, fazendo aumentar as possibilidades de compra de produtos que 

não seriam percebidos de outra forma. Tais fatores podem causar reações emocionais 

particulares que influenciam na quantidade de tempo e dinheiro gastos durante as compras 

(BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005).  Estudos sobre o comportamento de compra, 

apresentados no item na sequência, auxiliam na compreensão das reações de consumidores 

em relação ao ambiente de venda.  

 

 

2.3 COMPORTAMENTO DE COMPRA 

 

 

Muitas linhas de estudo buscam compreender e antecipar a forma como os 

consumidores empregam seu tempo, dinheiro e esforço na hora da compra, mas esse é um 

comportamento de natureza complexa, e permanece desafiando pesquisadores de diversas 

áreas do conhecimento. “Mesmo dentro do campo da Psicologia ocorrem divergências sobre 
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este tema e as diferentes correntes apresentam definições diversas para o conceito” 

(AYROSA, SAUERBRONN e BARROS, 2007, p.2). 

A abordagem apresentada nesse trabalho busca os conceitos-chaves no caminho da 

melhor compreensão do comportamento de compra, sem, porém, ter o objetivo de aprofundar 

ou detalhar esse tema. Nessa linha, parte-se para a apresentação de conceitos da área da 

Psicologia Ambiental, da Psicologia Comportamental, da Psicologia Social, e do 

comportamento do consumidor em geral. 

Existem duas principais linhas teóricas que buscam explicar como se desenvolve o 

processo de aprendizagem: as teorias cognitivas conceituam os indivíduos na busca da 

solução de problemas pelo processamento de informações relativo à habilidade humana de 

aprender, baseado no raciocínio lógico; enquanto as teorias behavioristas têm a visão de que o 

aprendizado ocorre como resultado de respostas a eventos externos condicionados pela 

relação estímulo-resposta (SAMARA e MORSCH, 2009). 

Em função do exposto acima, dentre os modelos clássicos da visão cognitivista sobre 

o comportamento do consumidor, optou-se pela adoção de uma estrutura conceitual como 

base para apresentar o tema. Assim, discute-se o tema conforme a abordagem mais recente 

apresentada por Blackwell, Miniard e Engel (2005). Segundo esses autores, o processo de 

decisão do consumidor percorre sete estágios principais: o reconhecimento da necessidade é o 

ponto de partida e ocorre quando existe diferença entre o estado atual e o estado ideal das 

coisas. Nesse sentido, afirmam os autores: “os consumidores compram coisas quando 

acreditam que a habilidade do produto em solucionar problemas vale mais que o custo de 

comprá-lo” (p.75). 

A necessidade gera um estado de tensão, justificador do motivo da compra, criando a 

motivação e direcionando o comportamento do consumidor para determinadas metas de 

consumo, de acordo com as características individuais. Necessidades não satisfeitas 

impulsionam o comportamento para aliviar a tensão (SAMARA e MORSCH, 2009). A figura 

2 abaixo esquematiza esse processo.  

 

 

  
Necessidade 

Humana Motivo 
Comportamento 

Adequado 

(tensão) (estímulo) (redução da tensão) 
 

Figura 2: Processo da motivação humana  



28 

Fonte: Samara e Morsch (2009, p.103) 

 

Posteriormente, em um segundo estágio, ocorre a busca de informações como solução 

para satisfazer as necessidades não atendidas. Os consumidores buscam fontes para obter 

informações e tomar a decisão de compra mais acertada. As fontes de informação podem ser 

as de domínio dos profissionais de marketing das empresas fabricantes ou varejistas, ou as 

fontes derivadas de outros agentes chamados não mercadológicos, tais como amigos, família, 

líderes de opinião e mídia. O processo de busca de informação segue o seguinte caminho: 1) 

exposição - os sentidos são ativados, e o processamento da informação se inicia; 2) atenção - 

processamento da informação para alocar a informação que chega; 3) compreensão - se existir 

atenção, a mensagem será analisada de acordo com as categorias de sentido arquivadas na 

memória; 4) aceitação - ocorrida a compreensão, a mensagem poderá ser aceita ou rechaçada; 

5) retenção - quando a informação é aceita e guardada na memória para ser usada no futuro 

(BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). 

O terceiro estágio é a avaliação das alternativas, momento em que o consumidor 

seleciona e compara as opções de compra. A maneira como os consumidores avaliam suas 

opções depende tanto de fatores próprios de cada indivíduo como das variáveis ambientais. O 

processo de avaliação é único para cada pessoa, sendo formado a partir dos valores, das 

necessidades e do estilo de vida. Após a avaliação, ocorre o quarto estágio, que é a compra 

propriamente dita. Cabe ressaltar que, muitas vezes, os consumidores adquirem produtos 

bastante diferentes daqueles que pretendiam comprar, ou simplesmente não adquirem nada 

por algum motivo que aconteça durante o estágio de escolha ou compra (BLACKWELL, 

MINIARD e ENGEL, 2005). 

O quinto estágio é o consumo, fase na qual o consumidor utiliza o produto, podendo 

ocorrer no momento seguinte da compra ou em qualquer momento futuro. A avaliação pós-

consumo é o sexto estágio e acontece após a experimentação do produto ou serviço. Quando a 

performance percebida corresponde às expectativas do consumidor, diz-se que ocorreu 

satisfação, caso contrário, insatisfação.  A avaliação pós-compra é significante para área de 

marketing das empresas na medida em que os consumidores guardam suas avaliações na 

memória, utilizando-as em escolhas futuras.  
Se o consumidor tiver alto grau de satisfação, as decisões subsequentes de compra 
se tornarão muito simples e rápidas. Os concorrentes, em sua maior parte, 
dificilmente conseguirão atingir as mentes e os processos de decisão de 
consumidores satisfeitos, pois estes tendem a comprar a mesma marca na mesma 
loja (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005, p.83). 
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O descarte é considerado o último estágio do processo e ocorre quando o consumidor 

não tem mais interesse no conjunto de benefícios do produto ou serviço; dentre as opções, 

existe o descarte completo, reciclagem ou revenda (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 

2005). 

Conforme visto, o ato de compra não ocorre por nada, seu início é a motivação que 

conduz a uma necessidade que leva a um desejo. Do desejo surgem as preferências por 

determinadas formas específicas para atender à motivação inicial. No sentido oposto à 

motivação surgem os freios, fruto da consciência de risco relacionada com o produto. Entre a 

força da motivação e dos freios está a personalidade do indivíduo como ponto determinante:  

a soma de todas essas variáveis é formadora da percepção particular dos produtos, que, por 

sua vez, determinará atitudes positivas ou negativas com relação aos produtos e ao ponto de 

venda, e terão impacto nas preferências futuras de cada pessoa (KARSAKLIAN, 2004). 

No momento em que as empresas passaram a orientar suas estratégias de marketing 

para o consumidor, com produtos e serviços diferenciados, o processo de customização tornou 

toda a operação mais dispendiosa e os consumidores mais exigentes. Estes tornaram-se 

demandantes de produtos cada vez mais elaborados, que atendam suas necessidades, 

preferências e gostos (URDAN e URDAN, 2006). Portanto, para criar valor para o cliente, é 

necessário compreender que tipo de customização os clientes valorizam mais. Nesse sentido, 

a literatura divide em três grupos os fatores que afetam o comportamento de compra: 

diferenças individuais, influências ambientais e processos psicológicos. 

a) Diferenças individuais - estas diferenças são divididas em cinco categorias:   

1) Idade, renda, estilo de vida, valores e personalidade: são características individuais 

próprias, com base nas quais os profissionais de marketing tentam agrupar as pessoas per 

semelhança em segmentos de mercado. As características de idade, renda e geografia são 

chamadas de diferenças demográficas. O estilo de vida corresponde aos padrões nos quais os 

indivíduos vivem e fazem uso do seu dinheiro; chamando de características psicográficas é 

representado por atividades, interesses e opiniões. Os valores correspondem às crenças sobre 

a vida e os comportamentos aceitáveis, expressando os objetivos que motivam as pessoas e as 

formas de alcançar esses objetivos. Os valores pessoais ajudam a responder à questão: este 

produto serve para mim? Os valores são duradouros, enquanto o estilo de vida muda com 

mais constância. Já a personalidade é definida como “uma maquiagem psicológica individual 

única” que influencia como uma pessoa responde ao seu ambiente (BLACKWELL, 

MINIARD e ENGEL, 2005, p.221). 
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2) Recursos do consumidor: a compra requer o esforço de três recursos por parte do 

consumidor -  recepção da informação e capacidade de processamento (atenção), tempo e 

dinheiro.  

3) Motivação: é a ativação de um objetivo pessoal; uma necessidade sentida que pode ser 

ativada de diferentes maneiras. “Motivação é algo que não pode ser diretamente observado, 

infere-se a existência de motivações pela observação do comportamento” (KARSAKLIAN, 

2004, p.27). 

4) Conhecimento: corresponde à informação guardada na memória acessada para tomar a 

decisão de compra. 

5) Atitudes: Gostos e aversões são chamados de atitude e normalmente desempenham um 

papel importante na moldagem do comportamento do consumidor. Para Samara e Morsch 

(2009), a atitude de um consumidor “é uma predisposição aprendida para responder de 

maneira consistente favorável ou desfavorável a um determinado objeto” (p.118). De acordo 

com Blackwell, Miniard e Engel (2005), a atitude possui cinco propriedades: valência, pelo 

fato de uma atitude ser positiva, negativa ou neutra; extremidade, pela intensidade de gostar 

ou não gostar; resistência, pelo grau de imunidade da mudança; persistência, pelo desgaste ao 

longo do tempo; e confiança, pela crença de que a atitude está correta. As atitudes influenciam 

o comportamento de compra porque quando o consumidor forma uma atitude a respeito de 

determinada marca/produto, a atitude passa a ser um direcionador para escolhas futuras e é 

difícil de ser modificada (fig. 3). Quando o consumidor está sob condições de uma atitude 

favorável, positiva, sua predisposição o levará a um comportamento de aproximação, ou seja, 

experimentação e compra do produto; do contrário, se tiver ocorrido uma atitude 

desfavorável, negativa, a predisposição do consumidor estará para evitar o produto e a 

procurar alternativas (MEHRABIAN e RUSSEL, 1974; BAKER et al., 2002; SAMARA e 

MORSCH, 2009). 
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Figura 3: Interações entre os componentes da atitude e o comportamento 
Fonte: SAMARA e MORSCH (2009, p.119) 

 

b) Influências ambientais - no momento da compra, as características individuais são 

associadas a outras características, as ambientais. São também cinco estes fatores:  

1) Cultura: conjunto de valores, atitudes e ideias, que, apreendidos ao longo da vida, 

interferem na forma de comunicação, interpretação e avaliação dos indivíduos. 

2) Classe social: divisão de grupos de indivíduos levando em consideração fatores 

socioeconômicos que, por sua vez, possuem diferentes formas de comportamento de 

consumo.  

3) Família: fonte de decisão primária que determina padrões complexos e variáveis de papéis 

e funções de compra. 

4) Influência pessoal: comportamentos que são afetados por normas e expectativas de outras 

pessoas, seja seguindo conselhos ou acompanhando as decisões de outros. 

5) Situação: uma variável determinante do comportamento de compra, uma vez que as 

situações se alteram da mesma forma que os comportamentos se alteram. As variáveis 

situacionais de um determinado ambiente de loja são fatores determinantes para o 

comportamento de compra, pois as influências das variáveis situacionais do ambiente, 

associadas às características individuais (socioculturais e psicológicas) no entorno do ato de 

consumo, exercem influência sobre o comportamento (RUSSELL e MEHRABIAN, 1976; 

RUSSEL, 1976; BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). 
A situação do consumidor é um microprocesso que se compõe por fatores que: a) 
envolvem o tempo e o lugar nos quais ocorre sua atividade, b) explicam o motivo 
pelo qual a compra ocorre e c) influenciam seu comportamento. Há inicialmente 
uma interação entre a pessoa e esses fatores, que interferem na percepção e no 
comportamento, resultando ou não no ato de compra (SAMARA e MORSCH, 2009, 
p.154). 

 

c) Processos psicológicos - estes processos influenciam o comportamento do consumidor e 

desenvolvem-se em três etapas: 

1) Processamento da informação: corresponde a como as pessoas recebem, processam e dão 

sentido às informações do mercado. Para a decisão de compra, as informações de marketing 

transmitidas pelas empresas são transformadas, reduzidas, elaboradas, armazenadas, 

redescobertas e recuperadas. 

2) Aprendizagem: é o processo pelo qual um indivíduo, ao passar por uma experiência de 

compra, forma um novo conhecimento que pode vir a formar um comportamento de compra. 
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3) Mudança de comportamento e atitude: é o objetivo dos esforços de marketing das 

empresas, uma vez que se tem a expectativa de que uma experiência de compra positiva 

levaria a uma atitude positiva em relação à loja ou ao produto, pois a atitude é formada por 

componentes cognitivos (crenças), afetivos (sentimentos), e conativos, que se referem às 

tendências comportamentais da pessoa em relação ao objeto da atitude. 

A complexidade do processo de tomada de decisão pode variar do mais baixo ao mais 

alto envolvimento de compra. 
O envolvimento é o nível de importância pessoal percebida e/ou interesse invocado 
por um estímulo ou uma situação específica. O consumidor age deliberadamente 
para minimizar o risco e para maximizar os benefícios obtidos com a compra e o uso 
(ANTIL apud BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005, p.95).  

 

O grau de envolvimento é determinado pelo grau de importância que os consumidores 

atribuem ao produto / serviço desejado. De acordo com o tipo de compra, o consumidor pode 

gerar um complexo processo de decisão que requer grande quantidade de tempo e energia 

para a solução do problema. No entanto, a maioria dos processos de compra é simples e 

corriqueira, com decisão de compra tomada em pouco tempo e com baixo nível de esforço 

(BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). 

Um consumidor pode realizar um tipo de compra totalmente planejada quando escolhe 

antecipadamente o produto e a marca desejada. Também pode realizar uma compra 

parcialmente planejada se tiver em mente o produto e deixar a escolha da marca para o 

momento da compra; ou, ainda, pode optar por uma compra não planejada, se tanto produto 

quanto marca forem escolhidos no ponto de venda, sem nenhum planejamento prévio 

(SOLOMON, 2006). 

As principais razões de compra não planejada são: a lembrança da pouca quantidade 

no estoque de casa; compra parcialmente planejada, mas que decide pelo produto na loja; viu 

o item e reconheceu a necessidade; preço excelente; item necessário para complementar a 

compra; bom valor (preço versus qualidade); qualidade excepcional; ocasião especial; outros 

(IYER, 1989, p.53). 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) consideram a compra por impulso como um tipo de 

compra não planejada que ocorre estimulada pela ocasião, seja por uma promoção ou pela 

apresentação de um produto na vitrine. Embora os impulsos de compra sejam considerados 

como praticamente universais em sua natureza nas diversas condições de mercado locais, 

várias forças culturais têm impacto em como os consumidores respondem sob impulso 

(ROOK, 1987). 
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[…] a compra por impulso ocorre quando a pessoa vivencia uma súbita necessidade 
a que não consegue resistir. É mais provável que a tendência de comprar 
espontaneamente resulte em uma compra quando os consumidores acreditam que 
agir por impulso é adequado, como comprar um presente para um amigo doente ou 
escolher uma refeição (SOLOMON, 2006, p.244). 

 

Rook (1987) estudou os impulsos psicológicos que levam os consumidores a 

comportamentos impulsivos de compra, caracterizando o impulso de compra como um tipo 

peculiar de comportamento de compra do consumidor. Os impulsos de compra variam em 

intensidade percebida e os consumidores variam em sua capacidade de controlar esses 

impulsos. Os dados do estudo sugerem que as pessoas variam em suas tendências de compra 

por impulso, levando a entender a impulsividade do consumidor como um traço do estilo de 

vida provavelmente relacionada a diversos aspectos do consumismo e do materialismo, como 

traços de personalidade, variedade e busca de sensações, aversão ao risco, parcimônia, entre 

outros. 

A percepção é a função que regula as relações entre as pessoas e o ambiente, e é por 

meio dela que os consumidores selecionam, organizam, interpretam e atribuem significados 

aos estímulos presentes em um ambiente comercial (SAMARA e MORSCH, 2009). Os 

mesmos autores ainda resgatam os conceitos sobre a percepção e ilustram as variáveis do 

processo perceptivo que compõem a experiência de compra (fig. 4).   
A percepção é a maneira como as pessoas coletam e interpretam os estímulos 
provindos do seu meio ambiente. Cada um de nós usa a percepção para criar a sua 
própria ‘realidade’. Pelo fato de a mente humana ter limites para a quantidade de 
estímulos com que pode lidar, filtramos as informações do meio ambiente de forma 
coerente com aquilo que cada um de nós acredite ser pertinente e importante. A 
percepção cria uma orientação para o mundo externo resultante de experiências 
passadas, atitudes, normas culturais, comportamento aprendido. As percepções são, 
na verdade, a influência combinada de muitas das influências psicológicas até agora 
discutidas (SEMENIK, 1996 apud SAMARA e MORSCH, 2009, p.123). 
 
A imagem que fizemos do mundo resulta de como o percebemos, e essa percepção 
deriva de um somatório de variáveis próprias de cada indivíduo, como a sua história 
passada [...] Essas variáveis são integradas, resultando na estrutura cognitiva que 
permite percepções organizadas e significativas, para que interpretemos a realidade. 
Ao recebermos um estímulo, mesmo que seja novo e desconhecido, será integrado 
em nossa estrutura cognitiva, que se reorganizará em razão disto (KARSAKLIAN, 
2000 apud SAMARA e MORSCH, 2009, p.123). 
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Figura 4: Processo perceptivo 

Fonte: Samara e Morsch (2009, p.124) 

 

Os pesquisadores do campo da psicologia comportamental (OSGOOD, SUCI e 

TANNEMBAUN, 1957; MCCLELLAND, CLARK e LOWEL, 1953; ATKINSON, 1964; 

RUSSEL e MEHRABIAN, 1968; BELK, 1975; MACCOBY e JACKLIN’S, 1974), desde a 

segunda metade do século XX, destacam a teoria behaviorista da aprendizagem. Essa teoria 

parte do pressuposto de que quando o consumidor está no ponto de venda, determinados 

estímulos ambientais e de marketing penetram no consciente, fazendo com que as interações 

entre estímulos, características da formação pessoal, e processos de decisão internos de cada 

indivíduo determinem seu comportamento (SAMARA e MORSCH, 2009). 

