
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCELO MOLL BRANDÃO 
 
 
 
 

 
 
 

CROWDING NO VAREJO: Diferenças na satisfação e percepção de valor hedônico 
de consumidores de alta e baixa renda no Brasil  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÃO PAULO 

2012 



MARCELO MOLL BRANDÃO 
 
 
 
 
 
 

 
 

CROWDING NO VAREJO: Diferenças na satisfação e percepção de valor hedônico 
de consumidores de alta e baixa renda no Brasil  

 
 
 
 

Tese apresentada à Escola de 
Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas 
como requisito para obtenção de 
título de Doutor em Administração 
de Empresas. 
 
Orientador: Prof. Dr. Juracy Parente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÃO PAULO 

2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brandão, Marcelo Moll. 

  CROWDING NO VAREJO: Diferenças na satisfação e percepção de valor 
hedônico de consumidores de alta e baixa renda no Brasil  

 / Marcelo Moll Brandão. 2012- 140 folhas. 
. 
 
     Orientador: Juracy Parente 
     Tese (doutorado) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. 
 
     1. Comércio varejista - Brasil. 2. Consumidores de baixa renda - Brasil. 3. 
Comportamento do consumidor - Brasil. 4. Pesquisa de mercado - Brasil. 5. 
Lojas de varejo I. Parente, Juracy. II. Tese (doutorado) - Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 339.37(81) 
 



MARCELO MOLL BRANDÃO 
 

 
 

CROWDING NO VAREJO: Diferenças na satisfação e percepção de valor hedônico 
de consumidores de alta e baixa renda no Brasil  

 
 
 

Tese apresentada à Escola de 
Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getulio Vargas 
como requisito para obtenção de 
título de Doutor em Administração de 
Empresas. 
 
Data de aprovação: 
 
___ / ___ / ___ 
 
Banca Examinadora: 

 
 

____________________________ 
Prof. Dr. Juracy Parente (Orientador) 
FGV – EAESP 
 
     
  
_____________________________ 
Prof. Dr. Delane Botelho 
FGV – EAESP 
 
     
                        
_____________________________ 
Prof. Dr. Felipe Zambaldi 
FGV – EAESP 
 
     
       
_____________________________ 
Prof. Dr. Heitor Takeshi Kato 
PUC – PR-Curituba 
 
     
    
_____________________________ 
Prof. Dr. Valter Afonso Vieira  
UEM – Maringá 



AGRADECIMENTOS 
 
 

Agradeço primeiramente a Deus pela saúde e força para chegar até este 

momento na minha busca pelos meus objetivos profissionais. Agradeço a minha 

esposa pelo amor e apoio durante todos esses anos de estudo, primeiro no 

mestrado e agora, durante o doutorado. Agradeço aos meus pais por sempre terem 

me apoiado nas minhas decisões e, na medida do possível, garantirem as 

condições necessárias para que eu aceitasse os desafios profissionais e de vida 

que surgiram.   

Agradeço ao meu orientador por ter mostrado caminhos para eu seguir na 

construção da tese e, após a minha escolha, ter dado uma orientação de qualidade 

e indispensável ao meu trabalho. Além de na orientação da tese, o Prof. Juracy 

Parente foi importante na minha orientação profissional, por meio do exemplo 

pessoal e do profissionalismo observados na convivência do dia a dia.   

Agradeço aos professores, que me deram feedbacks indispensáveis sobre 

esta pesquisa em diferentes momentos da sua construção. 

Agradeço aos meus colegas estudantes do CMCD, que compartilharam 

comigo dúvidas, conhecimento e momentos de alegria durante os últimos quatro 

anos.  

 
 



RESUMO 
 

 
Esta investigação visa o melhor entendimento do fenômeno do crowding em lojas, 

dentro do contexto do mercado brasileiro, procurando identificar como as respostas 

dos consumidores variam entre os de renda baixa e renda alta, e buscando fatores 

que possam melhor explicar essas diferenças. Para atender esses objetivos, 

adotou-se uma metodologia experimental para testar como o aumento da densidade 

humana afeta diferentemente as respostas dos consumidores de alta e baixa renda. 

Como moderadoras da relação entre densidade humana e as respostas de 

consumidores, utilizaram-se as variáveis renda (alta e baixa) e familiaridade (alta e 

baixa). Três experimentos de desenhos fatoriais permitiram o teste das hipóteses 

propostas, por meio de análises multivariadas: ANOVAs, ANCOVAs e regressões 

lineares. Os estudos demonstraram que renda efetivamente modera as respostas 

dos consumidores, pois existe substancial diferença entre os consumidores de alta e 

baixa renda para situações de alta densidade humana em lojas. Foram verificadas 

as seguintes respostas dos consumidores com menor renda em situações de alta 

densidade humana: atitude mais positiva e maior nível de satisfação do que os de 

alta renda; percepção de maior valor hedônico em lojas mais cheias de gente versus 

os de maior renda. Os resultados contrariam a maioria dos achados de estudos 

realizados nos Estados Unidos nas últimas décadas. Enquanto a maioria desses 

estudos indica uma resposta negativa à densidade humana, os resultados desta 

pesquisa evidenciaram que existem respostas mais positivas para o segmento 

econômico de consumidores de baixa renda. Constatou-se também o efeito 

moderador do controle informacional (familiaridade) na relação entre densidade 

humana e as respostas dos consumidores, e o efeito mediador da percepção de 

valor hedônico na relação entre densidade e satisfação. Os achados oferecem uma 

contribuição teórica para enriquecer o entendimento do fenômeno de crowding e 

ressaltam a importância de se considerar a diversidade do contexto socioeconômico 

para se garantir o desenvolvimento de generalizações que corretamente reflitam as 

várias realidades do mercado. Do ponto de vista gerencial, o estudo reforça a 

necessidade de o varejo desenvolver uma maior distinção em ambientes de loja 

para melhor satisfazer as diferentes preferências dos diversos segmentos de 

mercado. 