Sob o ponto de vista da teoria behaviorista, as respostas perceptíveis a estímulos 

externos indicam que a aprendizagem ocorreu. A aprendizagem é função do resultado de 

respostas a eventos externos na relação S-O-R, sigla formada pelas iniciais das palavras 

estímulo-organismo-resposta, na língua inglesa. Estímulos são as informações externas às 

quais o consumidor está exposto. De acordo com a teoria behaviorista, “quando um indivíduo 

reage de modo previsível a um estímulo conhecido, diz-se que ele aprendeu” (SAMARA e 

MORSCH, 2009, p.108).  

O desafio para os profissionais de marketing adeptos da teoria behaviorista está em 

desvendar quais desses estímulos são selecionados pelos consumidores no ponto de venda e 

quais são os comportamentos resultantes (fig. 5). 

 

 

 

Estímulo Consumidor Resposta 
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Figura 5: visão behaviorista 
Fonte: Samara e Morsch, (2009, p.108) 

 

No contexto da teoria behaviorista, o modelo proposto por Mehrabian e Russel (1974) 

forma a base teórica para a pesquisa apresentada nesse trabalho.  Originários do campo da 

psicologia ambiental, os pesquisadores concentraram seus esforços para compreender 

influência do ambiente no estado emocional das pessoas. Dessa forma, os autores propuseram 

um modelo no qual os estímulos físicos e sociais do ambiente afetam diretamente o estado 

emocional das pessoas, influenciando assim seus comportamentos (fig. 6). 
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Caracterizando o relacionamento 
espacial e temporal entre os 
componentes de estímulo do 
ambiente. 

Características emocionais 
associadas com 
PERSONALIDADE. 

RESPOSTAS 
EMOCIONAIS 
PRIMÁRIAS: 
Prazer 
Excitação 
Dominância 

RESPOSTAS 
COMPORTAMENTAIS 
Aproximação-afastamento 
(que inclui aproximação física, 
exploração, afiliação, 
performance, ou outra forma 
de comunicação verbal ou não 
verbal. 

 
Figura 6: contorno do modelo proposto por Mehabian e Russel (1974) 

Fonte: adaptado de Mehrabian e Russel (1974, p.8) 

 

Convencionalmente conhecida como teoria do afeto, o processo S-O-R (estímulo-

organismo-resposta) apresentado no modelo de Mehrabian e Russel (1974) inicia a partir da 

ação de um estímulo sobre uma pessoa que, ao receber esse estímulo, desencadeia um 

segundo processo a partir de um conjunto de variáveis mediadoras, pelas quais ocorre algum 

tipo de resposta ao estímulo inicial.  

Dessa forma, os autores propuseram que o conjunto das características ambientais é a 

base dos efeitos do ponto de venda nos estados emocionais das pessoas que estão dentro dele, 

mediados por sentimentos de prazer, excitação e dominância. O desejo de uma pessoa para 

comprar um objeto é maior em ambientes mais prazerosos, agradáveis, e é maximizado em 

configurações que despertam a maior qualidade de excitação. O comportamento de compra, 
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portanto, é maximizado pelo aumento da sensação de agradabilidade, aumentando a simpatia 

pela loja, e, em simultâneo, aumentando a taxa de informação e despertando para a qualidade 

da loja (RUSSEL e MEHRABIAN, 1976). 

O termo prazer representa o quanto uma pessoa se sente bem, alegre, satisfeita em 

determinado local, determinante das motivações dos consumidores para frequentar o ambiente 

da loja. Prazer-desprazer é apresentado como um estado de sentimento que pode ser associado 

a indicadores comportamentais como o sorriso, risada, e, em geral, a expressões faciais 

(positivas versus negativas) ancoradas como dimensão de prazer – agradabilidade, ou 

sentimento oposto (MEHRABIAN e RUSSELL, 1974). 

O termo excitação relaciona o grau - ou qualidade - com que uma pessoa se sente 

estimulada, ativa, no local em que está inserida, relacionada à permanência no ambiente e à 

interação social. Um estado de sentimento ao longo de uma dimensão única que varia de sono 

para excitação frenética. Pode ser avaliado pelo relato verbal em relação à atividade vocal 

observada na velocidade da fala ou volume da fala, e pela atividade facial, incluindo 

expressões positivas e negativas (MEHRABIAN e RUSSELL, 1974). 

O termo dominância, ou dominância-submissão, representa um sentimento individual 

baseado na medida em que o sujeito se sente com controle da situação, sem restrições ou livre 

para agir à sua maneira, esta dimensão é o inverso da potência de juízo do ambiente. Em 

termos de comportamento, o domínio é medido em termos de relaxamento postural e é 

independente de prazer e excitação. Esse sentimento pode ser dificultado pelas configurações 

que limitam a forma de comportamento e reforçado pela configuração que facilita a maior 

variedade de comportamento. A liberdade de ação está relacionada ao sentimento de 

dominância do território (MEHRABIAN e RUSSELL, 1974). 

O papel desempenhado pelo afeto no campo do marketing tem sido alimentado com 

novas pesquisas, uma vez que existe a percepção de que os modelos cognitivos têm se 

mostrado insuficientes para explicar as decisões de compra e outros fenômenos de marketing 

(EVERELES, 1998). Os estudos de Abelson et al. (1982 apud EVERELES, 1998) sugerem 

que as avaliações cognitivas fornecem a avaliação de uma pessoa baseada em estímulos 

externos, ao passo que as respostas afetivas refletem o que as pessoas realmente sentem 

internamente. 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) conceituam o termo referencial afeto como sendo 

um tipo especial de regra de decisão em que o consumidor simplesmente resgata as atitudes 

positivas da memória para a escolha do produto ou loja, pressupondo que o consumidor 

formou anteriormente atitude em relação à experiência. 
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Assim, considera-se que existe uma consistente inter-relação entre os estados 

emocionais e o processo de decisão de compra (ISEM, 1982 apud SHERMAN, MATHUR e 

SMITH, 1997). Pessoas em um ambiente que proporciona estados emocionais positivos 

tendem a reduzir as decisões complexas para uma decisão de compra em menor tempo 

(NOWICKI, 1982 apud SHERMAN, MATHUR e SMITH, 1997). Babin, Dardem e Griffen 

(1992) afirmam que humor e afeto são dois tipos particulares ou exemplos de emoção. 
As emoções também desempenham um papel na avaliação de um produto ou 
transação. Uma emoção pode ser definida como uma reação à avaliação cognitiva de 
eventos ou pensamentos; é acompanhada por processos fisiológicos, é 
frequentemente expressa de forma física (por exemplo, gestos, posturas ou 
expressões faciais); e pode resultar em ações específicas de enfrentamento ou 
afirmação de emoções (BAGOZZI, 1999 apud BLACKWELL, MINIARD e 
ENGEL, 2005, p.85). 

 

Assim, conforme visto, tanto a abordagem cognitivista quanto a behaviorista 

representam linhas de pensamento fundamentadas em estudos de fluxos causais. Ayrosa, 

Sauerbronn e Barros (2007) alertam que além dos processos cognitivos, as emoções 

envolvidas na relação de consumo podem ser mais explicativas de comportamentos e atitudes.  
Todos estes modelos acabam por retratar o consumidor como um processador de 
informações isento de paixões e imerso em um mundo particular, só seu. Como 
afirmam Peterson, Hoyer e Wilson (1986), os modelos cognitivistas há muito são 
considerados capazes de predizer o comportamento dos consumidores, mesmo que 
as influências afetivas tenham sido significativamente subestimadas quando do 
desenho de pesquisa. Desta forma, criam-se modelos efetivos dentro de uma 
perspectiva teórica válida segundo os pressupostos da abordagem dominante, mas 
que têm bases que limitam a compreensão completa do fenômeno de consumo 
(AYROSA, SAUERBRONN e BARROS, 2007, p.3).  

 

Para os seguidores da linha cognitivista, as emoções são consideradas como variáveis 

que auxiliam a compreensão das escolhas de consumo. Todo o processo emocional é 

entendido a partir de uma representação do afeto concebida no sentido do mecanismo 

“cognição – afeto – comportamento”. (AYROSA, SAUERBRONN e BARROS, 2007, p.4). 
Ao entendermos como o consumidor constrói sua teia de relações de consumo e 
como o vocabulário emocional do indivíduo é aprendido, poderemos oferecer aos 
praticantes novas opções de atuação. As estratégias de comunicação poderão ser 
mais eficientes ao buscar “emocionar” o consumidor, ou ainda ir ao encontro de 
suas emoções a partir dos significados construídos. (AYROSA, SAUERBRONN e 
BARROS, 2007, p.9). 

 

Geargeoura (2010) também chama a atenção para a importância dos aspectos afetivos 

nas decisões no ponto de venda, e para a verdadeira relação entre os processos cognitivos e 

emocionais no comportamento de compra. 
Até o início dos anos 80, esses dois processos eram tomados como tendo dinâmicas 
e mesmo bases fisiológicas separadas e, como tal, estudados também 
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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 (GEARGEOURA, 2010, p.41). 

 

A abordagem tradicional sofre a crítica por suas limitações ao conjugar a razão e a 

emoção no processo de decisão de compra, com a proposição de que a escolha seria 

unicamente determinada por processos racionais iniciados pelo reconhecimento de 

necessidades não satisfeitas e pela procura de informação por parte dos consumidores.  
As ciências sociais e a psicologia social tendem a tratar o comportamento humano 
como o produto de vários fatores que têm papéis sobre o indivíduo: a preocupação 
está centrada no comportamento e nos fatores relacionados a estes comportamentos. 
As explicações estão centradas em estímulos, atitudes, motivações (conscientes ou 
inconscientes), percepção, cognição, no caso da psicologia; ou em classes sociais, 
status, papéis, e prescrições culturais dadas por normas e valores, para as ciências 
sociais. Em ambos os casos, os significados das coisas para os seres humanos que 
estão agindo deixam de ser levados em consideração em detrimento dos fatores 
utilizados para compreensão dos comportamentos (SAUERBRONN e AYROSA, 
2008). 

 

Ayrosa, Sauerbronn e Barros (2007) sugerem que outros modelos que envolvem 

consciência, emoção e valor para a experiência de consumo, poderiam trazer mais 

abrangência ao estudo da natureza do comportamento do consumidor. A proposição dessa 

visão seria capaz de revelar a emoção como um ponto de sustentação da experiência de 

consumo no sentido consciência – emoção – valor. 
Ao optar em observar as emoções a partir do referencial da psicologia cognitiva, o 
pesquisador assume que o objeto de seu estudo encontra-se na mente do indivíduo. 
O estudo da emoção no marketing parece ver a realidade unicamente com os olhos 
da psicologia cognitiva [...] Ao admitirmos múltiplas abordagens, ganhamos o poder 
de perceber o mundo das emoções e do consumo em diversas frentes e, desta forma, 
ampliamos as possibilidades de desenvolver conhecimento relevante sobre o papel 
das emoções no consumo. A forma com a qual o indivíduo é ensinado a se 
comportar emocionalmente, assim como a forma com a qual ele interpreta estes 
sinais sociais, pode nos levar a compreender determinados comportamentos de 
consumo e suas variações. (AYROSA, SAUERBRONN e BARROS, 2007, p.7). 

 

Além dos aspectos emotivos, o humor também pode ser um determinante do 

comportamento de consumidor, influenciando o processo de informação e avaliação, pois 

consumidores bem humorados podem gastar mais tempo em shoppings centers procurando 

pelo produto ou pela marca idealizada (BLACKWELL, MINIARD e ENGEL, 2005). O 

humor das pessoas pode aparentar influência no comportamento sem interferir em outros 

processos cognitivos, mas o afeto tem sido reconhecido como uma importante influência na 
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tomada de decisão (CLARK, 1982; CLARK e ISEN, 1982 apud SHERMAN, MATHUR e 

SMITH, 1997). 

Mehrabian (1976) ainda afirma que comportamento de consumo é descrito como uma 

função de duas classes de variáveis: as diferenças no ambiente e as características individuais. 

O autor cita que testes realizados repetidamente demonstraram que a variabilidade no 

comportamento permanece em uma determinada amostra de pessoas mesmo quando o 

ambiente é mantido constante, ou seja: a variabilidade é explicada pela diferença nas 

características dos indivíduos. 

No entanto, a variabilidade no comportamento permanece quando a pessoa é a mesma, 

mas o ambiente é modificado, caracterizando variabilidade que se explica pela diferença no 

ambiente. Logo, a tarefa de explicar sistematicamente o comportamento deve partir de uma 

descrição adequada das diferenças entre as pessoas, de um lado, e do ambiente, por outro. 

Com base nesse contexto, nos últimos anos as empresas do varejo passaram a estar 

mais atentas para a necessidade de criar valor para seus clientes na forma de experiência de 

compra. Em uma experiência de compra tudo que pode ser percebido, sentido, ou reconhecido 

por sua ausência, passa a ser uma indicação de como será a experiência: o layout do local, 

iluminação, a postura dos empregados, as roupas, tudo fornece pistas, e cada pista contém um 

significado para o cliente. O conjunto desses fatores é responsável pela experiência do cliente 

(BERRY, CARBONE e HAECKEL, 2003). 

Segundo Berry, Carbone e Haeckel (2003), os fatores que compõem a experiência de 

compra podem ser agrupados em duas categorias. Uma é relativa ao funcionamento do 

produto ou serviço em si, que contém sinais interpretados principalmente pelos circuitos 

lógicos do cérebro, e outra que diz respeito às emoções, que são relativas a cheiros, sons, 

visão, sabores, textura dos produtos ou serviços comercializados. Essa segunda categoria 

subdivide-se em pistas mecânicas, emitidas por objetos, e humanas, emitidas pelas pessoas. 

Ainda para Berry, Carbone e Haeckel (2003), as empresas precisam administrar o 

componente emocional das experiências com a mesma atenção com que gerenciam a 

funcionabilidade do produto/serviço, sob pena de não criar uma experiência de valor para o 

cliente. 
Não há duvidas de que é essencial oferecer pistas certas sobre a funcionabilidade – 
se o produto for percebido como de qualidade inferior não vende [...] O valor para o 
cliente não pode ser reproduzido a funcionabilidade versus preço. Na realidade, ele é 
um composto de benefícios funcionais e emocionais percebidos pelo cliente, menos 
o ônus financeiro e não-financeiro que representam. E importância da experiência 
sensorial ajuda a explicar como o ônus não financeiro (uma loja desorganizada, 
longas filas nos caixas) pode superar a consideração do cliente sobre preço 
(BERRY, CARBONE e HAECKEL, 2003, p.76). 



40 

 

Babin, Darden e Griffin (1994) relacionam dois processos ao comportamento de 

compra: os valores de compra em termos funcionais, relativos à execução da tarefa de compra 

com sucesso e eficiência, caracterizados como racionais e utilitários; e os valores de compra 

em termos hedônicos, que representam a satisfação pessoal imediata, como o encantamento 

ou o divertimento do ato da compra. Da mesma forma, Solomon (2002) apresenta as 

necessidades funcionais, a partir das quais os consumidores consideram racionalmente os 

atributos objetivos e tangíveis dos produtos; e as necessidades hedônicas, consideradas 

subjetivas e provenientes da experiência de compra, como a sensação de alegria, fantasia, 

euforia, originadas pela aquisição do produto. 
A compra pode ser valorizada a partir de uma perspectiva orientada para a tarefa na 
qual os consumidores encontram um item que procuram, recebem um serviço 
pretendido ou adquirem uma informação útil, englobando aspectos mais tangíveis. 
Porém, a compra também pode gerar valor a partir de uma experiência na forma de 
gratificação pessoal, englobando assim aspectos mais intangíveis e emocionais. 
Portanto, os valores chamados utilitários são mais orientados à tarefa, e os valores 
hedônicos, mais orientados pela experiência de compra em si (SAMPAIO et al., 
2009, p.375). 

 

De acordo com Zorrilla (2002), a experiência de compra não se restringe unicamente a 

aspectos meramente de utilidade: a decisão e aquisição de um produto envolvem também 

outros aspectos. Atualmente, o conceito de que as pessoas respondem emocionalmente ao seu 

entorno mais imediato é amplamente aceita pela psicologia. Sendo assim, o comércio 

pressupõe o encontro de pessoas com um determinado ambiente que provoca respostas 

emocionais que, tal como têm demonstrado numerosas pesquisas, influenciam no 

comportamento de compra e na conduta dos consumidores. A percepção de valor de um 

produto é uma resposta interna do consumidor ao ambiente global da loja onde ocorre a 

experiência de compra. 

Dessa forma, tendo em vista a importância do ambiente ou atmosfera do ponto de 

venda no processo de tomada de decisão de compra, nos itens a seguir é apresentado um 

resumo das principais linhas de pesquisa relacionadas a essa variável que influencia o 

comportamento do consumidor. 
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2.4 A ATMOSFERA DO PONTO DE VENDA 

 

 

Ao examinar os múltiplos papéis estratégicos que o ambiente físico pode exercer nas 

organizações de serviço, este capítulo destaca as implicações dos fatores de design do 

ambiente como foco de investigação. 

 
A literatura que se dedica a tentar descrever ou explicar como um ambiente de 
venda (num sentido restrito ao varejo) ou da prestação de serviço (num sentido mais 
amplo, mas também aplicado ao varejo) influencia o comportamento dos clientes (e 
por consequência, a produtividade das lojas) não é escassa [...] Existem desde a 
aplicação de modelos simples sobre o fenômeno, que tratam do assunto de forma 
predominantemente conceitual, focado [...] até estudos empíricos variados, de maior 
ou menor complexidade e abrangência na explicação do fenômeno [...] 
(GEARGEOURA, 2010, p.55). 