ABSTRACT  
 
 

This research offers contribution towards a better understanding of the phenomenon 

of human crowding in stores in the context of the Brazilian market. It investigates 

how the consumers’ responses vary between low and high income segments, and 

searches to explain these differences. An experimental methodology was adopted to 

test how the increase in human densitiy in stores differently affects low and high 

income consumers’ responses. We have adopted Income (high and low), and also 

Familiarity (high and low) with situations of crowded stores as moderators of the 

relationship between human store density and consumers’ responses. Adopting a 

factorial design, two experiments tested the proposal hypotheses using the following 

multivariate analysis techniques: ANOVAs, ANCOVAs and Linear Regressions. The 

results indicate that income those moderate the consumers’ responses, as it was 

found significant differences between low and high income consumers in store 

situation of high human density. We found the following responses of low income 

consumers, as compared to upper income, in situations of store human density: A 

more positive attitude and higher level of satisfaction; a higher perception of hedonic 

value. These are conflicting results as compared to most of the findings of 

investigations conducted in the United States about crowding, over the last three 

decades. While most of these findings indicated negative consumers’ responses to 

high human density in the stores, our findings have demonstrated that there are 

more positive responses among lower income segments. The results also indicate a 

moderating effect of familiarity in the relationship between human density and 

satisfaction, and also the mediating effect of the hedonic value perception between 

human density and satisfaction. The findings offer a theoretical contribution to enrich 

the understanding of the crowding phenomenon, as they highlight the importance of 

explicitly taking account of the socioeconomic context diversity, and to warrant the 

development of generalizations which correctly reflect the different marketing 

realities. For managerial implications, the study reinforces the need of retailers to 

develop a wider differentiation in the store atmosphere to better fulfill the peculiar 

preferences of different segments.  
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1. INTRODUÇÃO  
 
 

A atmosfera de loja e o seu impacto na imagem e preferência dos 

consumidores continuam atraindo a atenção das pesquisas em marketing de varejo. 

Isso ocorre devido à importância que o conjunto de fatores que compõem o ambiente 

de loja tem na avaliação da experiência de compra pelo consumidor (PAN; ZINKHAN, 

2006). A avaliação da experiência de compra depende do ambiente de loja e de 

outros fatores que influenciam o contexto da experiência, e, ainda, das características 

pessoais dos consumidores (VERHOEF et al., 2009). Em um ambiente de varejo em 

constante mudança, com grupos varejistas buscando ampliar suas fatias de mercado 

e conquistar novos segmentos de consumidores, a investigação sobre a relação entre 

ambiente de loja e comportamento do consumidor torna-se estratégica para os 

negócios.  

O ambiente de loja exerce impacto na percepção de valor e comportamento do 

consumidor (BAKER et al., 2002; EROGLU et al., 2005). Assim, entender como se 

estabelece o vínculo entre ambiente de loja e a percepção de valor do consumidor 

torna-se estratégico para os varejistas. Diferentes fatores ou elementos ambientais 

têm sido pesquisados, no que tange a estudos sobre comportamento de compra e 

experiência em ambientes físicos de loja, tais como espaço físico, forma de 

apresentação dos produtos, iluminação, música, atmosfera da loja, atratividade física 

da loja, atendimento, entre outros (TURLEY; MILLIMAN, 2000). Uma das tipologias 

mais utilizadas em estudos que envolvem a relação de causa e efeito entre as 

dimensões do ambiente de loja e respostas dos consumidores é encontrada no 

modelo de Baker et al. (2002). Esse estudo utilizou como base conceitual o 

paradigma de estímulo – organismo – resposta (S-O-R) de Mehrabian e Russell 

(1974) e Donovan e Rossiter (1982), que evidencia uma relação entre um ambiente 

de loja, respostas emocionais dos indivíduos e comportamento positivo ou negativo 

de compras. No modelo testado por Baker et al. (2002), os elementos que compõem 

o ambiente interno da loja foram tratados em três dimensões, descritas como fatores 

sociais, fatores de design (leiaute) e fatores ambientais (ambiência da loja).  

Nesse contexto, um dos vários fatores ambientais que têm sido pesquisados 

no ambiente varejista é o fenômeno de crowding, conceito multidimensional, pois 



12 
 

 
 

pode ser definido a partir de duas subdimensões observáveis: quantidade de pessoas 

(densidade humana) e produtos e coisas (densidade espacial) dentro da loja, 

segundo Eroglu e Harrell (1986). Os estudos já realizados procuram entender como 

consumidores reagem em situações de lojas com diferentes níveis de densidade 

humana (ex.: vazias ou apinhadas de clientes) ou de densidade espacial – espaçosas 

ou abarrotadas de produtos e coisas (EROGLU; HARRELL, 1986; HUI; BATESON, 

1991; MACHLEIT et al., 2000; EROGLU et al., 2005; ROMPAY et al., 2008). De 

acordo com Eroglu e Harrell (1986), a densidade é um fator dinâmico, se comparado 

aos fatores estáticos pesquisados por Baker et al. (2002), ou, ainda, um dos fatores 

humanos do ambiente de loja, conforme levantamento de Turley e Milliman (2000). A 

relevância teórica e gerencial de estudos sobre densidade em loja advém da 

capacidade que essa dimensão tem de influenciar a percepção de todos os outros 

fatores observados na loja pelos consumidores (EROGLU; HARRELL, 1986).  

Esse construto vem sendo pesquisado em sua consequência emocional – 

percepção de crowding, que depende do julgamento de cada consumidor. Segundo 

Stokols (1972) e Averill (1973), a diferença entre densidade (mensuração do 

ambiente físico) e crowding (conceito similarmente utilizado para definir a dimensão 

subjetiva da densidade) é que, quando ocorre uma sobrecarga de estímulos sociais, 

ou, ainda, restrição física, ou a demanda por espaço de uma pessoa excede a 

realidade do local em que ela se encontra, ou quando todos os motivos anteriores 

ocorrem de modo concomitante, há crowding no ambiente. Esses autores atribuem a 

essa situação um estado psicológico e experiencial negativo, pois a alta densidade 

geraria stress e reações negativas à situação experimentada pelo indivíduo 

(STOKOLS, 1972).  