 

O experimento proposto nesse trabalho está ancorado na crença do mecanismo 

estímulo-organismo-resposta (S-O-R), o qual deu início aos estudos que relacionam o 

ambiente ao comportamento de compra (MEHRABIAN e RUSSEL, 1974), e nos construtos 

desenvolvidos por Baker et al. (2002) e Zorrilla (2002), que explicam o desencadeamento dos 

fenômenos que ocorrem durante esse processo. 

Dá-se início à revisão dos estudos sobre a atmosfera do ponto de venda com o trabalho 

proposto por Lindquist (1974), que buscou enumerar, a partir das pesquisas publicadas até 

então, os fatores que dão significado à imagem das lojas de varejo. 

Com foco no significado da imagem da loja, nos resumos das descobertas, e na 

possibilidade de generalização e aplicação das descobertas, Lindquist (1974) afirmou que os 

elementos do ambiente são componentes importantes da imagem da loja. Porém, o autor 

criticou os estudos que não oferecem uma metodologia confiável para determinar de que 

forma esses componentes ambientais podem influenciar na preferência por determinada loja. 

A partir de suas análises, Lindquist (1974) destacou que a imagem da loja encontra-se 

em vários graus entre os atributos listados nas diversas tabelas pesquisadas, das quais foram 

destacados nove fatores: merchandising, serviços, clientela, facilidades físicas, conveniência, 

promoção, atmosfera da loja, fatores institucionais, satisfação pós-transação. Como 

merchandising, o autor classificou cinco atributos que dizem respeito às mercadorias: 

qualidade, seleção ou sortimento, estilo ou moda, garantias, e preço. 

O resultado da pesquisa de Lindquist (1974) mostrou que os atributos relativos às 

mercadorias foram preponderantes frente aos demais, aparecendo nesta ordem dentre as sete 

principais elencadas pelo autor: (1º.) seleção ou sortimento, (2º.) qualidade, (3º.) preço, (4º.) 



42 

conveniência da localização, (5º.) estilo e moda, (6º.) serviços em geral, e, por último, (7º.) 

serviço de venda. 

Lindquist (1974) observou, ainda, a necessidade de estender os esforços para a 

investigação na área da imagem da loja de varejo e seus impactos sobre o consumidor. 

Conclui que os futuros pesquisadores devem se esforçar para identificar as principais 

dimensões da imagem e o relativo uso de tais dimensões entre os vários segmentos de 

mercado e os tipos de serviços de merchandising, para que, então, se possa ter uma ideia clara 

da sua aplicação. 

Os já citados Mehrabian e Russel (1974) também traçaram fatores que constituem o 

ambiente da loja em seus estudos. A teoria do afeto desenvolvida pelos autores relacionou a 

configuração própria de cada ambiente de loja com os comportamentos resultantes, em função 

dos estados emocionais causados pelo ambiente sobre os indivíduos, na configuração do 

processo S-O-R (fig. 7). 

 

 

 
Estímulos 

Ambientais 

Comportamentos 
de Aproximação 
ou Afastamento 

Estados 
Emocionais 

(Características Físicas) (Prazer e Excitação) (Disposição para Comprar)  
Figura 7: modelo S-O-R 

Fonte: adaptado de Baker (1992, p.449) 

 

Para Mehrabian e Russel (1974), as respostas aos estímulos de um ambiente são 

causadoras de comportamentos de aproximação ou afastamento, e esses fatores ambientais, 

quando bem utilizados, trariam às pessoas mais disposição ou desejo de ir à loja, de 

permanecer nela, e de explorar seu ambiente, o que determinaria uma maior propensão para a 

compra (MEHABIAN e RUSSEL, 1974). 

Como crítico da teoria do afeto desenvolvida por Mehrabian e Russel (1974), Russell 

(1976) não se opôs ao argumento de que a influência situacional é geralmente mediada por 

alguns processos psicológicos, e que o resultado desses processos podem alterar os efeitos de 

situações idênticas futuras. Mas demonstrou a visão de que essa não é a única maneira em que 

situações podem afetar o comportamento. Para o autor, as características de prazer, excitação 

e dominância, citados como mediadores emocionais do comportamento, são potencialmente 
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úteis na tentativa de entender a influência das situações de consumo, porém, esses mediadores 

ofereceriam uma contabilização apenas parcial dos efeitos de determinada situação.  

Para Russell (1976), a teoria falha em entender a necessidade que caracteriza cada 

situação em termos mais objetivos e práticos, tendo em vista que o comportamento não é 

afetado por uma situação única, na medida em que a situação se torna significativa (por 

exemplo, prazerosa, excitante e dominada) para o indivíduo por meio do processo da 

mediação. Uma vez que a resposta comportamental e a presumida resposta da mediação são 

medidas intrapessoalmente, e sem referência à situação ao redor, não é possível utilizar as 

informações sobre as condições situacionais na explicação do comportamento. Sendo assim, 

de acordo com o autor, o modelo oferece de forma muito generalizável apenas insights sobre 

os efeitos da situação (RUSSELL, 1976).  

Um importante estudo que deu validade à teoria do afeto de Mehrabian e Russell 

(1974) foi desenvolvido por Donavan e Rossiter (1982), que investigaram como os clientes 

reagem à atmosfera da loja. Os resultados demonstraram que os clientes experimentam dois 

tipos principais de emoção nos ambientes das lojas – excitação (despertar-adormecer) e prazer 

(prazer-desprazer), enquanto a dominância não foi verificada por um resultado significativo, 

conforme modelo de Mehrabian e Russell (1974) (fig. 8).  

As duas reações (excitação e prazer), por sua vez, influenciam cinco intenções de 

compras relacionadas com o consumidor dentro da loja: a) prazer de comprar na loja; b) 

tempo gasto explorando e olhando as ofertas da loja; c) vontade de falar com o pessoal de 

vendas; d) tendência de gastar mais dinheiro do que o originalmente planejado e; e) 

probabilidade de retornar à loja para compra futura. O aspecto central do estudo, realizado no 

contexto da teoria de psicologia ambiental, é que os dois estados emocionais interagem entre 

si. Especificamente, excitação intensifica reações agradáveis, mas também intensifica reações 

desagradáveis.  

 

ESTÍMULOS
DO AMBIENTE

Prazer ou sentimento oposto.
Excitação ou sentimento oposto.

Dominância ou sentimento oposto.
Aproximação ou afastamento.

ESTADOS
EMOCIONAIS

RESPOSTA

 
Figura 8: modelo de Mehrabian e Russell 

Fonte: adaptado de Donavan e Rossiter (1982, p.42) 
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A teoria da excitação-agradabilidade foi testada por meio de estudantes, que visitaram 

e avaliaram de 66 ambientes de venda em termos de excitação e agradabilidade, bem como 

listaram suas intenções pessoais dentro dos cinco tipos de comportamentos relacionados à 

compra em cada loja. Como suporte à teoria, autores validaram o modelo ao descobrir que o 

prazer induzido pela loja estava positivamente associado à disposição para comprar, e a 

excitação influenciava o tempo gasto e a disposição para interagir com a equipe de vendas; 

porém descaracterizaram a influência da dominância. O estudo concluiu que as percepções 

individuais e o comportamento em determinado ambiente são resultantes de estados 

emocionais criados pelo próprio ambiente. As intenções relacionadas à compra aumentaram 

quando lojas tidas como agradáveis também despertavam excitação. Nas lojas tidas como 

neutras ou desagradáveis, a excitação não aumentou as intenções relacionadas à compra 

(DONOVAN e ROSSITER, 1982). 

Os autores salientaram as implicações praticas que seguem dessas descobertas da 

seguinte forma: se os consumidores avaliarem a loja como agradável, então sua apreciação, 

tempo de compra, gastos, etc., podem ser aumentados através do aumento do nível de 

excitação da atmosfera da loja, com luzes mais claras, música animada, e assim por diante. No 

entanto, se a atmosfera da loja não pode ser recriada de forma agradável – se talvez for uma 

loja de saldos industriais, ou uma loja de descontos, então o nível de excitação deve ser 

mantido baixo pelo uso de iluminação suave, expositores com espaço, música relaxante, ou, 

até mesmo, nenhuma música. Donavan e Rossiter (1982) também destacaram que as 

variações de layout da loja de varejo e outras mudanças no interior da loja parecem exercer 

seus efeitos por meio destas duas reações do consumidor, de acordo com o especificado pela 

teoria: em uma loja agradável, deve-se tentar aumentar o nível de excitação; em uma loja 

neutra ou desagradável, tentar um tom de excitação mais baixo. 

Por outro lado, Donavan e Rossiter (1982) chamam a atenção para as limitações do 

modelo de Mehrabian e Russel (1974), ao mostrar que a atmosfera da loja é complexa e 

multidimensional, produzindo uma incontável quantidade de estímulos que criam grande 

dificuldade para qualquer modelo determinar quais estímulos são causadores de determinados 

efeitos e sentimentos, não oferecendo ao varejista uma ferramenta de fácil manipulação para 

direcionar a recriação do ambiente da loja. 

Malhotra (1983) propôs um modelo estocástico para ser usado na busca de explicação 

para o comportamento de escolha da loja por parte dos consumidores em relação às 

características de imagem das lojas. As características identificadas como salientes no estudo 
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foram a variedade e seleção das mercadorias, o pessoal e o serviço, preço compatível, 

conveniência da localização e facilidades físicas da loja. 

Bellizzi, Crowlae e Hasty (1983) realizaram um experimento para estudar o efeito das 

cores no design das lojas de varejo. Os autores partiram do pressuposto que uma comunicação 

ocorre quando os símbolos são trocados entre a origem da mensagem e o receptor da 

mensagem, no caso, entre o ambiente de uma loja e o consumidor. Símbolos palavras, 

símbolos forma, símbolos objetos, símbolos som e símbolo cor, podem ser usados numa 

variedade de combinações para produzir significado. 

A revisão da literatura realizada por Bellizzi, Crowlae e Hasty (1983) revelou que a 

cor pode produzir certas reações biológicas autônomas, criando certas respostas emocionais e 

obtendo atenção. A pesquisa buscou descobrir se as cores afetam a orientação de 

aproximação, a atração física, e a percepção dos consumidores sobre o ambiente da loja e das 

mercadorias. As descobertas indicaram que a cor tem poder de atrair fisicamente compradores 

rumo a uma área de venda e tem certas qualidades perceptuais que afetam a criação de 

imagem da loja e das mercadorias (BELLIZZI, CROWLAE e HASTY, 1983).  

Zimmer e Golden (1988) mantiveram o foco na análise das impressões dos 

consumidores sobre a imagem das lojas do varejo, analisando se tais impressões dão origem a 

atributos específicos ou de afetividade global. A série de análises do conteúdo coletado nas 

entrevistas demonstrou que os consumidores pensam a imagem de loja de varejo das duas 

formas: tanto em termos de armazenar os atributos específicos como o preço, atendimento, 

layout, etc., como também em termos de impressões globais relativo ao gosto (muito, bom, 

problemático, atualizado, etc.). Os autores ainda criticaram os estudos que não oferecem uma 

estrutura ou uma metodologia para determinar como os fatores ambientais causam impacto 

sobre a escolha de uma determinada loja. 

Bruner (1990) analisou os efeitos comportamentais causados pela música no ambiente 

de consumo, com especial ênfase no efeito da música na determinação do estado emocional e 

o seu papel como influenciador do humor dos consumidores. A pesquisa demonstrou que, 

dependendo do envolvimento afetivo e cognitivo do consumidor para com o segmento de 

produto, a música pede contribuir em maior ou menor grau para causar um efeito favorável à 

atitude de compra, evocando respostas afetivas e comportamentais nos consumidores. 

Bitner (1992) discutiu a atmosfera do ponto de venda como um dos fatores 

estratégicos importantes para a empresa se posicionar frente aos clientes e empregados. A 

autora chama a atenção para uma característica importante das lojas de varejo: os serviços são 

geralmente comprados e consumidos simultaneamente e, normalmente, essa atividade exige 
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contato humano direto, durante o qual clientes e empregados interagem entre si dentro da loja. 

Portanto, o ambiente da organização deve apoiar as necessidades e preferências dos 

empregados e dos clientes ao mesmo tempo. Nesse ponto, o estudo de Bitner (1992) foi a 

primeira a salientar que os elementos do ambiente afetam também a atividade dos 

empregados, que, por sua vez, são também elementos formadores deste próprio ambiente. 

A autora considerou que tais fatores afetam a percepção do consumidor sobre o 

ambiente de forma emocional, fisiológica e cognitiva. A primeira dimensão está relacionada a 

prazer/desprazer e a excitação de acordo com as condições do ambiente como qualidade 

visual, carga de informação, ordem e unidades definidas pela cor, textura, tamanho e forma, 

ruídos, e outros. A segunda corresponde a fatores ambientais como temperatura, barulho e 

iluminação, relativos às questões fisiológicas de conforto ou desconforto, e da funcionalidade 

de tarefas no ambiente, espaço e função, que diz respeito ao layout da loja, equipamentos e 

mobiliários. E a terceira, ocorre a partir das experiências anteriores dos indivíduos em contato 

com os fatores do ambiente, que resultam na atribuição de significados. O estudo comprova a 

influência desses fatores, segundo uma visão holística do comportamento dos clientes na 

decisão de entrar na loja, permanecer nela, comprar e retornar a ela; ou em atitudes opostas 

como sair da loja ou não retornar mais. Para Bitner (1992), a estrutura do ambiente tem 

reflexos significativos na formulação de conceitos a respeito das lojas. 

Baker, Levy e Grewal (1992), partindo da teoria de Mehrabian e Russell (1974), 

propuseram-se a estudar os efeitos de dois fatores de atmosfera de loja de varejo: indicadores 

ambientais (iluminação e música); e indicadores sociais (número/amabilidade dos 

funcionários), com relação ao prazer, ao excitamento e à disposição para as compras. 

Os resultados encontrados apontam que os indicadores ambientais interagem com os 

sociais, influenciando o excitamento no ambiente da loja. Os autores descobriram que esses 

estados afetivos (prazer e excitação) têm um relacionamento positivo com a disposição dos 

respondentes para compras. Os resultados desse trabalho dão suporte ao pensamento de que 

os estados de excitação e prazer são mediadores dos efeitos do ambiente da loja sobre a 

disposição dos consumidores para comprar (BAKER, LEVY e GREWAL, 1992). 

Donavan et al. (1994) estenderam o estudo de Donavan e Rossiter (1982), utilizando 

uma amostra maior de clientes para, novamente, testar o modelo da psicologia ambiental de 

Mehrabian e Russel (1974). As conclusões do estudo enfatizam os efeitos dos fatores 

emocionais de prazer e excitação, demonstrando que as variáveis emocionais ocorrem 

adicionalmente e independentemente das variáveis cognitivas, como a percepção de qualidade 

e preço. Dessa forma, o estado emocional dos compradores dentro da loja prevê o 
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comportamento de compra, e não apenas atitudes ou intenções. Mais especificamente, o 

prazer induzido pelo ambiente da loja parece ser um motivo forte para os consumidores 

passarem tempo extra na loja, e gastarem mais dinheiro do que pretendiam. Ou seja, as 

respostas emocionais induzidas pelo ambiente podem afetar o tempo e o dinheiro que o 

consumidor gasta na loja (DONAVAN et al., 1994).  

Segundo Babin, Darden e Griffin (1994), no ato de compra existem tanto fatores de 

utilidade como emocionais que influenciam no sentimento de satisfação dos consumidores. A 

partir desse fato, os autores desenvolvem uma escala destacando a existência de duas 

dimensões na avaliação da experiência de compra: o valor da utilidade e o valor hedonista. 

Dessa forma, os autores sustentam a tese de que uma experiência de compra pode agregar 

valor não só por completar a tarefa de consumo, mas também pela satisfação dos objetivos 

previstos para compra como divertimento, encantamento e excitação, etc. 

Em outro estudo, Smith e Burns (1996) abordaram a relação entre as políticas de 

merchandising e as relações de consumo. A pesquisa exploratória teve como objetivo medir a 

relação volume versus percepção de preço das mercadorias. Para tanto, foram coletadas as 

inferências dos consumidores nos corredores de uma loja onde os pesquisadores manipularam 

a forma da exposição e o volume de produtos.  

O estudo forneceu evidências de que a política de merchandising utilizada no corredor 

da loja pode ter a capacidade de afetar a percepção dos consumidores sobre os preços dos 

produtos: uma menor variedade de produtos em maior volume foi associado à percepção de 

preço baixo e desconto; ter uma maior variedade de produtos com menores quantidades 

causou a impressão de preços mais elevados. A razão provável para essa observação é que a 

estrutura do corredor (o significante) afeta o sentido conotativo (significado) que os 

consumidores atribuem a ele. Os resultados sugerem que a percepção de um indivíduo sobre o 

preço de um produto pode facilmente mudar de acordo com as políticas de merchandising 

apresentadas pela loja, sustentando a tese de que o processo de codificação de informação de 

preços dos consumidores depende, em parte, dos elementos ambientais que se apresentam 

associados aos produtos em exposição (SMITH e BURNS, 1996). 

Sherman, Mathur e Smith (1997) deram continuidade à exploração de como o 

ambiente de loja e os estados emocionais podem influenciar as dimensões do comportamento 

de compra. Na tentativa de superar os problemas enfrentados pelos estudos de laboratório, 

onde os vários estados emocionais são artificialmente induzidos para medir o comportamento 

dos consumidores, os autores propuseram um estudo de campo partindo de uma grande 

amostra de consumidores para reinterpretar os efeitos da atmosfera da loja nos estados 



48 

emocionais das pessoas e no comportamento de compra, eliciado no processo S-O-R 

(estímulo-organismo-resposta) de Mehrabian e Russel (1974). 

Os fatores sociais e do design da loja tiveram um impacto positivo sobre o prazer; e o 

prazer foi associado de forma positiva ao dinheiro gasto na loja e ao fato de o consumidor 

gostar da loja, no sentido de afinidade. A excitação teve um impacto positivo sobre o dinheiro 

gasto na loja, o tempo gasto na loja, e o número de itens comprados na loja. A pesquisa 

confirma que, apesar de os fatores cognitivos representarem grande influência para a seleção 

da loja e para as compras mais planejadas dentro da loja, o efeito do ambiente no estado 

emocional dos consumidores pode ser determinante do comportamento de compra. Isso indica 

que os varejistas devam prestar atenção ao estado emocional do consumidor na loja (prazer e 

excitação), porque as emoções dos consumidores são fatores importantes no comportamento 

de compra (SHERMAN, MATHUR e SMITH, 1997).  

Evereles (1998) focou sua pesquisa na revisão de diversos estudos para caracterizar o 

papel desempenhado pelo afeto nas funções de marketing e atividades estratégicas. Para o 

autor, a natureza dos processos afetivos no comportamento de consumo é aparente e tem 

acontecido cada vez mais na medida em que o afeto pode desempenhar um papel fundamental 

em ambos os processos, os cognitivos e os afetivos, como resultado da influência do ambiente 

do ponto de venda. 

Turley e Milliman (2000) propuseram uma revisão da literatura em que o foco da 

investigação fosse os efeitos dos estímulos ambientais, ou atmosfera da loja, sobre o 

comportamento dos compradores. Dos 28 estudos encontrados que investigavam os efeitos 

atmosféricos sobre as vendas, o comportamento de compra, ou compra de impulso, em 25 dos 

mesmos foi indicado que as variáveis atmosféricas tiveram alguma influência significativa. 

As únicas exceções citadas foram dois estudos sobre o espaço de prateleira, de Smith e 

Curnow (1966) e Curhan (1972), e um sobre iluminação ambiental de Areni e Kim (1994) 

(TURLEY e MILLIMAN, 2000, p.206). 

Os demais estudos indicam que a percepção geral do interior da loja é determinante no 

comportamento de compra, influenciando na relação de aproximação / afastamento dos 

produtos, tempo gasto no ambiente e vendas. De acordo com a teoria S-O-R, o ambiente 

físico interage com as características dos indivíduos para determinar sua resposta. Portanto, 

uma atmosfera que produz uma determinada resposta em um indivíduo ou grupo de pessoas 

em um determinado momento, pode produzir uma resposta totalmente diferente em outro 

indivíduo ou grupo (TURLEY e MILLIMAN, 2000). 
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Após 30 anos de pesquisa, a resposta é agora um óbvio sim. As evidências 
acumuladas como as revisadas nesse artigo mostram claramente que os 
consumidores de varejo podem ser induzidos a se comportar de certas maneiras com 
base na atmosfera criada pela gestão de varejo (TURLEY e MILLIMAN, 2000, 
p.209, tradução feita pelo autor). 

Baker et al. (2002) voltaram a testar os fatores sociais e ambientais (BAKER, LEVY e 

GREWAL, 1992), dessa vez associados ao fator design presente no ambiente das lojas. A 

sequência dos efeitos do modelo mostrou que os fatores da atmosfera da loja (o ambiente, o 

social e o design) influenciam os consumidores quanto à percepção de qualidade do serviço, 

qualidade das mercadorias, preços, custo de tempo ou esforço, e custo psicológico. 

O custo de tempo e esforço está relacionado ao tempo gasto na loja à procura ou à 

espera de bens e serviços, e tem um valor econômico para os consumidores. O consumidor 

pode entender, por exemplo, que a má sinalização ou a forma de distribuição dos setores da 

loja faz gastar muito tempo para realizar a escolha dos produtos, causando um maior desgaste 

emocional, dificultado pelo design inadequado. Já o custo psicológico corresponde ao esforço 

emocional pelo qual o consumidor passa ao fazer as compras, podendo ficar irritado com a 

temperatura do ambiente ou acúmulo de pessoas (BAKER et al., 2002). 

Os autores categorizaram os fatores ambientais como sendo os que afetam os sentidos 

humanos, estando relacionados à iluminação da loja, ao som ou barulho, ao cheiro e à 

temperatura do ambiente. Já os fatores sociais estão relacionados às pessoas inseridas no 

ponto de venda, sendo estes formados por funcionários e clientes, cujas características 

determinam percepção da qualidade do atendimento e imagem da loja. Por fim, os fatores de 

design foram associados com as características decorativas, estéticas e funcionais relacionadas 

à exposição dos produtos, cores e layout, entre outros (BAKER et al., 2002). 

Os resultados encontrados por Baker et al. (2002) mostraram que os três fatores que 

compõem a atmosfera afetam as intenções dos clientes da loja, na medida em que exercem 

influências sobre os critérios de escolha da loja. Cabe destacar que os fatores de design 

tiveram influência significativa sobre os cinco critérios de escolha dos clientes, conforme a 

figura 9.  

Como as descobertas de Baker et al. (2002) são bastante pertinentes aos objetivos 

deste estudo, destaca-se que as lojas com imagem de alta qualidade de design criam percepção 

de varejistas de alta qualidade e valor, mesmo que os preços monetários sejam percebidos 

como elevados. Os autores indicam ainda que a incorporação dos recursos de design deveria 

ser prioridade para os varejistas que se esforçam em atrair clientes, na medida em que sinaliza 

uma baixa tensão no ambiente de compra (BAKER et al., 2002). 
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Figura 9: um modelo conceitual dos processos de avaliação de pré-compra de um ponto de venda na base das 

percepções ambientais 
Fonte: Baker (2002 apud Espinoza, 2005, p.111). 

 

Concentrada na revisão bibliográfica dos aspectos da configuração e desenho dos 

estabelecimentos comerciais, Zorrilla (2002) investigou como o merchandising e o conjunto 

da atmosfera dos estabelecimentos comerciais pode agir favoravelmente na experiência de 

compra: 
A ideia de que as pessoas respondem emocionalmente ao seu entorno mais imediato 
está amplamente aceita na psicologia. Desta forma, ir a um estabelecimento comprar 
supõe um encontro com um determinado ambiente de que cabe esperar, provoque 
respostas emocionais que, tal como está demonstrado em numerosas investigações 
[...] influem no comportamento de compra e na conduta de patronato (ZORRILLA, 
2002, p.16, tradução feita pelo autor). 
 

Complementarmente ao modelo de Baker (2002), o trabalho de Zorrilla (2002) 

mostrou o efeito das decisões de merchandising na apresentação de produtos e ambientes. A 

autora defendeu que o valor de compra é uma resposta interna do consumidor aos efeitos da 

atmosfera da loja. O modelo proposto por Zorrilla (2002), conforme ilustrado na figura 10, 

divide o ambiente do ponto de venda em quatro dimensões: desenho exterior, condições 

ambientais, desenho interior e dimensão social. Segundo esta autora, as dimensões do ponto 

de venda podem influir positivamente na experiência de compra, na percepção dos produtos, 
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dos serviços e da imagem da empresa, e essa influência pode reverter numa clientela que 

retorna ao ponto de venda, prolonga a sua atividade de compra, e adquire maior volume de 

produtos. 

 

Modelo conceitual da influência do ambiente e da atmosfera na avaliação
de estabelecimentos comerciais e comportamento do consumidor

DIMENSÃO DO AMBIÊNTE
DO ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL

AMBIÊNTE 
GLOBAL

RESPOSTA 
INTERNA DO 

CONSUMIDOR
COMPORTAMENTO

1. DESENHO EXTERIOR
LOGOTIPIA DA FACHADA, 
ARQUITETURA EXTERIOR, 
VITRINE, ENTRADA.

2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS
MÚSICA; AROMAS; TEMPERATURA
ILUMINAÇÃO E LIMPEZA.

3. DESENHO INTERIOR
A) FUNCIONAL
LAYOUT, MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS.

B) ESTÉTICA
ARQUITETURA E DECORAÇÃO,
ESTILO, MATERIAIS, CORES E
SENALIZAÇÃO.

4. DIMENSIÓN SOCIAL
NÚMERO, TIPO E 
COMPORTAMIENTO
DOS CLIENTES E EMPREGADOS.

QUALIDADE PERCEBIDA 
DO ENTORNO E 
ATMOSFERA DO 

ESTABELECIMENTO.

IMAGEM DO 
ESTABELECIMENTO.

EXPERIÊNCIA DE 
COMPRA:

O AMBIENTE ATUA NO 
NIVEL:

• COGNITIVO
• EMOCIONAL

INTERAÇÃO COM A 
CLIENTELA FORMA 

PARTE DO SERVIÇO DO 
VAREJISTA.

SATISFAÇÃO

VALOR DE 
COMPRA:

• FUNCIONAL
• HEDONISTA 

(PRAZER)

INTENÇÃO DE 
VOLTAR

AO 
ESTABELECIMENTO.

DESEJO DE 
PROLONGAR

A PERMANÊNCIA NO
ESTABELECIMENTO.

MAIOR VOLUME
DE COMPRAS.

QUALIDADE PERCEBIDA
DOS PRODUTOS E 

SERVICOS.

 
Figura 10: modelo conceitual da influência do ambiente e atmosfera na avaliação de estabelecimentos comerciais 

e comportamento do consumidor  
Fonte: adaptado de Zorrilla (2002, p.14) 

 

Para Gatto (2003), a loja, quando concebida como um lugar de "contato" entre cliente, 

produto e serviço, torna-se um fator-chave de competitividade que pode ser usado para a 

criação de valor de marca de varejo, e é um meio de comunicação que influencia percepções e 

decisões de compra dos consumidores. A autora definiu seis fatores que formam a atmosfera 

da loja, para, então, testar os efeitos da variável olfativa: 

1) táteis: que diz respeito aos materiais utilizados na loja como piso de madeira, prateleiras de 

vidro, etc., além da temperatura e da qualidade do ar; 

2) sonoros: referentes a musica proposta pelo ambiente e aos ruídos e barulhos do ponto de 

venda;  
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3) degustativos: no que tange à degustação de produtos ou propostas de produtos oferecidos à 

venda em locais integrados à loja; 

4) olfativos: como cheiros artificiais e odores naturais comuns no ambiente de venda; 

5) visuais: percebidos nas cores e luzes utilizadas na loja, nos materiais da sinalização, na 

arquitetura interna e na oferta dos produtos;  

6) sociais: fruto dos contatos entre clientes e densidade de pessoas, seja pessoal de venda ou 

clientes. 

O estudo parece ter confirmado a hipótese de que a presença de um estímulo olfativo 

agradável tem efeitos positivos sobre a percepção do tempo, aumentando o tempo de 

permanência do cliente na loja, e no humor dos empregados, acarretando melhoria nas 

vendas. Os resultados da análise empírica mostraram que a variável olfativa, ou mais 

genericamente, a configuração da loja, é um útil instrumento de marketing que pode ser 

utilizado de forma estratégica para influenciar o comportamento dos clientes e funcionários 

no ponto de venda. A autora afirma que criar uma experiência de compra que envolva o 

consumidor é de fundamental importância para o varejista, e pode representar uma verdadeira 

vantagem competitiva para o ponto de venda físico, que enfrenta um mercado cada vez mais 

competitivo frente às lojas virtuais e suas ofertas com preços inferiores (GATTO, 2003). 

 Turley e Chebat (2002) estudaram os fatores eliciadores entre a estratégia dos 

estabelecimentos de varejo, o design do ambiente e o comportamento de compra resultante 

(fig. 11). Esse estudo contribui para esta pesquisa na medida em que caracteriza três aspectos 

utilizados na elaboração do experimento proposto. Primeiro, indicando a possibilidade de 

criar estratégias varejistas que podem compreender um número de variáveis controláveis do 

ambiente da loja (inclusive com a descrição destas variáveis), e, segundo, que essas 

estratégias podem ser implementadas no ambiente de venda para redesenhar a loja, 

configurando uma atmosfera específica desejada. E por fim, reconhecendo que tais fatores de 

design podem resultar em efeitos específicos no comportamento de compra dos 

consumidores. 
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Figura 11: A Visão Estratégica do Ambiente de Varejo 

Fonte: Adaptado de Turley e Chebat (2002, p.127) 

 

O modelo apresentado na figura 11, acima, representa os fatores de design da loja 

como componente fundamental da geração de vantagem competitiva, pois são vistos como 

uma variável mediadora entre a estratégia da empresa e os efeitos desejados sobre os 

consumidores. O estudo indica que é possível ao varejista criar e recriar uma atmosfera de 

loja planejada, por meio da configuração de fatores de design, para compor estímulos 

atmosféricos que sejam significativos aos consumidores, de forma a influenciar 

comportamentos, formar imagem positiva, e reter clientes, entre outros benefícios. Além 

disto, descreve tais mecanismos como fonte de vantagem competitiva defensável, pois as 

capacidades em gerar uma atmosfera planejada são difíceis de serem copiadas pelos 

concorrentes (TURLEY e CHEBAT 2002). 

Como verificado nas questões apresentadas e discutidas acima, este item trouxe à tona 

alguns estudos internacionais pertinentes aos objetivos do trabalho aqui proposto. Como 

referência para aprofundamento do tema, no Anexo I é apresentada uma relação de autores 

Mercado-alvo 
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Varejista 

Vantagem 
Competitiva 
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Interior
(Aspectos Gerais) 

Layout e Design
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Efeitos nas Vendas
Comportamentos de 

Aproximação ou 
Afastamento 

Imagem da Loja 
Retenção 

Ferramenta de 
Segmentação 

Uniformidade no Design 
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Eletrônico 
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Resultados e 
Comportamento de 
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que tratam de maneira mais específica as variáveis envolvidas na composição da atmosfera do 

ponto de venda.  

Na continuação, o item a seguir apresenta alguns dos estudos sobre a atmosfera do 

ponto de venda desenvolvidos em território nacional por pesquisadores brasileiros. 

 

 

2.5 ESTUDOS SOBRE A ATMOSFERA DO PONTO DE VENDA NO BRASIL 

 

 

No Brasil, Carvalho e Mota (2002) aprofundam o conhecimento sobre a atmosfera das 

empresas de serviços propondo uma revisão bibliográfica à luz do modelo originário da teoria 

de psicologia ambiental de Mehrabian e Russell (1974). Sob uma perspectiva pós-modernista 

da arquitetura mercadológica (os cenários temáticos e a metáfora teatral), os autores 

examinam a interação dos clientes com os cenários propostos pelas empresas de serviço no 

contexto entre os estímulos luminosos e a interação entre clientes e cenário. Dentre as 

implicações gerenciais do estudo, é ressaltado o papel desempenhado pela iluminação 

instalada nos pontos de venda como fundamental para cada estratégia de ambientação 

proposta pela empresa.  

Para os autores, a definição de espaços de serviços como cenário de uma peça teatral 

estabelece uma realidade física caracterizada por significados simbólicos que estimulam a 

atividade, tendo como consequência mercadológica do comportamento do consumidor o 

aumento do desejo de gastar naquele ambiente (CARVALHO e MOTA, 2002). 

Ao estudar a influência dos diversos elementos que compõem o ponto de venda sobre 

os consumidores, Neto, Espinoza e D’Angelo (2003) destacam que a atmosfera de uma loja é 

rica em indicadores sobre a imagem da empresa, a qualidade dos serviços, das mercadorias e 

dos preços que pratica. A facilidade de localização das seções com a sinalização adequada; a 

organização das prateleiras, com produtos perfeitamente ordenados e agrupados de acordo 

com suas características; podem ser fatores positivos ou negativos da experiência de compra, 

que, quando acessados na lembrança, definem a disposição de retornar à loja ou indicá-la a 

familiares e amigos. Os autores ressaltam que, “[...] em essência, toda a atividade de 

administração de um ponto de venda representa a tentativa de minorar as percepções de custo 

do cliente e maximizar suas percepções de qualidade” (NETO, ESPINOZA e D’ANGELO, 

2003, p.110). 
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Em sua pesquisa, utilizando metodologia tanto de caráter exploratório quanto 

experimental, Neto, Espinoza e D’Angelo (2003) concluem que os aspectos de design 

exercem impacto significativo sobre as cinco variáveis de critério de escolha da loja: o design 

influencia, positivamente, a qualidade dos serviços, a qualidade das mercadorias e o preço, e, 

negativamente, o custo/esforço e o custo psíquico. Outra questão realçada pelo autor diz 

respeito ao fato de que o design influencia a percepção sobre a qualidade do serviço prestado 

pelo funcionário, e que a qualidade do serviço exerce influência direta sobre a intenção de 

retornar à loja. 
[...] o design influencia a percepção sobre a qualidade do serviço prestado pelo 
funcionário. Ou seja, espera-se de funcionários de um supermercado de alto nível de 
design uma alta qualidade de serviço. [...] Posicionar-se em qualidade é uma opção 
viável, mas que implica esforços superiores em termos de manutenção da loja e 
gerenciamento de recursos (NETO, ESPINOZA e D`ANGELO, 2003, p.125). 
[...] à medida que as percepções quanto ao design da loja tornam-se mais favoráveis, 
os consumidores percebem a qualidade das mercadorias vendidas como maior [...] 
Prateleiras e Gôndolas: atenção e monitoramento constante sobre exposição dos 
produtos e a organização e limpeza das prateleiras. Esses devem ser drivers 
fundamentais de cuidado com a loja, pois impactam fortemente a percepção de 
qualidade das mercadorias por parte de consumidores (NETO, ESPINOZA e 
D`ANGELO, 2003, p.123). 

 

A partir dos resultados das pesquisas acima citadas, pode-se afirmar que a atmosfera 

da loja tem influência não só na percepção de qualidade, mas em uma sequência de eventos. 

Essa sequência passa pelos critérios de escolha da loja e termina na intenção de retorno e 

recomendação da loja por parte do cliente (NETO, ESPINOZA e D’ANGELO, 2003). Assim, 

pode-se dizer que aspectos ambientais podem afetar a interação dos clientes com a 

organização e seus funcionários (CARVALHO, GHISI e MARTINELLI, 2003). 

Fávero (2004) observa que as reais explicações do porquê de uma rede de lojas, seja 

pequena ou grande, adquirir um forte diferencial sobre seus concorrentes, têm sido abordadas 

de maneira pouco estruturada, priorizando alguns fenômenos sobre outros. O autor considera 

que, na realidade, existe uma combinação de fatores intrínsecos ao ambiente de loja e 

extrínsecos a ela que faz ao mesmo tempo com que as vendas possam ser alavancadas e os 

índices de conversão majorados. “[...] A inclusão de atributos, ou até mesmo de ‘pacote’ de 

atributos, no ambiente de loja torna possível a diferenciação de um produto que inicialmente 

era tido como ausente de características que agregam valor” (FÁVERO, 2004, p.1). 