Em um contexto de varejo, Hui e Bateson (1991) corroboram a percepção de 

crowding como um conceito multidimensional, composto pela percepção de 

densidade humana, que se dá em condição na qual os consumidores se deparam 

com um número não esperado de outros consumidores que os impeçam de manter 

controle sobre suas escolhas dentro do ambiente de loja, e pela percepção de 

densidade espacial, que ocorre na situação em que o consumidor é impedido de 

fazer suas escolhas de compra pela dificuldade de encontrar seus produtos ou 

quando não consegue se locomover devido à quantidade excessiva de produtos na 

loja. 



13 
 

 
 

Devido à dificuldade de encontrar um termo equivalente em português que 

reflita adequadamente esse construto, ao longo deste trabalho, adotar-se-á o termo 

densidade como sinônimo de crowding em sua perspectiva objetiva e “percepção de 

crowding” (perception of crowding) como a resposta emocional do indivíduo à 

densidade. Outra distinção necessária será entre a “percepção de crowding” como 

resposta emocional, que pode ser positiva ou negativa, dependendo do que a 

densidade representa para o indivíduo, ou apenas um aspecto negativo que cresce 

conforme o nível de tolerância do indivíduo diminui – nomear-se-á, neste trabalho, 

esse aspecto negativo como “percepção negativa de crowding”. Além de pela 

dificuldade de encontrar um termo equivalente em português, a distinção entre 

percepção de crowding e percepção negativa de crowding ainda se faz relevante 

devido ao tratamento dado ao construto em parte dos estudos, principalmente 

aqueles desenvolvidos em contextos de varejo de países desenvolvidos, onde a 

resposta à percepção de crowding, em geral, foi negativa (EROGLU; HARRELL, 

1986; HUI; BATESON, 1991; MACHLEIT et al., 2000; EROGLU et al., 2005; 

ROMPAY et al., 2008). 

Entretanto, os achados de alguns trabalhos revelam que a direção da reação 

ao efeito da densidade na percepção de crowding na satisfação e outras respostas 

comportamentais dos consumidores pode variar, dependendo de fatores 

moderadores tais como: situação de compra (ex.: pressão de tempo), tipo de loja 

(ex.: loja de desconto versus especializada), valor derivado da experiência de compra 

(ex.: valor hedônico versus utilitário) ou perfil do consumidor (ex.: grau de tolerância 

ao crowding). Essa parte das pesquisas possibilita o entendimento da percepção de 

crowding como positiva. Em termos conceituais, essa perspectiva positiva foi 

nomeada “densidade funcional” por Eroglu e Harrell (1986). Neste trabalho, adotar-

se-á “percepção de crowding” para tratar esse construto, quando ele puder ter uma 

valência negativa ou positiva, dependendo do contexto e para qual perfil de 

consumidor ele ocorrer.  

A perspectiva de uma reação emocional positiva ou negativa do indivíduo à 

alta densidade converge com recente estudo de Boyko e Cooper (2011) sobre o 

construto densidade no enfoque da psicologia ambiental. Na busca de um reconceito 

da densidade em diferentes áreas da ciência, no que tange às conclusões referentes 

às respostas comportamentais dos indivíduos, os autores destacam que cidades 
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mais densas podem gerar menos segregação entre alta e baixa renda, e, ainda, que 

indivíduos de baixa renda vivem contextos mais densos que indivíduos de alta renda.  

O fenômeno de crowding, se estudado em metrópoles brasileiras, com foco em 

ambientes de varejo, deve ser discutido a partir do segmento de renda que está 

sendo estudado. Mesmo com as evidências do dia a dia que apresentam as 

realidades de “ricos” e “pobres” diferentes, e existindo estudos que demonstram 

empiricamente que o valor das experiências de compra é distinto entre a alta e baixa 

renda, segundo vários estudos listados por Chauvel e Mattos (2008), não existe 

pesquisa sobre densidade em loja no Brasil. Deve-se destacar que existem poucas 

pesquisas sobre o comportamento do consumidor de baixa renda na área de 

marketing.  

Como exemplo da possibilidade de um arranjo diferente entre as variáveis que 

fazem parte do fenômeno de crowding no Brasil, pode ser citado o sucesso de polos 

varejistas congestionados e com altíssima densidade humana e espacial, como a 

famosa Rua 25 de Março, em São Paulo, a Feira de São Cristovão no Rio de Janeiro, 

e outros nas demais grandes metrópoles do país. Os poucos estudos desenvolvidos 

junto à população de baixa renda no Brasil revelam uma valorização de lojas 

abarrotadas de produtos, refletindo uma situação de abundância e fartura. O exagero 

visual assume um significado positivo e se constitui em importante valor para 

consumidores de menor renda, pois os faz sentirem-se longe das necessidades, ou 

seja, “menos pobres” (MORGADO; ETHUR, 2008). 

Em termos internacionais, existem evidências e indícios de que fatores 

culturais (PONS; LAROCHE, 2007; JONES et al., 2010) e socioeconômicos (KONUS 

et al., 2008; BAKER et al., 2002) moderam a percepção do ambiente de loja e do 

valor em uma experiência de compra. Nos estudos de crowding, Machleit et al. (2000) 

sugerem diferença de respostas ao crowding devido ao nível de renda dos 

consumidores, mas essa possibilidade de moderação da renda ainda não foi testada. 

Ainda não se construiu um arcabouço teórico, por meio de pesquisa empírica, para 

explicar por qual motivo um consumidor de baixa renda teria resposta mais positiva 

que outro de alta renda a uma loja com alta densidade.  

Outro gap dos estudos desse fenômeno foi sugerido por Griffin et al. (2000) e 

ainda não evidenciado empiricamente. Trata da influência que a percepção de valor 

hedônico tem na satisfação de consumidores a ambientes varejistas, mesmo quando 
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esses consumidores têm maior percepção de crowding. No caso de consumidores 

com menor acesso a alternativas de compra e consumo, em condições mais 

limitadas de recursos, a percepção de valor é maior, se comparada à de 

consumidores que têm mais alternativas. Por essa razão, com maior discernimento 

na avaliação das experiências de compra, principalmente medidas pela escala de 

valor hedônico, pode haver diferenças entre consumidores com menor e maior 

acesso. Mais uma vez, as experiências de compra devem ser entendidas a partir do 

contexto vivenciado pelos consumidores e, dessa forma, as respostas dos 

consumidores às pistas de qualidade derivadas de um ambiente de loja podem ser 

diferentemente avaliadas devido ao ambiente residencial em que vivem e aos tipos 

de varejo a que têm acesso nesse ambiente residencial (WU; LUAN, 2007; SEOCK; 

LIN, 2011).   