Ao estudar como o tempo de permanência nas áreas de compra e a importância 

atribuída à disposição dos produtos nos corredores afetam os gastos totais, Ângelo, Fávero e 

Siqueira (2004) deram especial atenção aos gastos não planejados. A pesquisa mostrou que 

quanto maior a disponibilidade de renda, maior é o nível de gasto por minuto de permanência 
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no supermercado e maior o erro na previsão do gasto. “[...] O tempo que o consumidor 

permanece dentro da loja é fator relacionado com o nível de gasto que o mesmo realiza, assim 

como a sua experiência no processo de compra no estabelecimento em questão” (ÂNGELO, 

FÁVERO e SIQUEIRA, 2004, p.14).  

Todavia, Ângelo, Fávero e Siqueira (2004) evidenciaram uma relação inversa aos 

estudos anteriores, já que as pessoas que opinaram afirmativamente quanto a apreciarem a 

disposição de produtos complementares próximos, nesse caso, expressaram tendência a gastar 

menos. Para os autores, o comportamento de compra é impulsivo e não planejado, tal como 

demonstra um estudo realizado pelo The Global Association for Marketing at Retail (POPAI, 

1998 apud ÂNGELO, FÁVERO e SIQUEIRA, 2004), segundo o qual cerca de 85% das 

decisões de compra são realizadas no interior da loja. “[...] Essa constatação está de acordo 

com a prática do mercado varejista, que vem atribuindo cada vez mais importância às 

condições locais e momentâneas da compra” (ÂNGELO, FÁVERO e SIQUEIRA, 2004, p.5). 

Espinoza, D’Angelo e Liberali (2005) replicaram o modelo proposto por Baker et al. 

(2002) no setor supermercadista. O resultado encontrado pelos autores no comparativo com o 

estudo original confirmou a influência dos fatores de design sobre os cinco critérios de 

escolha da loja: percepção de qualidade de serviço, de qualidade de mercadoria, de preço, de 

custos de tempo e esforço, e de custo psíquico. Por outro lado, apresentou certa divergência 

em relação aos fatores sociais e ambientais. 
[...] Em consonância com os resultados do estudo original, as hipóteses relativas ao 
ambiente não foram confirmadas, talvez indicando que o design e os aspectos 
sociais sejam mais determinantes das percepções e intenções dos consumidores no 
ambiente de varejo. [...] Pela análise dos resultados e pela magnitude dos parâmetros 
padronizados, sabe-se, por exemplo, que o design é altamente influenciador das 
variáveis endógenas componentes do modelo. Essa informação pode ser facilmente 
utilizada e transferida para a prática do varejo, mostrando a importância de aspectos 
como a organização, layout e limpeza sob o ponto de vista do próprio consumidor 
(ESPINOZA, D’ANGELO e LIBERALI, 2005, p.120).  

 
Com o objetivo de entender quais variáveis do ambiente varejista são capazes de trazer 

os melhores resultados, Alvarez, Fávero e Luppe (2006) destacam que: 
Já se foi o tempo em que localização de loja e política de preços dominavam as 
atenções dos varejistas como os pontos mais críticos do negócio. Não que hoje eles 
não sejam importantes, mas com a evolução nos meios de transporte, que permitem 
percorrer maior distância em menor tempo e com o acirramento da concorrência, os 
clientes passaram a ter acesso a um número cada vez maior de lojas, o que fez suas 
exigências aumentar. O cliente de hoje é mais complexo e deseja ver suas 
necessidades e desejos mais íntimos atendidos (ALVAREZ, FÁVERO e LUPPE, 
2006, p.5). 

 

Na visão desses autores, tais teorias ficam muito plausíveis de serem aplicadas quando 

os gestores podem contar com modelos que explicitem os impactos dos vários fatores 
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ambientais em suas expectativas de faturamento e crescimento. Dessa forma, considera-se que 

esses modelos apóiam os gestores nas estratégias de expansão, o que os tornam mais 

conscientes dos resultados que suas políticas de desenvolvimento poderão alcançar 

(ALVAREZ, FÁVERO e LUPPE, 2006). 

Kny e Nique (2006) também estudaram a crescente importância das questões 

imateriais e estéticas no ponto de venda, as quais vêm delineando os contornos de um novo 

estilo de consumo. De acordo com os autores, o consumidor está exposto a uma série de 

estímulos sensoriais (tato, visão, audição, paladar e olfato) que fornecem inúmeras 

informações para uma experiência de compra mais confortável, fácil e prática (KNY e 

NIQUE, 2006). 
Para continuar atraindo clientes e mantendo-se lucrativa, uma loja precisa estar 
constantemente avaliando que tipo de experiência sensorial proporciona a seus 
clientes e quais são as renovações necessárias para não perder competitividade 
(KNY e NIQUE, 2006, p.100). 

 

O estudo de Kny e Nique (2006) testou o impacto de aromas ambientais sobre o 

comportamento do consumidor em condições reais de consumo em lojas do varejo. Os 

resultados indicaram que a presença de um aroma agradável levou os indivíduos expostos ao 

tratamento experimental a distorções na percepção de tempo, apresentando uma diferença 

menor entre o tempo imaginado e o tempo real do que os indivíduos do grupo controle. 

Sanzi (2007), por sua vez, identificou e testou sete fatores visuais de design como 

desencadeadores dos processos de aproximação e escolha da loja. O autor relacionou 

variáveis dependentes e independentes, resultantes de uma extensa pesquisa exploratória 

realizada com profissionais da área de design de ambientes e universitários usuários de loja de 

livros (quadro 4). 
O ambiente comercial vem se destacando como um componente estratégico que 
permite diferenciar e posicionar as marcas dos varejistas. Esta ambientação pode 
proporcionar, ainda, uma experiência que, por sua vez, permite reforçar as 
percepções sobre o produto a adquirir ou sobre a qualidade do serviço prestado 
(SANZI, 2007, p.119). 

 

Os resultados encontrados por Sanzi (2007) validaram o modelo de Zorrilla (2002) no 

mercado nacional, indicando que os fatores visuais de design têm influência na formação dos 

valores funcionais e hedônicos. Estes, por sua vez, ajudam a formar a percepção de valor do 

estabelecimento comercial de varejo. 
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Variáveis independentes Variáveis dependentes 

a) encontraria o que eventualmente procuro, com 

facilidade. (sinalização); 

b) os corredores são amplos; 

c) os corredores não apresentam obstáculos à 

circulação; 

d) o ambiente está organizado; 

e) o ambiente parece limpo; 

f) a iluminação é adequada; 

g) a exposição das mercadorias favorece o 

manuseio 

1) sentir-me-ia no controle da situação para fazer 

minha compra; 

 2) teria vontade de procurar uma mercadoria que 

desejasse; 

3) teria uma experiência de compra prazerosa; 

4) o processo de compra seria rápido; 

5)eu entraria mesmo não tendo a necessidade de 

fazer compras; 

6) as mercadorias têm preço alto 

Quadro 3: variáveis desencadeadoras dos processos de aproximação e escolha da loja 
Fonte: adaptado de Sanzi (2007, p.123) 

 

Como constatação da influência dos fatores visuais de design, o autor destacou 

principalmente o layout da loja na percepção de valor. Dentre os demais fatores visuais de 

design identificados, estão a percepção de organização do ambiente e a percepção de uma 

exposição das mercadorias que favoreça o seu manuseio. Além desses, o autor ressalta a 

importância da iluminação e da sinalização da loja na percepção de valor, no que se refere à 

facilidade de encontrar a mercadoria desejada (SANZI, 2007).  

Reinterpretando os dados de Sanzi (2007) de forma metodologicamente diferenciada, 

o trabalho de Sampaio et al. (2009) indicou relações causais da percepção do valor de compra, 

conforme ilustrado na figura 12. De acordo com esse modelo, confirmou-se que os fatores 

visuais de design relativos à organização do ambiente, exposição das mercadorias, adequação 

da iluminação, e facilidade de localização, demonstram efeito positivo sobre a percepção do 

valor de compra (SAMPAIO et al., 2009). Também foi possível identificar, por meio deste 

modelo, que, “sob o ponto de vista de valores utilitários, o consumidor de autosserviço 

prefere sentir-se livre e no controle da situação durante a tarefa de compra, ou seja, não ter 

que pedir ajuda para completar sua tarefa de compra” (SAMPAIO et al., 2009, p.380). 

No que tange aos valores hedônicos, indicados pelas expressões de encantamento, 

divertimento, excitação e espontaneidade, os autores constataram que as referências aos 

ambientes onde existem sofás, vegetação, iluminação natural e uso de cores, são mais 

significativas. O estudo ainda apontou que a percepção da falta de organização do espaço 
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físico provocara manifestações de extremo desconforto, afetando negativamente as emoções 

do consumidor (SAMPAIO et al., 2009). 

 

 

 
Figura 12: Modelo estrutural  

Fonte: Sampaio et al. (2009, p.382) 

 

Conclusivamente, das sete hipóteses testadas no estudo de Sampaio et al. (2009), os 

resultados estatísticos demonstraram que a organização do ambiente, a exposição das 

mercadorias, a adequação da iluminação, e a facilidade para a localização, apresentaram 

influência positiva na percepção do valor de compra. Na contramão, as características de 

limpeza do ambiente, de dimensões dos corredores, e de circulação sem obstáculos, não 

ofereceram suporte às hipóteses, demonstrando não representar influência na percepção do 

valor de compra de clientes de uma livraria (SAMPAIO et al., 2009). 

Como um ponto importante observado para os objetivos desse trabalho, os autores por 

fim, ressaltaram que, dentre os fatores visuais de design que apresentaram impactos positivos 

e significativos sobre o valor de compra percebido pelos clientes, “aquele que se mostrou com 

maior magnitude nas três situações propostas foi propriamente a exposição de mercadorias 

com facilitação do manuseio dos produtos” (SAMPAIO et al., 2009, p.383). 

Por fim, cita-se a pesquisa exploratória de Geargeoura (2010), realizada com a 

finalidade de testar e ampliar as diversas teorias sobre os efeitos do ambiente no 

comportamento de compra, alcançando descobertas valiosas sobre o tema no mercado 
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nacional. Dentre estas, cabe citar a confirmação da visão dos modelos contingenciais da 

Psicologia acerca da percepção sobre as linhas teóricas opostas, na qual uma defende a 

percepção dos estímulos do ambiente de maneira holística, em seu conjunto, e outra defende 

que a percepção pode ocorrer por estímulos processados separadamente. Os resultados 

indicam que os estímulos ambientais podem atuar separadamente, em conjunto, ou em grupos 

de estímulos limitados, o que valida a proposta desse trabalho. 
A diversidade de estímulos da ambiência da loja e as inúmeras variáveis 
moderadoras entre a ambiência e o comportamento de compra dos clientes na loja 
também contribuem para uma alta complexidade dos fenômenos estudados [...] 
(GEARGEOURA, 2010, p.108). 
 

Outra contribuição indica que os fenômenos emocionais e cognitivos processados pela 

mente humana no ponto de venda podem ocorrer de forma integrada, em um mesmo processo, 

tendo um como resultado o outro, e não devendo ser estudados separadamente: a razão 

criando significados para o cliente, e o afeto, alterando as emoções, ambos interagindo na 

produção dos estados emocionais e significados que resultam no comportamento de 

aproximação ou afastamento do cliente no ambiente da loja. 

Como foi possível verificar por meio desse levantamento teórico, ao longo das últimas 

cinco décadas, muitos pesquisadores moveram suas linhas de pesquisas rumo aos efeitos da 

atmosfera do ponto de venda, guiados por diversos interesses e utilizando diferentes métodos 

de pesquisa, que deram suporte aos investimentos realizados pelos estabelecimentos do 

varejo. A partir desses estudos, constata-se que os elementos do ambiente são componentes 

importantes da imagem da loja, e que a imagem da loja é um componente determinante na 

decisão de escolha dos consumidores. 

 

Este capítulo teve como objetivo apresentar o contexto teórico e os resultados 

encontrados nas principais linhas de pesquisa pertinentes ao tema, de maneira a fundamentar 

os conceitos necessários para o entendimento desse trabalho. No próximo capítulo, é 

apresentado o método utilizado para o teste experimental da teoria. 
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3 MÉTODO 

 

 

Este capítulo trata do método de pesquisa definido para o alcance dos objetivos 

propostos, apresentando os instrumentos pelo meio dos quais os dados foram coletados, 

tratados e interpretados. Por último, apresenta o referencial que dá base ao experimento e os 

mecanismos utilizados na sua implementação. 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Para classificar o tipo de pesquisa realizada, toma-se como base os conceitos de 

Vergara (2007), a partir dos quais pode-se classificar este trabalho como um estudo de caso 

fundamentado no método hipotético-dedutivo. A pesquisa parte da formulação de uma 

hipótese que é testada na busca de regularidades e relacionamentos causais entre elementos. 

Assim, a pesquisa consiste no estudo de caso-controle, no qual a amostra está restrita 

às lojas de uma única organização, subdivididas em dois grupos. O primeiro grupo, chamado 

de grupo experimental, é formado pelas lojas onde se deu a transformação da variável design 

pela aplicação do merchandising; e o segundo grupo, chamado de grupo controle, formado 

pelas lojas onde se manteve as características de design inalteradas.  

Com o propósito de atender aos objetivos propostos, conforme apresentado no item 

1.3, foi utilizado o método quasi-experimental. Esse método teve sua origem no campo da 

Psicologia Ambiental, ciência que busca explicações sobre a relação entre comportamento, 

experiência humana, e ambientes físicos e sociais, com a finalidade de otimizar a relação 

entre as pessoas e seus ambientes (DIAZ, 2005). 

Moore (1991 apud DIAZ, 2005) descreve três níveis de análise para estudar o 

ambiente: a escala espacial do ambiente, a taxonomia de tipos de ambiente e as dimensões ou 

variáveis ambientais, esta última, a qual esta pesquisa se ateve. 
Em geral, nos textos de Psicologia Ambiental, os métodos são classificados de 
maneira ortodoxamente genérica. Assim, Aragonés e Amérigo (1998) afirmam que a 
maioria dos métodos empregados em Psicologia Ambiental são equivalentes aos da 
psicologia em geral, a saber: método experimental, experimentos de campo, e 
estudos correlacionais, aos quais acrescentam “técnicas de investigação” referindo a 
outros autores (DIAZ 2005, p.146). 
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Moore (1991, p. 1390), avaliando os métodos em Psicologia Ambiental, estabelece 
que tinham sido registrados dois avanços significativos: a) a adoção de métodos de 
campo quasi experimentais para um amplo leque de fatos, aproximando-se então do 
controle experimental, de modo consistente, com validez ecológica e, b) um 
tratamento renovado e sério dos métodos qualitativos de investigação e análise 
(DIAZ 2005, p.147). 
 

Diaz (2005) apresenta os tipos de investigação no campo da Psicologia Ambiental a 

partir de sete critérios, utilizados para a definição da metodologia aplicada nesse trabalho. De 

acordo com a taxionomia descrita por Ketele (1984 apud DIAZ, 2005), este trabalho pode ser 

classificado como uma investigação avaliativa e operacional, baseando-se nos seguintes 

parâmetros: trata-se de uma investigação prioritariamente orientada a realizar bem um 

determinado experimento e comunicar uma avaliação válida e confiável para fundamentar 

decisões. Desta forma, não existe a necessidade de se prever e controlar o experimento por 

completo, pois o dispositivo avaliativo pode ser construído ou ajustado durante a avaliação 

que se quer validade. De qualquer maneira, existe, porém, a necessidade de experiência estrita 

e de medidas válidas e confiáveis (DIAZ, 2005). 

Quanto à capacidade ou necessidade de generalização, o objetivo maior é fundamentar 

uma decisão válida para um contexto determinado, e não necessariamente para um conjunto 

de contextos. Em relação ao critério de replicabilidade, mesmo podendo ser replicado a outros 

ambientes com êxito, o modelo testado deve ser considerado no ambiente e contexto a que foi 

submetido, pois o valor prioritário do experimento é a adequação, e os destinatários da 

investigação são os decisores, que poderão fazer uso do modelo (DIAZ, 2005). 

Para que a pesquisa utilizando o método quasi-experimental pudesse ser executada, os 

seguintes passos foram realizados, os quais serão detalhados na sequência deste capítulo: 

a) revisão bibliográfica para definição do modelo de merchandising que fundamenta o 

experimento; 

b) pré-teste de campo para ajuste e validação do modelo de merchandising a ser empregado 

nas lojas; 

c) seleção da amostra e divisão dos grupos de lojas em grupo experimental e grupo controle; 

d) apresentação da teoria e preparação da equipe para implementação do merchandising nas 

lojas; 

e) aplicação do experimento no grupo experimental e, posteriormente, no grupo controle; 

f) identificação das medidas de teste; 

g) análises temporais intragrupo para medir o nível de aplicação do merchandising; 

h) análise documental dos demonstrativos de resultados das lojas; 

i) apresentação dos resultados encontrados. 
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3.2 DESCRIÇÃO DE UNIVERSO E AMOSTRA 

 

 

O objeto de estudo desta pesquisa é uma empresa de varejo do setor de calçados que 

comercializa produtos e acessórios para o público feminino e masculino. A empresa iniciou 

suas atividades no interior do Estado do Rio Grande do Sul na década de 1960. Nos anos 

seguintes, expandiu suas operações entre as cidades da região, iniciando a formação da rede 

de lojas e consolidando sua marca entre as principais do setor no País2. 

O universo da pesquisa é composto por 148 lojas da rede no território nacional. 

Dessas, foram selecionadas 55 lojas como amostra, sendo divididas em dois grupos: 43 lojas 

fizeram parte do grupo de lojas experimentais, para as quais foi empregado um modelo de 

merchandising para manipulação dos fatores de design em questão; e 12 lojas passaram a 

constituir a amostra do grupo de lojas controle, para as quais os componentes de 

merchandising mantiveram-se inalterados.  