Dadas a relevância do fenômeno de crowding no ambiente de loja e a falta de 

investigação sobre a reação dos consumidores de alta e baixa renda a ambientes 

com alta densidade humana, fica clara a falta de estudos que relacionem renda ao 

crowding em loja e que identifiquem a existência de diferenças de respostas de 

consumidores de alta e baixa renda a esse fenômeno, e, ainda, faltam investigações 

sobre possíveis explicações que justifiquem a diferença das respostas dos diferentes 

segmentos de renda.  

 

 

1.1 Questões de pesquisa, objetivos do trabalho e agenda de pesquisa 
 

 

Este trabalho propõe-se a dar continuidade ao entendimento do fenômeno de 

densidade no Brasil iniciado por Brandão et al. (2010) e Vieira (2008). O estudo 

desse fenômeno denota a necessidade de uma releitura das relações que originam 

as relações entre as variáveis envolvidas, revisão dos seus construtos e novos testes 

para avaliar resultados obtidos em realidades diferentes. Segundo Burgess e 

Steenkamp (2006) e Sheth (2011), os estudos de marketing e as generalizações a 

partir desses estudos precisam considerar os ambientes socioeconômicos e culturais 

onde a pesquisa foi realizada.      
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No intuito de ampliar o entendimento sobre crowding no comportamento do 

consumidor e entendê-lo em um novo contexto de varejo, contribuindo para a 

evolução da área de estudos sobre crowding, esta pesquisa buscou responder às 

seguintes questões: “A resposta ao crowding dos consumidores de baixa renda é 

diferente da dos consumidores de alta renda?”; “Quais fatores podem explicar 

possíveis diferenças?” e “Consumidores podem ficar satisfeitos com a experiência de 

compra em situação de alta densidade humana?”.  

Para responder às questões de pesquisa descritas acima, este trabalho 

objetivou: 

1. Investigar qual é a reação ao crowding, entendido como o nível de 

densidade humana, de consumidores de alta e baixa renda. 

2. Testar o efeito moderador do controle informacional (familiaridade) nas 

respostas dos consumidores (satisfação e atitude) em condições de 

incremento da densidade humana. 

3. Testar o efeito moderador da renda nas respostas dos consumidores 

(satisfação e atitude) em condições de incremento da densidade 

humana. 

4. Testar o efeito mediador da percepção de valor hedônico na relação 

entre percepção de crowding e satisfação.   

5. Investigar como diferentes níveis de renda afetam a percepção de valor 

hedônico em lojas com incremento da densidade humana. 

 

Esta investigação foi desenvolvida por meio de estudo empírico, com desenho 

experimental, sendo manipulada a densidade humana de livrarias e supermercados. 

A dimensão densidade espacial não foi manipulada nesta pesquisa, mas foi 

controlada como covariável em conjunto com outros fatores que influenciam as 

avaliações e respostas comportamentais dos consumidores na experiência de 

compra. O interesse desta pesquisa foi investigar especificamente a dimensão 

humana da densidade. Foram realizados dois estudos independentes, mas que 

geraram resultados complementares. O primeiro estudo, por meio de dois 

experimentos, focou os dois objetivos iniciais descritos acima, e o segundo estudo, a 

partir das evidências geradas no Estudo 1 e buscando tratar as limitações iniciais, foi 

mais abrangente, o que permitiu atingir os quatro objetivos propostos para o trabalho.  
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Sendo assim, este relatório de pesquisa foi organizado em cinco capítulos. No 

primeiro capítulo, foi dada ênfase às lacunas existentes na área de pesquisa que 

serão tratadas nesta tese, questões da pesquisa e objetivos. No Capítulo 2, são 

descritas as principais referências conceituais sobre o fenômeno de crowding, 

expondo uma síntese conceitual sobre o fenômeno, e, por fim, desenvolvidas e 

descritas as hipóteses testadas neste trabalho. O Capítulo 3 apresenta a metodologia 

adotada nos Estudos 1 e 2, seus procedimentos e medidas, escalas utilizadas, suas 

validações e métodos estatísticos de análise das hipóteses. O Capítulo 4 traz os 

resultados divididos por estudo e uma discussão integrada dos resultados. O Capítulo 

5 traz as conclusões da tese, propostas de novas pesquisas, implicações gerenciais 

e limitações da pesquisa.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO DO FENÔMENO DE CROWDING NO VAREJO  
 
 

Este capítulo está dividido em três partes. A primeira parte trata dos estímulos 

que compõem o ambiente de loja, ou seja, o “S” do paradigma S-O-R. A perspectiva 

adotada pelos trabalhos seminais sobre crowding e toda a sequência de pesquisas 

que buscaram entender o fenômeno e as respostas dos consumidores têm como 

base o paradigma S-O-R, segundo Mehrabian e Russell (1974) e Donovan e Rossiter 

(1982). Nessa parte também são apresentadas visões de como o conjunto de fatores 

ambientais de loja influencia o comportamento do consumidor e, para isso, foram 

utilizadas algumas pesquisas desenvolvidas a partir do paradigma S-O-R, tais como 

Bitner (1992), Baker et al. (1992), Turley e Milliman (2000) e Baker et al. (2002). Na 

segunda parte, é apresentada uma revisão da literatura sobre os conceitos 

envolvidos no fenômeno de crowding. Essa parte percorre os conceitos apresentados 

ao longo das últimas décadas, iniciando pela primeira discussão sobre crowding no 

contexto do ambiente de loja, desenvolvida em 1976, quando Harrell e Hutt 

apresentaram modelo teórico que relacionava as duas dimensões de densidade – 

humana e espacial – como antecedentes da percepção de crowding. Por sua vez, a 

percepção de crowding era antecedente ao comportamento do consumidor na 

experiência de compra. Além do artigo de 1976, os mesmos autores apresentaram, 

em 1980, um modelo mais detalhado sobre o fenômeno, e, em 1986, Eroglu e Harrell 

deram início a testes empíricos em relação às variáveis envolvidas nesses modelos.  