Para a definição da amostra, foram utilizados critérios não probabilísticos de escolha 

por tipicidade, sendo levado em consideração o perfil das lojas com características 

determinantes para o estudo. As lojas que apresentaram variações de receita por motivos 

esperados ou conhecidos foram retiradas da amostra, como por exemplo: lojas recém 

inauguradas, lojas que estiveram fechadas por algum motivo, lojas que tiveram grande 

variação no mix de produtos, ou que tiveram novo concorrente direto instalado na mesma 

praça durante o período da pesquisa. 

As lojas estudadas funcionam em um sistema de cadeia, que, de acordo com a 

definição de Las Casas (1994), é um tipo de varejo “[...] com um grupo de quatro ou mais 

lojas que operam no mesmo tipo de negócio, operando conjuntamente com uma administração 

central” (p.26). A vantagem desse tipo de estrutura é o ganho por economia em escala, na qual 

as compras em quantidade são realizadas ao mesmo tempo, gerando poder de barganha para a 

empresa frente aos fornecedores (URDAN e URDAN, 2006). 
                                                 

2 A organização empresarial aqui descrita gentilmente cedeu o ambiente de seus pontos de venda 
(compreendendo espaço, objetos e pessoas), como campo para este estudo, bem como permitiu acesso a uma 
série de informações gerencias na forma de relatórios e documentos relativos às estratégias de marketing da 
empresa, posicionamento, perfil de público, etc. Desta forma, salienta-se o caráter de confidencialidade das 
informações em custódia, sendo preservado de divulgação o nome da empresa, os dados financeiros, sua 
estratégia e a identificação das lojas avaliadas. 
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A rede de lojas em estudo funciona de forma integrada, tanto com a venda de produtos 

de marca própria, como pela venda de produtos de outras empresas. A empresa opera com 

amplitude de categorias de produtos, as quais formam departamentos segundo critérios de 

similaridade. Cada setor ocupa um espaço próprio no layout das lojas (feminino, masculino 

esportivo, malas e mochilas, acessórios), sendo formando pelas linhas de produtos conforme 

apresentado no quadro 4. O tipo de serviço prestado pode ser caracterizado como completo, 

permitindo ao cliente optar pelo autosserviço ou pelo atendimento do vendedor. 

 

LINHAS DE PRODUTOS 

calçados femininos 

calçados masculinos 

bolsas 

pastas 

meias femininas 

meias masculinas 

cintos femininos 

cintos masculinos 

tênis 

meias esportivas 

malas 

mochilas 

acessórios 
Quadro 4: linhas de produtos que compõem os setores das lojas 

Fonte: pesquisa de campo 

 

 

3.3 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Em relação ao tema foco deste trabalho, a pesquisa mantém a atenção nas 

características essenciais do processo em estudo, identificando a receita das lojas no período 

anterior e posterior à transformação dos fatores de design do merchandising. 

No que concerne ao espaço e tempo, o experimento foi testado na amostra de lojas 

situadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, localizadas em ruas, galerias e shopping 

centers, no período de oito meses, de junho a dezembro de 2009. Para evidenciar os efeitos do 
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experimento nos diferentes períodos de tempo, fez-se uso da pesquisa documental, 

contemplando um corte longitudinal nas informações mensais do demonstrativo de resultado 

da organização nos anos de 2008 e 2009. 

 

 

3.4 MÉTODOS DE COLETA DOS DADOS 

 

 

Para coleta das informações sobre o nível do merchandising aplicado no ambiente das 

lojas, foi realizada uma investigação avaliativa e operacional, conforme os conceitos de 

Ketele (1984 apud DIAZ, 2005). Para tanto, foi utilizada uma planilha de medição de 

percepção na escala de Thurstone, a qual apresenta intervalos iguais que indicam a posição de 

concordância ou discordância em relação a certo estímulo (BRANDALISE, 2005). Os itens 

que compõem a escala receberam um ponto no caso de concordância com o modelo de 

merchandising, ou nenhum ponto, nos casos de discordância. A medição foi realizada em 

todos os setores das lojas. Na figura 13, exemplo da planilha utilizada nesta etapa da pesquisa. 
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Figura 13: Exemplo de planilha de medição de percepção para o nível de utilização do modelo de merchandising 

empregado nas lojas do grupe experimental 
 
 
A coleta das informações sobre a receita de vendas das lojas foi realizada por meio de 

pesquisa documental, com base nos demonstrativos de resultados da empresa. Como 

parâmetro comparativo, foram utilizadas as estatísticas publicadas pelo Instituto para o 

Desenvolvimento do Varejo (IDV) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

sobre o desempenho do setor varejista, nesse caso, de tecido, vestuário e calçados, no período 

da pesquisa. 

 

 

3.5 MÉTODOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para a análise das informações referente ao nível do merchandising aplicado no 

ambiente das lojas, foi utilizada estatística descritiva. O somatório das técnicas em 

concordância, segundo a planilha de medição de percepção para o nível de utilização do 
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modelo de merchandising, indicou a média percentual de conformidade das lojas em relação 

ao modelo de merchandising proposto no experimento, aqui chamado de nível do 

merchandising. 

Para analisar o efeito dos fatores de design do merchandising na receita foi realizado o 

teste t de Student, para amostras independentes, e o teste de Mann-Whitney para amostras que 

não apresentaram distribuição normal. Para tanto, foi criada a variável variação da receita de 

vendas, obtida pela divisão da receita de vendas dos meses do ano de 2009 pela receita de 

vendas dos meses do ano de 2008, para a comparação de médias da variável receita dos 

grupos experimental e controle. 

O teste t é um teste paramétrico para comparação das médias. Dependendo do 

resultado do teste F, nesse caso, teste de Levene, que considera como hipótese nula a 

igualdade das variâncias, o valor de t é obtido de formas distintas. Quando não é rejeitada a 

hipótese nula do teste F, o cálculo do teste é determinado conforme segue (CALLEGARI-

JACQUES, 2005, p.70-75): 

 
 

                                                  , pois   
 
 
onde a estimativa da variância é obtida por:                                                 , 
 
  onde                   são as variâncias das duas amostras estudadas. 

 

Quando é rejeitada a hipótese nula, o cálculo é determinado conforme abaixo 

(CALLEGARI-JACQUES, 2005, p.70-75): 

 

 
 

 
 
 

 
Nesse procedimento, o número do grau de liberdade (gl) não é mais dado por 
  

             mas deve ser calculado do seguinte modo: 
 
 
   , onde       
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Anteriormente ao procedimento do teste de comparação, foi realizado o teste de 

normalidade Kolmogorov-Smirnov para cada amostra da variável receita. Além das amostras 

serem independentes, a não rejeição do teste de normalidade é um requisito para o teste t. A 

distribuição t somente será aplicada corretamente se a distribuição dos valores for 

razoavelmente próxima de uma distribuição normal. Se a distribuição não for normal, a 

distribuição t não resolve satisfatoriamente o problema (CALLEGARI-JACQUES, 2005). Os 

resultados estão apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1: Teste Kolmogorov – Smirnov. 

Grupo \ Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

N 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Valor K-S Z 0,694 0,620 0,523 0,935 1,655 0,741 0,886 0,932 0,645 1,099 0,868 0,527 
Lojas  

Experimentais 
p-valor 0,721 0,836 0,948 0,347 0,008 0,643 0,412 0,350 0,800 0,179 0,438 0,944 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Valor K-S Z 0,449 0,501 0,583 0,540 0,546 0,897 0,372 0,482 0,520 0,541 0,777 0,896 
Lojas  

Controles 
p-valor 0,988 0,963 0,886 0,932 0,927 0,398 0,999 0,974 0,950 0,931 0,582 0,398 

 

Conforme o resultado da tabela 1, somente para o mês de maio o teste de normalidade 

Kolmogorov–Smirnov não foi significativo. Por não cumprir a suposição do teste 

paramétrico, os resultados do mês de maio tiveram que ser tratados pelo teste não-paramétrico 

de Mann-Whitney, conduzindo à comparação das medianas dos grupos experimental e 

controle para esse mês (CALLEGARI-JACQUES, 2005). Nos demais meses, os testes das 

amostras demonstraram p-valor maior que 0,05, o que significa que não puderam ser 

rejeitados como normais (tab. 1). 

 

 

3.6 FASE PRÉ-TESTE DO EXPERIMENTO 

 

 

A finalidade da fase pré-teste foi identificar as técnicas de merchandising mais 

favoráveis às estratégias comerciais da empresa, ao tipo de loja, às características de produto, 

e à forma de atuação da equipe, permitindo os ajustes necessários ao modelo de 

merchandising para o experimento. 
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Baseado no conceito de que a configuração do ambiente físico atua sob efeitos opostos 

de aproximação ou de afastamento dos indivíduos, atraindo ou afastando intencionalmente o 

público (Mehrabian e Russel (1974), Bitner (1992), Sanzi (2007) Geargeoura (2010)), os 

esforços para a definição dos elementos de design do ambiente em estudo foram planejados 

seguindo as informações da área de marketing da empresa. Assim, o modelo de 

merchandising do ambiente para o experimento foi planejado segundo a essência da 

organização na oferta de produtos da moda, com amplitude de linhas, variedade de marcas, e 

condições de pagamento acessíveis, para atender o perfil prioritário de consumidores formado 

por pessoas de classe média (B e C) entre 20 e 45 anos de idade, e principalmente mulheres, 

que representam 70%  das vendas.  

O experimento pré-teste ocorreu durante os meses de setembro, outubro e novembro 

de 2008. Os seguintes passos compõem o método utilizado nesta fase da pesquisa: 

I. Definição do modelo de merchandising: foram elaborados manuais contendo elementos de 

merchandising distintos para a ambientação das lojas, fundamentados nas decisões 

estratégicas da empresa a partir da literatura sobre o tema.  

II. Definição da amostra: a amostra foi composta por três lojas selecionadas por critérios de 

tipicidade quanto à estrutura física e local (bairro, centro e shopping), tendo em vista que as 

demais características se mantêm uniformes, pelo sentido de rede. 

III. Instrumentalização da equipe das lojas: a teoria sobre merchandising foi apresentada à 

equipe das lojas na forma de treinamento técnico, incluindo material didático, constituído de 

manuais ilustrados para uso no ponto de venda como modelo, além de visitação periódica dos 

profissionais da área de merchandising da empresa como apoio na implementação das 

técnicas no dia a dia de trabalho. 

IV. Setores pesquisados: as técnicas de merchandising foram implementadas e substituídas 

mensalmente em todos os setores das lojas.  

V. Coleta de dados: os seguintes métodos foram utilizados nesta fase:  

- Aplicação de Questionário: ao término de cada mês, os 48 empregados das lojas 

responderam ao questionário estruturado com respostas na escala Likert de 5 pontos, medindo 

as opiniões sobre as seguintes questões: a) facilidade de manutenção do setor; b) deixa a loja 

visualmente mais atraente, c) chama mais a atenção do cliente, d) facilita para o cliente 

encontrar o produto, e) facilita para o cliente identificar o preço, f) facilita para o vendedor 

apresentar o produto ao cliente, g) colabora para o sucesso da venda, h) qual das técnicas 

vendeu mais e por que na opinião do empregado.  O questionário encontra-se no Anexo II.  
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- Pesquisa documental: foi realizada nos demonstrativos de resultados de vendas das lojas, por 

setor, para verificação dos valores referentes ao faturamento nos meses de interesse para a 

pesquisa. 

VI. Análise dos resultados: para analisar o modelo de merchandising com melhor resultado 

na atividade de venda das lojas foi utilizada estatística descritiva, considerando a relação 

temporal da aplicação dos modelos de merchandising comparativamente às médias de venda 

dos períodos passados. Para avaliar as respostas dos questionários quanto às técnicas de 

merchandising mais adequadas ao tipo de loja, produto, e forma de atuação da equipe de 

vendas, foi utilizada estatística descritiva, medindo a frequência das respostas. 

Após a análise dos resultados da pesquisa documental, foram selecionadas as técnicas 

de merchandising que apresentaram melhor efeito sobre as vendas por setor. As técnicas 

selecionadas foram confrontadas com o resultado das entrevistas. Destas, as poucas que 

tiveram rejeição foram substituídas ou readequadas, conforme a opinião dos empregados das 

lojas. 

Os resultados da fase pré-teste definiram a especificidade do modelo de 

merchandising do experimento, constituindo informação estratégica da empresa, sendo, por 

isto, resguardada sua exposição ao público externo. Portanto, tais resultados não poderão ser 

divulgados de forma explícita nesse trabalho. No item a seguir, é apresentada a teoria que 

fundamenta o modelo de merchandising proposto. 

 

 

3.7 FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

 

Com base nos estudos de Las Casas (1992), Freitas e Natali (1995), Ferracciù (1997), 

Gade (1998), Turley e Milliman (2000), Baker (2002), Zorrilla (2002), Espinoza, D’Angelo e 

Liberal (2002), Blessa (2003) e Sanzi (2007), entre outros, e nos resultados dos testes de 

modelagem, deu-se início à fase de implementação do experimento nas lojas, conforme as 

etapas na sequência:  

I. Aspectos do planejamento de merchandising 

- Layout das lojas: o planejamento de merchandising levou em consideração a localização dos 

setores que compõem o ponto de venda; constituído no layout das lojas. 

A estruturação de layout objetivou adequar a circulação do público consumidor no 

ambiente de compra aos objetivos comerciais da empresa. Foi planejado para que as linhas de 
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produtos estrategicamente mais importantes e de maior giro estivessem localizadas nas áreas 

de maior tráfego, como forma de estimular os consumidores a transitarem pela loja de 

maneira agradável. As decisões partiram da análise das estruturas físicas, setores da loja, 

características físicas dos produtos e perfil dos consumidores. As linhas de produtos foram 

setorizadas em pontos naturais e pontos promocionais (pontos extras), de acordo com a 

modelagem apresentada nos itens a seguir. 

 

 
Figura 14: Imagem ilustrativa dos aspectos do planejamento de merchandising - layout das lojas. Setor feminino 
 

- Agrupamento dos produtos (fig. 15): as linhas de produtos foram agrupadas em setores, por 

exemplo, calçados, meias, cintos, pastas e carteiras masculinas, formando o setor masculino, 

conforme apresentado no quadro 4 (p.64), facilitando a identificação de cada setor da loja e 

diminuindo o custo psicológico de compra. Os produtos de maior volume, como malas e 

mochilas, foram alocados em locais específicos para não bloquear o tráfego nem a 

visualização geral do ambiente. 

 
Figura 15: Imagem ilustrativa dos aspectos do planejamento de merchandising - agrupamento dos produtos. 

Setor masculino 
 

- Posicionamento dos produtos (fig. 16): essa modelagem está relacionada às características 

físicas do produto e às estratégias de marca, preço, e giro das mercadorias. A exposição foi 

planejada para a identificação e associação rápida de produtos pela marca, modelo e cor. Para 

favorecer a melhor visualização e comparação de tipos observou-se o ângulo de visão e o 

ponto de pega dos consumidores. A modelagem de posicionamento fez com que produtos 
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mais importantes ficassem no melhor espaço de visualização para lembrança, compra 

associada ou complementar, função que visa diminuir o custo de tempo e esforço relacionado 

ao tempo gasto na loja para identificar a mercadoria desejada.  

 
Figura 16: Imagem ilustrativa dos aspectos do planejamento de merchandising – posicionamento dos produtos 

(antes e depois). Linha de malas 
 

- Volume de produtos (fig. 17): o mix de produtos passou a ser ajustado em sua quantidade 

para um melhor processo de informação entre a equipe das lojas e o departamento de 

compras. A quantidade adequada de produtos ao espaço físico da loja é um fator que 

influencia na percepção de qualidade das mercadorias e na percepção de preço. 

 

 
Figura 17: Imagem ilustrativa dos aspectos do planejamento de merchandising – volume de produtos (antes e 

depois). Linha de bolsas 
 

- Precificação (fig. 18): os preços passaram a ser informados em displays promocionais, 

cartazes e etiquetas, afixados em locais específicos nos produtos e expositores, objetivando 

deixar a comunicação mais acessível ao consumidor, e de forma padronizada entre as lojas. A 

apresentação eficaz do preço dos produtos é um fator estimulador da compra, pois o momento 

da dúvida em relação ao preço pode eliminar a compra por impulso. 
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Figura 18: Imagem ilustrativa dos aspectos do planejamento de merchandising – precificação (antes e depois). 

Pilhas 
 

- Comunicação visual: a comunicação englobou todo o material utilizado para informar o 

consumidor, com o objetivo de chamar a atenção, impulsionar a venda, e decorar a loja. As 

lojas passaram a ter uma unidade visual aplicada em placas informativas de divulgação de 

produtos, preços, propaganda, ofertas, marca de produtos ou decorativas, constituindo a 

identidade visual da organização. As peças foram planejadas considerando as características 

físicas de tamanho e forma dos produtos, local de exposição em relação à visualização, 

objetivando a facilidade de leitura mesmo à distância.  

- Combinação de cores (fig. 19): as lojas passaram a ser ambientadas buscando a combinação 

de cores dos produtos nas prateleiras e nas pilhas promocionais de produtos. O jogo de cores, 

com uso de combinação de cores e degradê na exposição, visou facilitar a identificação, 

comparação e escolha dos produtos, e representa um dos principais fatores responsáveis pela 

composição do design do ambiente. 

 
Figura 19: Imagem ilustrativa dos aspectos do planejamento de merchandising – combinação de cores (antes e 

depois). Pilhas 
 

- Condições especiais em destaque: foi dada preferência e destaque aos itens em promoção ou 

condições especiais nas lojas, produzindo apelo visual. Entre as prateleiras, a posição dos 

produtos foi recriada para proporcionar apelos tanto funcionais como hedonistas, promovendo 

produtos de marcas específicas, ou uma linha de produtos, como elemento significante para 

relação entre valor e preço. 
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- Utilização de equipamentos (fig. 20): foram definidos os pontos extras das lojas para 

utilização de equipamentos expositores de pilhas de produtos. Os produtos expostos fora das 

prateleiras passaram a estar isolados do solo para não serem desvalorizados pelos clientes. 

 
Figura 20: Imagem ilustrativa dos aspectos do planejamento de merchandising – colocação de equipamentos, 

ilhas e pilhas (antes e depois). Pilhas 
 

- Exposição de produtos na vitrine: a exposição da vitrine foi modelada pela ordem das linhas 

de produtos, forma de apresentação de produtos, combinação de modelos, de cores e de 

atributos, além da forma de apresentação de preços e cartazetes de comunicação. 

- Limpeza e organização (fig. 21): as linhas de produtos das lojas passaram a ser revisadas 

rotineiramente, observando a organização e a manutenção dos itens acima descritos, além da 

limpeza dos produtos e do ambiente. 

 
Figura 21: Imagem ilustrativa dos aspectos do planejamento de merchandising – limpeza e organização (antes e 

depois). Carteiras 
 

II. Instrumentalização da equipe das lojas do grupo experimental: a teoria sobre 

merchandising foi apresentada à equipe das lojas na forma de treinamento técnico e 

distribuição de manual contendo texto explicativo e fotos dos modelos de ambientação, 

durante o mês de maio de 2009. 

III. Implementação do merchandising no grupo de lojas experimental: o merchandising 

foi aplicado nas lojas que formaram o grupo experimental a partir do mês de junho de 2009. 
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IV. Formação do grupo de lojas controle: foram escolhidas 12 lojas para compor o grupo 

controle. As lojas do grupo controle foram mantidas em suas características originais até o 

mês de outubro de 2009.  

V. Instrumentalização da equipe das lojas do grupo controle: A teoria sobre 

merchandising foi apresentada à equipe das lojas do grupo controle seguindo a mesma 

metodologia aplicada ao grupo experimental, durante o mês de setembro de 2009. 

VI. Implementação do merchandising no grupo de lojas controle: o merchandising foi 

aplicado nas lojas do grupo controle a partir do mês de outubro de 2009. 

VII. Apoio técnico: durante o período que compreende os meses de junho a outubro de 2009, 

os profissionais da área de merchandising da empresa estiveram presentes nas lojas como 

apoio à equipe para a ambientação das lojas. 

VIII. Coleta dos dados da ambientação das lojas: Para coletar informações sobre o nível do 

merchandising aplicado nas lojas, foi elaborada uma rotina de visitas dos profissionais de 

merchandising da empresa às lojas. As informações foram coletadas a partir de uma planilha 

de medição de percepção para o nível de utilização do modelo de merchandising. 

IX. Processo de análise dos dados da ambientação das lojas: após a classificação de cada 

atributo conforme o modelo de merchandising proposto no manual, procedeu-se o cálculo da 

média percentual para a consideração do nível de merchandising de cada loja. 

X. Sistema de aprimoramento técnico: para promover o melhoramento contínuo da 

ambientação das lojas, os setores em desconformidade com o modelo passaram a ser 

fotografados e analisados pela equipe de merchandising da empresa, para serem re-

ambientados pela equipe no mês seguinte. 

 

A utilização dessa metodologia mostrou-se necessária por se tratar de um experimento 

de amostra abrangente, que impõe dificuldades na criação de uma atmosfera modelo sob 

realidades distintas. 
Utilizando métodos de observação, o observador treinado poderia fazer contas 
detalhadas das atuais condições ambientais e os comportamentos reais dos 
consumidores. Tais observações podem ser extremamente detalhadas e úteis em um 
sentido aplicado em redesenhar uma instalação ou na comparação de ambientes. 
Para o desenvolvimento da teoria, a observação direta poderia ser a fonte de 
proposições adicionais (BITNER, 1992, p.68, tradução feita pelo autor). 

  

Nesse paradigma, foi necessário lidar com as diferenças inerentes à arquitetura e ao 

tamanho de cada loja, além da forma de atuação das equipes, que promovem um efeito 

próprio no ambiente, naturalmente desconfigurado pela atividade da venda, fruto da interação 
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com os clientes, e que também afeta o modelo ideal das coisas, conforme o que apresentam 

Neto, Espinoza e D’Angelo (2003): 
O que lhe chamou a atenção positivamente? A prestatividade de um funcionário ao 
solicitar-lhe uma informação? A facilidade de localização das seções, através de 
uma sinalização adequada? Ou a organização das prateleiras, com os produtos 
perfeitamente ordenados e agrupados de acordo com suas características? 
Inversamente, pode recordar percepções negativas e sensações desagradáveis como 
a música agitada e o volume elevado, a limpeza deficiente do piso e a própria 
dificuldade de circulação nos corredores (NETO, ESPINOZA e D’ANGELO, 2003, 
p.107). 

 

Este capítulo apresentou a metodologia utilizada na execução deste trabalho. Foram 

identificados os mecanismos utilizados para modelar o experimento, coletar os dados 

necessários e analisar as informações. No item seguinte, são apresentados os resultados 

encontrados, bem como as limitações do método aplicado nesse estudo. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para proceder a análise da variação da receita de vendas entre os grupos, utilizou-se a 

comparação das médias e medianas das lojas do grupo experimental e controle. Podemos 

observar a estatística descritiva para cada grupo em relação ao período observado. A tabela 2 

apresenta as médias, desvios-padrão (DP) e erros-padrão (EP) para todos os meses. Para o 

mês de maio, foram apresentados os principais percentiis dos dois grupos para a comparação 

da mediana (percentil 50).  

 

Tabela 2: Estatística Descritiva - médias dos 12 meses de 2009 e quartis do mês de maio. 

 Grupos N Média DP EP 
Janeiro Lojas Experimentais 43 0,125 0,147 0,022 
 Lojas Controles 12 0,114 0,227 0,066 
Fevereiro Lojas Experimentais 43 -0,024 0,132 0,020 
 Lojas Controles 12 -0,038 0,152 0,044 
Março Lojas Experimentais 43 0,091 0,122 0,019 
 Lojas Controles 12 0,054 0,224 0,065 
Abril Lojas Experimentais 43 -0,030 0,118 0,018 
 Lojas Controles 12 -0,024 0,174 0,050 
Maio Lojas Experimentais 43 0,024 0,229 0,035 
 Lojas Controles 12 0,030 0,141 0,041 
Junho Lojas Experimentais 43 0,132 0,169 0,026 
 Lojas Controles 12 0,094 0,176 0,051 
Julho Lojas Experimentais 43 0,099 0,093 0,014 
 Lojas Controles 12 0,006 0,123 0,036 
Agosto Lojas Experimentais 43 0,110 0,110 0,017 
 Lojas Controles 12 -0,093 0,109 0,031 
Setembro Lojas Experimentais 43 0,004 0,103 0,016 
 Lojas Controles 12 -0,044 0,143 0,041 
Outubro Lojas Experimentais 43 0,054 0,104 0,016 
 Lojas Controles 12 0,178 0,185 0,053 
Novembro Lojas Experimentais 43 0,046 0,128 0,019 
 Lojas Controles 12 0,120 0,231 0,067 
Dezembro Lojas Experimentais 43 0,193 0,118 0,018 
  Lojas Controles 12 0,181 0,157 0,045 
      
Maio Grupos\ Percentil 25 50 75  
 Lojas Experimentais -0,074 -0,025 0,042  
 Lojas Controles -0,069 0,070 0,129  
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A tabela 3 apresenta a comparação das médias dos valores da variável receita dos 

grupos de lojas experimental e controle, obtidos pelo teste t e pelo teste de Mann-Whitney, 

mostrando a variação das receitas das lojas comparativamente durante o período de 12 meses 

do ano de 2009. 

Tabela 3: Teste t e Teste de Mann-Whitney. 

Teste t 
IC 95% 

Mês  Teste de Levene 
e p-valor valor de t gl p-valor L. 

Inferior 
L. 

Superior 
Janeiro 2,947 (0,092) 0,200 53 0,842 -0,098 0,120 
Fevereiro 0,033 (0,857) 0,312 53 0,756 -0,075 0,103 
Março 9,890 (0,003) 0,547 12,877 0,594 -0,109 0,183 
Abril 1,979 (0,166) -0,136 53 0,892 -0,092 0,080 
Junho 0,007 (0,933) 0,681 53 0,499 -0,074 0,149 
Julho* 1,300 (0,259) 2,835 53 0,006 0,027 0,158 
Agosto* 0,223 (0,639) 5,672 53 0,001 0,132 0,276 
Setembro 2,029 (0,161) 1,303 53 0,198 -0,026 0,121 
Outubro* 6,300 (0,015) -2,242 13,018 0,043 -0,245 -0,005 
Novembro 16,123 (0,001) -1,064 12,933 0,307 -0,224 0,076 
Dezembro 1,920 (0,172) 0,291 53 0,772 -0,071 0,095 
 Teste de Mann Whitney (M-W)   
Mês Maio 
Grupos N Rank 

Médio 
Soma dos 

Ranks 
Lojas 
Experimentais 43 26,651 1146 

Lojas Controles 12 32,833 394 
Teste Estatístico 

U de M-W 200 
Valor Z -1,182 
p-valor 0,237 

(*) Meses com diferença significativa nos grupos 
 

 

A tabela 3 mostra que durante o período de comparação do grupo controle (de junho a 

setembro de 2009), as lojas do grupo experimental tiveram médias maiores nos meses de 

julho e agosto de 2009, indicando que nesse período os resultados dos testes foram 

significativos para o modelo, com variação de receita a favor das lojas do grupo experimental 

(julho [p-valor = 0,006] e agosto [p-valor < 0,001]) para um índice de significância de 5%. 



 79

Em contrapartida, os resultados encontrados para os meses de junho e setembro não 

mostraram significância (junho [p-valor = 0,499 e setembro [p-valor < 0,198]). Uma 

explicação para o fenômeno ocorrido nos meses de junho e setembro pode estar relacionado à 

metodologia do experimento. O resultado das medições para nível de utilização do modelo de 

merchandising nas lojas, apresentado na tabela 4, indica que no mês de junho as lojas do 

grupo experimental estiveram com o menor nível de ambientação do merchandising (média 

66,16). 

 
Tabela 4: Resultado das medições para o nível de utilização do modelo de merchandising nas lojas. 

Médias das avaliações da ambientação das lojas experimentais 

Junho/09 Julho/09 Agosto/09 Setembro/09 Outubro/09 

66,16 80,73 86,63 86,56 89,14 

 

Tal fator pode ser explicativo para o equilíbrio na variação da receita das lojas entre os 

dois grupos nesse mês. Confrontando o resultado das medições do mês de junho com a análise 

quantitativa da variação da receita, é possível inferir que no primeiro mês de avaliação do 

experimento (junho/09), o modelo de merchandising teve o menor nível de aplicação por 

parte da equipe das lojas, e por consequência, pouco impacto na receita das lojas.  

Nesse sentido, Bitner (1992) apresentou o conceito de que as pessoas percebem os 

ambientes de forma holística, e que as várias dimensões do ponto de venda são somadas 

simultaneamente para atingir uma percepção global do ambiente que irá influenciar 

significativamente o comportamento; por outro lado, o estudo de Geargeoura (2010) verificou 

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” 

(p.212). 

Para o mês setembro, a segunda fase do experimento iniciou-se justamente nesse mês, 

quando as lojas do grupo controle passaram também a receber as informações para 

implementação do modelo de merchandising. A etapa de treinamento e implantação do 

merchandising nas lojas do grupo controle pode ter causado influencia positiva na receita, 

ocasionando o equilíbrio das médias percentuais conforme os resultados apresentados na 

tabela 3. 

Durante o período de testes, o nível da ambientação das lojas do grupo experimental 

foi medido pelos profissionais da área de merchandising da empresa, constituindo as médias 
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percentuais apresentadas na tabela 4. A tabela 5 apresenta um resumo comparativo da 

variação da receita no período de utilização do grupo controle e nos meses posteriores.  

 

Tabela 5: Estatística Descritiva - médias dos 7 meses do experimento para comparação de médias do grupo de 
loja experimentais e grupo de loja controle. 

Grupo Mês N** Média DP*** 

Junho 43 0,132 0,169 

Julho* 43 0,099 0,093 

Agosto* 43 0,110 0,110 

Setembro 43 0,004 0,103 

Outubro* 43 0,054 0,104 

Novembro 43 0,046 0,128 

Experimental 

Dezembro 43 0,193 0,118 

Junho 12 0,094 0,176 

Julho* 12 0,006 0,123 

Agosto* 12 -0,093 0,109 

Setembro 12 -0,044 0,143 

Outubro* 12 0,178 0,185 

Novembro 12 0,120 0,231 

Controle 

 

Dezembro 12 0,181 0,157 

 (*) Meses com semelhanças significativa nos grupos. (**) Número de lojas testadas. (***) Desvio padrão 
 

A análise quantitativa da segunda fase da pesquisa mostra que no momento em que o 

modelo de merchandising foi também empregado no grupo de lojas controle, a partir do mês 

de outubro, observou-se uma diferença significativa nas médias de receita em favor desse 

grupo. 

Para que a grandeza das médias percentuais possam ser melhor visualizadas, a figura 

14 apresenta o gráfico dos intervalos de confiança (95%) no período do estudo. 

A construção do Intervalo de Confiança é baseada na distribuição amostral do 

estimador pontual (média). Pelo gráfico Barras de Erros (fig. 14), nota-se uma maior 

dispersão nos valores do grupo controle. O Intervalo de Confiança para a média é calculado 

por  =  ± (tα; gl*EP),  onde  é a média estimada e (tα; gl*EP) é o erro da estimação. Assim, 

tem-se que o grupo controle obtém uma amplitude que abrange algumas médias do grupo 
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experimental.  Essas amplitudes podem atrapalhar a detecção de algumas diferenças entre os 

grupos (CALLEGARI-JACQUES, 2005). 

 

Figura 22: Gráfico Barras de Erros para os grupos no período do estudo 
 

Por esse motivo, optou-se por apresentar os resultados das médias percentuais das 

receitas em suas grandezas totais. A tabela 6 mostra os resultados comparativos entre as 

médias das receitas das lojas do grupo experimental, grupo controle, e do setor varejista de 

tecidos, vestuários e calçados no ano de 2009, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. 

Tabela 6: resultados do experimento em comparação com as vendas no segmento varejista de tecido, vestuário e 
calçados no mesmo período de tempo. 

Percentual de variação de receita de vendas: 
Lojas do Grupo Controle, Lojas do Grupo Experimental, 

Setor de Tecidos, Vestuário e Calçados (médias dos estados RS e SC para 2009). 

Quadro 1. Período anterior ao experimento 
Abrangência Jan Fev  Mar Abr Mai Acum. 
Grupo Controle 11,38% -3,79% 5,39% -2,41% 2,99% 2,71% 

Grupo Experimental 12,47% -2,40% 9,08% -2,99% 2,45% 3,72% 

Setor 6,16% 3,66% 1,79% -4,55% 1,26% 1,66% 
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Quadro 2. Período do experimento e formação do grupo de lojas experimental e controle 
Abrangência Jun Jul Ago Set   Acum. 
Grupo Controle 9,40% 0,62% -9,33% -4,39%   -0,93% 

Grupo Experimental 13,19% 9,85% 11,03% 0,39%   8,62% 

Setor 11,30% 14,94% 3,38% 5,55%   8,79% 

Quadro 3. Período posterior ao experimento 
Abrangência Out Nov Dez     Acum. 
Grupo Controle 17,83% 11,99% 18,08%     15,97% 

Grupo Experimental 5,36% 4,59% 19,28%     9,74% 

Setor 14,19% 13,00% 13,59%     13,59% 
Fonte: Criado pelo autor a partir dos dados do website do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo 

(IDV, 2010) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) 

 

Algumas observações devem ser destacadas sobre as informações da tabela 

comparativa acima (tab.6), em especial sobre as sabidas diferenças no calendário promocional 

entre as lojas pesquisadas e as demais lojas do setor, como fator de distorções das médias de 

receitas. Além disso, os números que compõem as linhas do setor expressam o desempenho 

de todo o segmento do varejo de tecidos, vestuário e calçados nas regiões pesquisadas, e não 

somente de lojas com mesmo perfil da rede em estudo. Dessa forma, a tabela 6 não possibilita 

estabelecer uma comparação direta entre as lojas pesquisadas e as lojas do mercado, servindo 

apenas como parâmetro das variações de receita no período da pesquisa. 

No quadro 1, da tabela 6, pode-se verificar que nos meses que compreendem o período 

anterior ao experimento (de janeiro a maio de 2009), as lojas do grupo experimental e do 

grupo controle apresentaram variações muito próximas nas médias da receita, com a diferença 

de apenas 1,01% no total acumulado do período. 

Já no quadro 2, da tabela 6, que apresenta os resultados no período do experimento (de 

junho a setembro de 2009), enquanto somente as lojas do grupo experimental estavam 

ambientadas com o merchandising, a variação de receita acumulada pelas lojas desse grupo 

foi positiva, na ordem de 8,62%. Em comparação, os resultados das lojas do grupo controle 

foram negativos (-0,93%), indicando uma diferença de 9,55% na média de variação da receita 

de vendas em favor das lojas do grupo experimental. 

Chama também a atenção que mesmo nos meses de junho e setembro, nos quais os 

testes estatísticos mostraram pouca significância, as médias da variação de receita do grupo de 

lojas experimental foram superiores às médias do grupo de lojas controle, indicando 13,19% 
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contra 9,40%, em junho, e 0,39% contra -4,39%, em setembro, respectivamente. A figura 14 

apresenta graficamente as diferenças nas médias a favor do grupo de lojas experimental. 

Na última fase do experimento (de outubro a dezembro de 2009), apresentada no 

quadro 3 da tabela 6, momento em que o modelo de merchandising foi também empregado 

nas lojas do grupo controle, as lojas desse grupo apresentaram uma rápida recuperação de 

receita, com um total acumulado de 15,97%, contra 9,74% das lojas do grupo experimental. 