A terceira parte deste capítulo descreve os vários modelos e estudos, 

mostrando a evolução das pesquisas sobre o fenômeno de crowding no varejo. Os 

modelos estão divididos em três grupos: Grupo 1 – Modelos iniciais; Grupo 2 – 

Modelos de percepção de crowding moderados e mediados; Grupo 3 – Modelos que 

relacionam percepção de crowding e valor. Os grupos se diferenciam na quantidade 

de construtos envolvidos, sendo o primeiro grupo menos empírico que os outros dois, 

porque desenvolveram menos testes a partir de dados primários coletados dos 

consumidores, ainda, por adotar estratégias de multimétodos para as análises 

empíricas, quando ocorrem. 

O Grupo 1 está representado por dois modelos que são seminais na pesquisa 

de crowding no varejo. São esquemas teóricos, mais abrangentes em termos do 
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número de construtos envolvidos. Um modelo é apenas teórico, e outro empírico, 

mas utilizando-se de metodologia exploratória para investigá-lo no campo. O objetivo 

principal dos estudos que geraram os modelos apresentados nesse grupo foi 

organizar a lógica de relações entre os construtos. No segundo grupo, os modelos 

envolvem menos construtos, mas nem por isso são menos complexos. 

Diferentemente do Grupo 1, foram introduzidos testes estatísticos para avaliar as 

relações de causa e efeito entre antecedentes e consequências da percepção de 

crowding com a introdução de desenhos experimentais de pesquisa. Com isso, as 

variáveis intervenientes são apresentadas em parte dos modelos como moderadoras 

e em outra parte como mediadoras. No Grupo 3, a característica que diferencia o 

grupo dos outros dois foi a inclusão do teste de mediação da percepção de valor 

entre percepção de crowding e satisfação com a experiência de compra. No final 

desse capítulo, apresenta-se uma síntese dos modelos com base no paradigma S-O-

R. 

 

 

2.1 Ambiente de loja 
 

 

Muitos artigos que examinam o efeito do ambiente de loja no comportamento 

do consumidor creditam a Kotler (1974) o início dessa literatura (TURLEY; 

MILLIMAN, 2000; BAKER et al., 2002). Ele foi o primeiro a utilizar o termo “atmosfera” 

como pistas ambientais estruturadas e controladas no sentido de influenciar o 

comportamento do consumidor em loja. Segundo Turley e Milliman (2000), os termos 

atmosfera (atmospherics), espaço de exposição dos produtos (shelf space studies), 

psicologia ambiental (environmental psycology) e espaço físico de serviço 

(servicescapes) têm sido usados nos últimos 40 anos na literatura que explora o 

ambiente de loja como um conjunto de pistas avaliáveis, que influenciam o 

consumidor no seu comportamento de compra. 

A teoria sobre a influência do ambiente de loja no comportamento de compra 

evoluiu com base no paradigma S-O-R segundo Mehrabian e Russell (1974) e 

Donovan e Rossiter (1982). Nesse contexto, o ambiente de loja compõe os estímulos 

(S), que causam uma avaliação dos consumidores (O), e respostas comportamentais 
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(R). A avaliação do consumidor pode ser mensurada por emoção e ativação, 

mensurações que apresentam relação de dependência entre si (VIEIRA, 2008). 

A psicologia ambiental indica que consumidores respondem à atmosfera com 

adaptação ou afastamento ou esquiva (MEHRABIAN; RUSSELL, 1974). A adaptação 

ao ambiente é uma resposta positiva do consumidor, o que significa, em geral, desejo 

para continuar no ambiente e explorá-lo, enquanto a esquiva significa expectativa de 

menor tempo no ambiente e nenhum desejo de explorá-lo (TURLEY; MILLIMAN, 

2000). Os estímulos ambientais encontrados na loja influenciam o estado emocional 

(ex.: prazer e excitação) do consumidor, e assim assumem um papel de antecedente 

ao desejo de comprar e determinam o comportamento de fuga ou envolvimento dos 

consumidores com a experiência de compra (BAKER et al., 1992).  

Para Bitner (1992), o ambiente da loja é composto por uma relação entre 

espaço/função, sinais/símbolos/artefatos, e pode ser entendido como uma extensão 

social e física do ambiente de serviços, definido pela autora como “servicescape”.  

O Quadro 1 apresenta os cinco tipos de variáveis de atmosfera de loja, ou 

variáveis que compõem o ambiente de loja – variáveis externas, variáveis gerais do 

interior da loja, variáveis de leiaute, variáveis de decoração, variáveis humanas – 

apresentados no estudo de Turley e Milliman (2000). Esse estudo foi uma 

investigação teórica no sentido de organizar as variáveis que já haviam sido 

utilizadas para definir o ambiente de loja. Deve-se considerar que outros dois estudos 

– Bitner (1992) e Baker et al. (2002) – também utilizaram parte das variáveis listadas 

no Quadro 1 e são relevantes em artigos que discutem as respostas de 

consumidores ao ambiente de loja.  

Bitner (1992) propôs uma visão holística de como as pistas de um ambiente de 

serviço influenciam o comportamento do consumidor, sugerindo que o ambiente de 

loja e os funcionários influenciavam respostas emocionais do consumidor, que 

causariam um comportamento positivo ou negativo de compra. Já Baker et al. (2002), 

por meio de testes estatísticos e um experimento, identificaram três grupos de fatores 

ambientais de loja e uma relação de mediação por meio da percepção de valor do 

consumidor (avaliação dos fatores ambientais de loja – percepção de valor – 

patronage intention).    

Os dois trabalhos citados em conjunto com Turley e Milliman (2000) utilizaram 

nas suas análises as variáveis apresentadas no Quadro 1. 
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Variáveis externas: 
• Sinais exteriores 
• Entrada da loja 
• Display exterior 
• Estrutura do prédio 
• Tamanho do prédio 
• Cor externa do prédio 
• A região ao redor da loja 
• Viabilidade de estacionamento 
• Tráfego e condições de 

congestionamento próximo à loja 
• Paredes exteriores  

Variáveis gerais do interior: 
• Chão e carpetes 
• Composição de cores 
• Iluminação 
• Música ambiente 
• Odores 
• Permissão para fumar cigarros 
• Largura dos corredores 
• Composição das paredes 
• Papel de parede ou pintura 
• Composição do teto 
• Produtos 
• Temperatura  
• Organização 

Variáveis de leiaute e desenho: 
• Alocação e desenho dos espaços 
• Espaços para os produtos 
• Agrupamento dos produtos 
• Estações de trabalho 
• Espaço dos caixas da loja 
• Áreas de espera 
• Áreas da entrada 
• Localização dos departamentos 
• Espaço para tráfego dos consumidores 
• Displays e prateleiras  
• Mobiliário 
• Áreas mortas 

Variáveis de decoração e de ponta de gôndola: 
• Displays de ponta de gôndola 
• Placas e cartões 
• Decoração das paredes 
• Prêmios e certificações 
• Pinturas e quadros 
• Trabalhos de arte 
• Displays de produtos 
• Instruções de uso dos produtos e serviços 
• Displays de preço 

Variáveis humanas: 
• Características dos empregados 
• Uniforme dos empregados 
• Aglomeração de clientes (crowding) 
• Perfil dos consumidores 
• Privacidade 

Quadro 1 – Variáveis do ambiente de loja  
Fonte: Adaptado de Turley e Milliman (2000). 

 

O ambiente de loja tem valor informacional e algumas teorias podem explicar, 

pela via da pesquisa cognitiva, o papel de estímulos ambientais como potenciais 

componentes de teorias que dariam base às hipóteses de interação entre ambiente 

de loja e consumidor. Entre elas, podem ser destacadas: a teoria de inferência 

(categorização, inferência, integração da informação) e de processo de informação 

(BAKER, 1998). Segundo Loken et al. (2008), a teoria da categorização pode ser 

entendida como uma heurística no processo de compra do consumidor. Nesse 

sentido, quando as informações não são totalmente acessíveis ao consumidor, o 

diagnóstico do consumidor pode ser realizado por parte das informações identificadas 

como relevantes. A teoria da inferência pode ser uma explicação alternativa para 

avaliações dos consumidores sobre atributos tangíveis e intangíveis de produtos ou 
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ambientes de loja a partir de informações anteriores que o consumidor possui. 

Segundo Eroglu e Machleit (2008), a teoria de inferência aplicada à avaliação do 

ambiente de loja discursa sobre a atenção dada às pistas de informação existentes 

em um ambiente de loja e o papel central delas na utilização das características 

ambientais de loja na integração da informação e julgamento dos consumidores.  

O ambiente de loja – entendido por música, cor, cheiro, crowding, atmosfera 

da loja, atratividades físicas – tem um crítico papel no processo de escolha de loja, 

como demonstrado no modelo de fatores ambientais e adoção de loja (BAKER et al., 

2002). O ambiente de loja vem sendo estudado isoladamente nas suas inter-relações 

com o valor percebido de merchandising, comprovando empiricamente a influência 

do ambiente de loja no comportamento de compra do consumidor (BAKER et al., 

2002; GREWAL et al., 2003; KALTCHEVA; WEITZ, 2006). Levando em conta 

achados de estudos anteriores, como os de Baker (1998) e Bitner (1992), que 

tratavam o ambiente como pistas de qualidade para a avaliação dos consumidores, 

Baker et al. (2002) adaptou o modelo proposto por Zeithaml (1988) para desenvolver 

um modelo que relacionou os fatores ambientais de loja – atendimento, leiaute e 

merchandising – e ambiente como antecedentes da percepção de valor da loja.  

No caso de ambientes de serviço, onde os consumidores tenham menos 

acesso a informação intrínseca de qualidade (ZEITHALM, 1988), fatores ambientais 

de loja seriam as pistas de qualidade para a construção de valor percebido do 

consumidor. A partir de estímulos oriundos desses aspectos, a estrutura cognitiva de 

conhecimento guiaria as inferências e predições do consumidor (BAKER et al., 2002), 

ou seja, as sinalizações que a loja demonstra no seu ambiente influenciaram o 

cliente. Nesse sentido, consumidores percebem o ambiente ao seu redor como uma 

significante fonte de informação e, ainda, esse ambiente de loja seria um substituto 

informacional para credencial ex ante a compra (RESE, 2003). Seguindo essa lógica, 

consumidores atentariam para os ambientes de loja e seus aspectos sociais, porque 

eles acreditariam que esse conjunto de informações estaria relacionado a atributos 

como qualidade, preço e toda a experiência de compra (BITNER, 1992; BAKER et al., 

2002). 

Os estudos de Bitner (1992), Baker (1998) e Baker et al. (2002) utilizaram a 

psicologia ambiental como base teórica, em conjunto com o paradigma S-O-R, para 

explicar a interação entre ambiente de loja e consumidores. Esses autores 
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reconhecem que o “O”, que representa o organismo do paradigma S-O-R, entendido 

como as emoções estimuladas pelo ambiente de loja, e as percepções de qualidade 

ou custo dos consumidores sofrem influência do contexto mais amplo do consumidor.  

A psicologia ambiental, bem antes da sua aplicação nos estudos de 

comportamento do consumidor em ambiente de loja, já discutia a existência de uma 

interação entre ambiente e indivíduo e grupos, entendendo que o comportamento dos 

indivíduos é influenciado pelo local em que as pessoas vivem, além de suas 

características pessoais. Segundo Günther (2009), Hellpach foi o primeiro a tratar da 

existência de três ambientes (social, cultural, e natural) que interagiam, gerando 

comportamentos nos indivíduos.  

Em 1970, o termo psicologia ambiental foi cunhado, dando origem a essa linha 

de pesquisa. Para Günther (2009), a psicologia ambiental é a disciplina que estuda a 

relação recíproca entre o comportamento das pessoas, o ambiente físico e social 

natural e construído. Ele ainda classificou as variáveis de interesse dessa disciplina 

em variáveis que descrevem o comportamento (ex.: ações, pensamentos, 

sentimentos, experiências, interpretações, significância conferida aos atributos que 

compõem o ambiente por indivíduos e grupos) e variáveis que descrevem o ambiente 

(objetos, reais e virtuais em um espaço, tamanho do espaço e complexidade).  