Comparativamente aos índices de receita de vendas do setor de tecidos, vestuário e 

calçados no ano de 2009, durante o período anterior ao experimento, as lojas do grupo 

experimental e controle mantiveram uma variação de receita acumulada próxima às médias do 

setor. Durante o período do experimento, observa-se uma queda acentuada nas receitas das 

lojas do grupo controle, e, posteriormente, uma rápida recuperação nos meses de outubro, 

novembro e dezembro, apresentando resultado acima do grupo de lojas experimental e do 

setor, o que, conforme os números da tabela 6, indicam um bom desempenho alcançado pelas 

lojas a partir do emprego do merchandising. 

A explicação para as oscilações da receita pode estar relacionada ao momento 

econômico do varejo e às estratégias de vendas das lojas pesquisadas. Como dito 

anteriormente, as lojas funcionam no formato de rede, fazendo com que tais variáveis causem 

impacto conjunto em ambos os grupos, não interferindo assim no parâmetro dos resultados, 

mas em alguns períodos as diferenciando das demais lojas do mercado. 

Finalmente, as ligações entre o experimento aplicado na organização de varejo e os 

fatos ocorridos foram examinadas e, resgatando o problema de pesquisa, foi aceita a hipótese 

de que o emprego de fatores de design do merchandising implica aumento de vendas das 

lojas, dando conta que os fatores de design do merchandising tiveram um efeito positivo na 

receita. 

Conforme foi defendido Baker et al. (2002), Zorrilla (2002) e outros autores citados 

nesse trabalho, o incremento percebido na receita de vendas pode ser elencado como mais um 

elemento indicativo de que os fatores de design no qual o merchandising está inserido 

exercem influência nos critérios de escolha da loja, e sobre o comportamento do consumidor 

no ambiente de venda. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As diversas pesquisas apresentadas sobre o comportamento em ambientes comerciais 

indicam que a atmosfera da loja pode influenciar positivamente os consumidores. Nesse 

sentido, a configuração do ambiente proposta nesse experimento buscou apoiar as 

necessidades e preferências dos empregados de serviços e dos clientes simultaneamente, de 

acordo com os conceitos de Bitner (1992). 

O sentido da funcionalidade no desenho da loja foi interpretado de modo a permitir 

uma compra mais fácil e rápida, a fim de aumentar o valor funcional, mas sem descuidar das 

questões hedonistas. O emprego dos fatores de design do merchandising parece ter favorecido 

o ato de compra a partir da adequada apresentação, tanto dos produtos como do seu entorno, 

conforme foi indicado por Zorrilla (2002). 

Questões tais como a sinalização dos setores e preços, a comunicação, a disposição do 

mobiliário, o espaço de circulação e a localização, volume, posicionamento, e combinação de 

cores dos produtos nas prateleiras, centraram as principais decisões de merchandising nesse 

trabalho. Desenvolver a venda visual de autosserviço é importante porque nem sempre é 

possível manter um vendedor presente em todos os setores da loja. Na ausência de pessoal de 

vendas, fica evidente que os produtos podem e devem ter um papel ativo no ambiente. O 

objetivo é duplo: satisfazer ao comprador no ponto de venda, facilitando a tarefa de compra e 

tornando-a atrativa, e ao mesmo tempo deixando o espaço do estabelecimento mais rentável 

(ZORRILLA, 2002). 

A aplicação e manutenção dos fatores de design do merchandising no dia a dia da loja 

foi uma tarefa executada pela própria equipe das lojas, configurando-se num processo que 

envolveu questões técnicas que, em geral, não faziam parte das competências dos 

profissionais de vendas. Além disso, a desejada interação entre loja e consumidor altera a 

forma ideal de exposição dos produtos, terminando por desorganizar o ambiente a cada 

momento. Tais questões valorizaram ainda mais o experimento, na medida em que as lojas 

necessitaram ser tecnicamente organizadas e constantemente reorganizadas para atender de 

forma eficaz aos clientes, de modo que os fatores de design do merchandising estivessem à 

altura dos propósitos da pesquisa, e constituindo-se num diferencial competitivo de difícil 

emulação na atividade comercial. 

O experimento posto em prática mostra indícios de que o afeto experimentado dentro 

de um ambiente da loja pode ter uma influência na atividade de compra, corroborando com as 
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descobertas de autores tais como: Mehrabian e Russel (1974), Bitner (1992), Donavan et al. 

(1994), Babin, Darden e Griffin (1994), Smith e Burns (1996), Sherman, Mathur e Smith 

(1997), Evereles (1998), Turley e Milliman (2000), Baker et al. (2002), Zorrilla (2002), Gatto 

(2003), Neto, Espinoza e D’Angelo (2003), Fávero (2004), Espinoza, D’Angelo e Liberali 

(2005), Alvarez, Fávero e Luppe (2006), Kny e Nique (2006), Sanzi (2007), Sampaio et al. 

(2009). 

Os resultados dos testes quantitativos da primeira fase do experimento validam a 

hipótese testada nos meses de julho e agosto, mostrando que as lojas do grupo experimental 

tiveram médias de receita acima das médias das lojas do grupo controle (julho [p-valor = 

0,006] e agosto [p-valor < 0,001]), para um índice de significância de 5% que não foram 

confirmados nos meses de junho e setembro.  

A análise dos resultados da tabela 6 mostra que as médias percentuais de variações das 

receitas das lojas do grupo experimental estiveram acima das lojas do grupo controle durante 

os quatro meses da pesquisa comparativa, com uma variação positiva acumulada na ordem de 

9,55% nesse período de testes. 

A segunda fase do experimento também confirma o efeito dos fatores de design do 

merchandising sobre a receita de vendas. No momento em que as lojas do grupo controle 

passaram a ser ambientadas conforme o modelo de merchandising, essas mostraram efetiva 

recuperação, apresentando um desempenho inclusive acima das lojas do grupo experimental e 

da média de receita do setor. 

Verifica-se na tabela 2 (também indicado na tabela 6 e gráfico 24) que no mês de 

dezembro as médias se equilibraram. O equilíbrio das médias das lojas experimental e 

controle era um fenômeno esperado em função da curva e aprendizagem entre as lojas da 

mesma rede, naturalmente ocorrido no estágio subsequante em que variáveis estranhas como 

motivação, e momento vivido pela equipe das lojas se dispersam. 

Amparados pela teoria apresentada, os resultados de aumento de receita encontrados 

nessa pesquisa contribuem para a aceitação de que os fatores de design do ambiente atuam no 

nível cognitivo e emocional das pessoas, e influenciam as percepções e intenções dos clientes 

na loja. 

Como sugestões gerenciais, os varejistas devem observar as dimensões da sua loja 

com base na relação entre a estratégia desejada, os efeitos do ambiente, e os estados 

emocionais dos consumidores. Despertar, atrair e cativar o consumidor, seja por fatores 

ambientais, sociais, ou de design, como no caso deste trabalho, deve reverter em maior 

rentabilidade. Por outro lado, conforme observam Donovan e Rossiter (1994), cuidados 
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devem ser tomados para que em ambientes desagradáveis a excitação causada não tenha um 

efeito negativo. 

Conforme descreveu Zorrilla (2002), construir experiências vai além de uma simples 

promoção: trata-se de fornecer ao estabelecimento um conhecimento tal, que crie uma 

determinada personalidade associada a uma ideia manifesta por diversas ações no ponto de 

venda ao longo do tempo, aclimatando e criando percepções positivas nos clientes. 

No momento da compra, existem muitas maneiras de fazer o cliente sentir-se melhor: 

layout adequado, limpeza, cores, comunicação sobre os produtos e preços, formação do 

vendedor, etc. Esses resultados parecem importantes para os varejistas, especialmente se tudo 

o que é necessário é análise, planejamento, e uma política de recursos humanos que treine e 

incentive de maneira adequada a equipe de loja. Grandes investimentos de capital não são 

necessários para, por exemplo, ajustar o nível de luz, ajustar produtos, ou estabelecer um 

layout de loja que corresponda às necessidades da clientela (SHERMAN, 1997).  

Tal pensamento indica aos varejistas a necessidade de entender as pistas que os 

clientes demonstram durante suas experiências de compra, para, então, promover “a gestão 

dos componentes de um ambiente de serviço, a fim de favorecer os seus usuários em aspectos 

cognitivos e emocionais” (SAMPAIO et al., 2009, p.376), em proveito das compras. 

As mudanças causadas pelo uso do merchandising no design do ambiente, e 

adicionadas ao conjunto de fatores da atmosfera da loja, representam um pequeno esforço 

frente à possibilidade de atingir as emoções dos consumidores e estimular positivamente o 

comportamento de compra. Criar uma atmosfera para uma experiência agradável vai além de 

satisfazer as necessidades iminentes dos clientes, pois também pode ajudar a construir uma 

relação mais duradoura para com a loja, fazendo com que o cliente se agrade e retorne 

sempre. 
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5.1 LIMITAÇÕES E SUGESTÃO PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

Conforme apresentado por Geargeoura (2010), as publicações que tratam do ambiente 

dos estabelecimentos comerciais, como é o caso do merchandising, relacionam uma série de 

textos, alguns com abordagens científicas e outros nem tanto, ocasionando uma carência de 

precisão conceitual. Com o mesmo efeito, a maioria das terminologias empregadas tem sua 

origem na língua inglesa, e quando se necessita da tradução para a língua portuguesa, 

percebe-se certa dificuldade em se transmitir o significado fiel com que foram empregados na 

sua língua-mãe. 

Também cabe ressaltar que este estudo teve seu foco no estabelecimento da relação 

entre os fatores de design do merchandising e seu efeito sobre a receita das lojas. Por esse 

motivo, os fenômenos de causa e efeito resultantes do mecanismo estímulo-organismo-

resposta, tratados no referencial teórico apresentado, não foram aprofundados no experimento. 
Talvez o maior problema (e 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 empresarias do varejo [...] (GEARGEOURA, 2010, p.107). 

 

A metodologia escolhida para a pesquisa apresenta limitações quanto à sua 

abrangência, que está restrita ao estudo de caso da amostra escolhida.  

O método está limitado também pelo tempo, na medida em que a análise comparativa 

teve seu recorte no período de quatro meses para o grupo controle, e sete meses para a 

variação da receita de vendas das lojas, não contemplando os desdobramentos futuros do 

processo. 

No que tange ao uso de método quantitativo, os números que representam a receita de 

vendas das lojas poderão ter sofrido influência de variáveis estranhas, como por exemplo, a 

sazonalidade específica de cada local, variação no perfil de público, e principalmente o 

momento vivido pelas equipes de venda das lojas. 

A utilização do método quasi-experimental, com a utilização de grupo controle, 

buscou limitar a ação das variáveis estranhas nos resultados, todavia, o experimento aplicado 

a uma amostra ampla de lojas, mesmo pertencente a um mesmo grupo, não garante a 

blindagem total do modelo, que possivelmente sofreu a influência de fatores desconhecidos e 

indesejados. 
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A comparação com os índices do setor divulgados pelo IBGE permitiu apenas uma 

análise ilustrativa, tendo em vista que as estatísticas tiveram como amostra, tipos de lojas de 

varejo bastante diferentes das lojas pesquisadas. Além disso, o calendário promocional da 

rede estudada é sabidamente dissonante em relação às lojas do setor, causando distorções nas 

médias de variação mensais. 

A metodologia de implantação do modelo de merchandising proposta nesse trabalho 

envolveu diretamente a atividade da equipe das lojas, que foi preparada para usar manuais e 

ser avaliada, implicando transformação da rotina dos empregados. Por isso, acredita-se que 

tais eventos possam ter influenciado o comportamento das pessoas, aumentando a motivação 

e a cooperação do grupo, possivelmente gerando um incremento nas vendas de maneira 

correlacionada ao uso do merchandising, e que não pode ser atribuído ao efeito dos fatores de 

design do ambiente no comportamento dos consumidores. 

A influência do experimento no estado anímico da equipe pode estar mais evidente nas 

lojas do grupo controle, que apresentaram um resultado imediato na receita de vendas dos 

meses de setembro e outubro, a partir da implementação do modelo de merchandising, 

enquanto o resultado esperado para as lojas do grupo experimental demorou um mês (mês de 

agosto) para ser percebido. Tal explicação está ancorada na ansiedade causada pelo processo: 

enquanto as equipes das lojas do grupo experimental trabalharam sob rotina diferenciada e 

avaliação constante, nas lojas do grupo controle sabia-se do experimento, e de sua 

abrangência para as demais lojas, o que possivelmente facilitou a rápida adaptação. 

Por fim, por se tratar de um estudo de caso, o resultado da pesquisa deve ater ao caso 

específico desta atividade, evitando-se generalizações. 

Como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se a realização de experimentos que 

envolvam a participação da equipe de vendas das lojas, como impulsionador do estado 

anímico, verificando a influência no rendimento individual ou na taxa de conversão de vendas 

da equipe. 

Sugere-se, também, testes experimentais dos demais fatores, sociais e ambientais, que 

compõem a atmosfera da loja, apresentados no modelo de Baker et al. (2002), analisados 

individualmente como influenciadores do comportamento de compra, na perspectiva do 

cliente, ou dos efeitos no resultado de vendas, na perspectiva da empresa.  

Embora os resultados encontrados estejam a favor da ideia de que as percepções e 

reações racionais e emocionais causadas pelos fatores de design do merchandising contribuem 

para o aumento de receita, este estudo ateve-se apenas a um tipo de ambiente de loja - lojas do 
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segmento de calçados e acessórios. Segundo Geargeoura (2010), “[...] dependendo do tipo de 

produto sendo adquirido, o ambiente poderia influir mais ou menos no resultado do processo 

de compra” (p.90), portanto, cabe a verificação da forma com que esses fatores podem 

interagir, particularmente, em outros tipos de lojas, permitindo diferenciar os meios em que 

determinadas variáveis causam impactos mais significativos. 

Outra oportunidade de pesquisa também está em explorar a capacidade da atmosfera 

de uma loja para apoiar ou atingir determinados objetivos estratégicos de marketing da 

empresa, como uma estratégia específica de custos ou diferenciação. 

Enfim, o ambiente de varejo fornece um amplo campo de investigação, incrivelmente 

rico e convidativo para a aplicação de tipologias, enquadramentos e proposições de pesquisa 

rumo a uma melhor compreensão do impacto da atmosfera sobre o comportamento do 

consumidor. 
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ANEXO I – ESTUDOS SOBRE OS EFEITOS DAS VARIÁVEIS QUE COMPÕEM O 

AMBIENTE DO PONTO DE VENDA 

Estudos sobre a música ou sons no ambiente 

Milliman, Ronald E., 1986. / Yalch, Richard, e Spangenberg, Eric, 1988 e 1990 // Stratton, 

1992. / Areni, Charles S., e Kim, David, 1993. / Chebat, Jean-Charles, Gelinas-Chebat, Claire, e 

Filiatrault, Pierre, 1993. / Gulas, Charles S., e Schewe, Charles D., 1994. / Kellaris e Mantel, 

1994. / Herrington, J. Duncan, e Capella, Louis M., 1996. / Hui, Michael K., Dube´, Laurette, e 

Chebat, Jean-Charles, 1997. 

Estudos sobre a luminosidade no ambiente 

Areni, Charles S., e Kim, David, 1994. / GORMAN, J.,1997. / KNEZ, I., 2000. 

Estudos sobre cheiros e odores no ambiente 

Hirsch, Alan R., 1995. / Mitchell, Deborah J., Kahn, Barbara E., e Knasko, Susan C., 1995. / 

Spangenberg, Eric R., Crowley, Ayn E., e Henderson, Pamela W., 1996. 

Estudos sobre o efeito da quantidade de pessoas no ambiente 

Harrell, Gilbert D., Hutt, Michael D., e Anderson, James C., 1980. / Bateson, John E. G., and 

Hui, Michael K. M., 1987. / Hui, Michael K., e Bateson, John E. G., 1991. / Machleit, Karen A., 

Kellaris, James J., e Eroglu, Sevin A., 1994. 

Estudos sobre o efeito da cor no ambiente 

Bellizzi e Hite, 1992, Crowley e Ayn, 1993. 

Estudos sobre o efeito do espaço e posição de prateleiras, merchandising e promoção 

Kotzan, Jeffery A., e Evanson, Robert V., 1969. / Frank, Ronald E., e Massey, William F., 

1970. / Curhan, Ronald C., 1974. / Chevalier, 1975. / Woodside, Arch G., Waddle, Gerald L., 

1975. / Patton, W. E., 1981. / Patton, 1981. / Wilkinson, Mason e Paksoy, 1982. / Gagnon e 

Osterhaus, 1985. / Sutton e Rafaeli, 1988. / Bawa, Landwehr e Krishna, 1989. 

. 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO 

LOJA:_____________  DATA: _____________________________________ 

NOME:_________________________________________________________ 

FUNÇÃO:____________________ SETOR:__________________________ 

Relembre as técnicas utilizadas na loja nos últimos meses (apresentação dos modelos 

testados) e classifique os modelos listados abaixo para cada setor como: 1 para ruim e 5 para 

ótimo. 

SETOR DA PESQUISA: CALÇADOS MASCULINOS 

1. MODELO DE LAYOUT DO SETOR 

 

a. Facilidade de manutenção do setor: 

 1 2 3 4 5 

Modelo 1:      

Modelo 2:      

 

b. Deixa a loja visualmente mais atraente: 

 1 2 3 4 5 

Modelo 1:      

Modelo 2:      

 

c. Chama mais a atenção do cliente: 

 1 2 3 4 5 

Modelo 1:      

Modelo 2:      
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d. Facilita para cliente a encontrar o produto: 

 1 2 3 4 5 

Modelo 1:      

Modelo 2:      

 

e. Facilita para o cliente identificar o preço: 

 1 2 3 4 5 

Modelo 1:      

Modelo 2:      

 

f. Facilita para o vendedor apresentar o produto ao cliente: 

 1 2 3 4 5 

Modelo 1:      

Modelo 2:      

 

g. Colabora para o sucesso da venda: 

 1 2 3 4 5 

Modelo 1:      

Modelo 2:      

 

h. Qual dos dois modelos você acredita que vendeu mais? Por que? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________. 
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ANEXO III – PLANILHA DE MEDIÇÃO DE PERCEPÇÃO PARA O NÍVEL DE 

UTILIZAÇÃO DO MODELO DE MERCHANDISING NA ESCALA DE 

THURSTONE 
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