Segundo Eroglu e Harrell (1986), crowding compõe o conjunto de variáveis 

ambientais de loja em suas duas dimensões principais – densidade humana e 

espacial – e, para Turley e Milliman (2000), crowding humano é uma das dimensões 

sociais do ambiente de loja. Como uma das características ambientais de loja, 

densidade ou crowding influencia a percepção dos consumidores e suas emoções. 

Conforme o estado emocional desses consumidores seja alterado devido à maior ou 

menor percepção de crowding, eles terão diferenças nas respostas comportamentais 

e avaliações da experiência de compra. 
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2.2 Percepção de crowding no varejo   
 

 

Para facilitar o entendimento do arcabouço conceitual em torno do fenômeno 

de crowding, esta seção apresenta como essa discussão vem evoluindo ao longo das 

últimas décadas com base na psicologia ambiental e como se deu o tratamento do 

construto percepção de crowding como antecedente à satisfação e ao 

comportamento do consumidor.  

As discussões sobre a influência da percepção de crowding no comportamento 

humano tiveram maior incremento na área de estudo de psicologia ambiental na 

década de 1970. Nessa época, a psicologia ambiental se transformou em uma área 

específica de estudo na psicologia americana. Entre outras questões de pesquisa, a 

psicologia ambiental tinha interesse em estudar a relação entre barulho, tolerância 

humana e performance; o comportamento na área urbana versus áreas rurais; as 

modificações do comportamento a partir de estímulos do ambiente; e os efeitos do 

crowding no comportamento (LOO, 1975). A psicologia ambiental tem no estudo da 

densidade e percepção de crowding uma linha importante de pesquisa, portanto, do 

ponto de vista de autores da área de políticas públicas, e o gerenciamento do nível 

de densidade espacial e humana das cidades influencia questões de saúde, 

econômicas e sociais (WINKEL et al., 2009; BOYKO; COOPER, 2011).  

Segundo Loo (1975), o termo “espaço pessoal” foi utilizado primeiramente em 

1937, referindo-se aos conceitos de territorialidade, distância e interação, e 

densidade. Somente em 1974, desenvolveu uma pesquisa que integrou os conceitos 

de espaço pessoal, densidade e crowding. Em ensaio teórico reflexivo que tratava 

dos estudos psicológicos de crowding, Loo (1975) destacou que havia necessidade 

de um avanço no entendimento dos diferentes efeitos da densidade no 

comportamento humano.  

Densidade é uma medida objetiva do ambiente físico, como o número de 

pessoas relativas a um espaço (LOO, 1975). Para Stokols (1972), percepção de 

crowding é um estado psicológico e experiencial que ocorre quando a demanda por 

espaço de uma pessoa excede a realidade do local em que ela se encontra.  

A distinção entre densidade e crowding implica que condições de alta 

densidade são necessárias, mas não suficientes, para que ocorra crowding. Essa 
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distinção entre as duas dimensões – densidade e os aspectos psicológicos da 

condição de densidade, ou seja, a percepção crowding (LOO, 1975) – tem servido 

como ponto principal para pesquisadores analisarem as reações emocionais e 

comportamentais. A diferença entre densidade e crowding envolve o que constitui a 

última dimensão – uma sobrecarga de estímulos sociais, ou ainda, restrição física, ou 

todos os motivos anteriores. A perda de controle social e privacidade aumenta a 

experiência de crowding, assim a inabilidade ou habilidade para controle das 

interações e a redução da privacidade são consideradas determinantes interpessoais 

da experiência de crowding (STOKOLS, 1972). Segundo Loo (1975), soma-se aos 

determinantes de crowding: duração de condição de alta densidade, expectativa de 

densidade, atributos individuais, arquitetura, atividade, sexo e cultura.  

Com a interação de tantos determinantes, parte advinda de traços de 

personalidade, um conjunto de determinantes sociais, e parte advinda de 

determinantes situacionais, envolvidos na experiência ambiental do indivíduo, a 

densidade também pode gerar emoções positivas. O conceito de densidade funcional 

exemplifica a possibilidade de consequência positiva para aqueles consumidores que 

têm como objetivo a interação social (LOO, 1975; EROGLU; HARRELL, 1986).  

As pesquisas desenvolvidas na área da psicologia ambiental sobre o 

fenômeno de crowding deram origem aos estudos na área de marketing sobre as 

relações entre a densidade e o comportamento de compra em lojas físicas. As 

pesquisas e modelos desenvolvidos sobre o fenômeno de crowding no varejo foram 

subdivididos neste estudo em três grupos, com base no grau de complexidade 

desses modelos. Considerando uma escala de evolução dos estudos da área, os 

modelos mais iniciais têm características mais descritivas, e aqueles mais recentes 

parecem ter sido construídos no intuito de teste da teoria que abrange o fenômeno de 

crowding em varejo. Os modelos iniciais são descritivos e mais relevantes porque 

ajudam no desenvolvimento de uma visão holística do fenômeno. Do ponto de vista 

cronológico, esse grupo de modelos é todo do início das discussões a respeito de 

crowding no ambiente de loja (1970-1986). 

O segundo grupo de modelos de explicação do fenômeno é composto de 

modelos mais simples, que contêm apenas as relações diretas entre densidade 

humana e espacial, uma resposta emocional – que, no caso, é a própria percepção 

de crowding entendida como emoção negativa – e a satisfação do consumidor com a 



26 
 

 
 

experiência ou o seu comportamento como variáveis dependentes. Um último grupo 

é formado de modelos mais complexos, classificados assim porque envolvem outros 

antecedentes da percepção de crowding, além da densidade humana e espacial, e, 

ainda, agregam variáveis moderadoras e mediadoras que tratam das influências 

sociais, psicológicas e situacionais na percepção de crowding. Dessa forma, esse 

grupo de modelos difere prioritariamente do primeiro grupo porque, mesmo quando 

são envolvidos um número maior de variáveis e mais de dois níveis de relações entre 

essas variáveis, todos foram testados empiricamente com testes estatísticos robustos 

que permitiram evidenciar as hipóteses teóricas que são a base da evolução do 

estudo desse fenômeno na academia.  

Deve-se ressaltar que, apesar de a literatura não reconhecer explicitamente, o 

termo crowding tem sido tratado como uma resposta negativa do consumidor a 

ambientes com alta de densidade humana e espacial devido a um sentimento de 

desconforto, falta de controle, impossibilidade de cumprir a tarefa planejada. A partir 

dos estudos de Karen A. Machleit e Sevgin A. Eroglu, publicados a partir de 1994, a 

densidade humana começa a ser evidenciada como um antecedente da satisfação, 

que não gera percepção de crowding para parte dos consumidores, deixando de ser 

apenas uma percepção negativa de crowding. Isso poderia ocorrer devido às 

características pessoais positivamente relacionadas a ambientes mais cheios de 

pessoas. A partir de 2000, os mesmos autores identificam variáveis situacionais 

como variáveis que podem neutralizar o efeito negativo da percepção de crowding na 

satisfação e intenção de compra do consumidor. Deve-se destacar que a 

possibilidade de uma percepção positiva de crowding foi mais sugerida que testada e 

evidenciada pelos autores citados até este momento. 

No final da primeira década deste século, autores fora do contexto americano 

e europeu começam a sinalizar, com achados empíricos, uma relação positiva entre 

percepção de crowding e respostas dos consumidores em termos de satisfação, 

intenção de compra e intenção de recomendar a loja (WU; LUAN, 2007; PAN; 

SIEMENS, 2010).  

Empiricamente, as pesquisas sobre o fenômeno de crowding no varejo, 

quando realizadas na América do Norte e Europa Ocidental, na sua maioria, 

evidenciaram que consumidores são sensíveis e reagem negativamente à densidade 

humana e espacial. E, ainda, que apenas em situações de experiências hedônicas, 
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como bares e casas de diversão, ou quando a compra é previamente pensada no 

sentido da obtenção de vantagens financeiras, como compras em lojas de desconto, 

a densidade pode gerar menos resultados negativos no comportamento de compras 

e satisfação dos consumidores. Pons e Laroche (2007), Wu e Luan (2007), Pan e 

Siemens (2010) e Jones et al. (2010) exemplificam os achados mais recentes sobre o 

fenômeno de crowding, evidenciando que a alta densidade de pessoas e de produtos 

nas lojas contribui para gerar respostas positivas nos clientes, servindo assim como 

exemplos da relação positiva entre percepção de crowding e respostas do 

consumidor em experiências de compra.  

Na próxima seção, são apresentados os grupos de modelos que explicam o 

fenômeno de crowding encontrados na literatura considerada relevante neste estudo. 

 

 

2.3 Modelos de crowding 
 

 

A seguir, são apresentados os grupos de modelo conforme descrito, com o 

objetivo de se construir um referencial de possíveis respostas dos consumidores nos 

contextos de experiência de compra já estudados, dando assim um arcabouço teórico 

às pesquisas empíricas que se seguem nos próximos capítulos deste trabalho.  

As pesquisas desenvolvidas na área da psicologia ambiental sobre o 

fenômeno de crowding deram origem aos estudos na área de marketing sobre as 

relações entre a densidade e o comportamento de compra em lojas físicas. As 

pesquisas e modelos desenvolvidos sobre o fenômeno de crowding no varejo foram 

subdivididos neste estudo em três grupos, com base no grau de complexidade 

desses modelos. O nível de complexidade dos modelos está relacionado ao número 

de relações moderadoras e mediadoras que foram incluídas e testadas na busca de 

um melhor entendimento do fenômeno de crowding no varejo. Pesquisas de 

marketing de varejo, e alguns trabalhos da área de arquitetura que se preocuparam 

especificamente com ambientes de varejo e serviços, deram diferentes ênfases aos 

determinantes do comportamento do consumidor em situações de densidade humana 

e espacial. Assim, os modelos teóricos testados podem ser descritivos, e assim são 

apresentados todos os possíveis construtos envolvidos no fenômeno de crowding, 
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além da tentativa de classificação destes como antecedentes e consequências da 

percepção de crowding. Completa a descrição mais abrangente do fenômeno a 

inclusão, pelos autores, de variáveis intervenientes na relação principal 

(antecedentes do crowding – percepção de crowding – comportamento do 

consumidor). Como esses modelos são descritivos e envolvem um grande número de 

construtos de difícil operacionalização para testes estatísticos robustos, eles são 

relevantes muito mais pela visão holística do fenômeno do que pelos seus resultados 

empíricos ou generalizações para o mercado. Do ponto de vista cronológico, esse 

grupo de modelos é todo do início das discussões a respeito de crowding no 

ambiente de loja (1970-1986). 

Um segundo grupo é composto de modelos mais simples, contendo apenas as 

relações diretas entre densidade humana e espacial, uma resposta emocional, que 

no caso é a própria percepção de crowding como emoção negativa, e a satisfação do 

consumidor com a experiência ou o seu comportamento como variáveis 

dependentes. Porém, esses modelos foram testados empiricamente, desenvolvendo 

operacionalização para mensuração dos construtos.  

Um último grupo é formado de modelos mais complexos, classificados assim 

porque envolvem outros antecedentes da percepção de crowding, além da densidade 

humana e espacial, e, ainda, agregam variáveis moderadoras e mediadoras que 

tratam das influências sociais, psicológicas e situacionais na percepção de crowding, 

e entre percepção de crowding e satisfação com a experiência ou intenção de 

compra. Somam-se ao terceiro grupo de modelos os testes de causalidade com a 

moderação e mediação de variáveis de caráter individual, situacional e social. Na sua 

maioria, os testes de causalidade e a inserção de moderadoras e mediadoras se 

deram por teste de hipótese com a utilização de experimentos, o que não descarta 

estudos que trabalharam com teste da teoria por desenhos experimentais e 

buscaram maior validade externa por meio de questionários aplicados a 

consumidores em experiência de compra.  

 

 

2.3.1 Grupo 1 – Modelos iniciais 
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As pesquisas desenvolvidas na área da psicologia ambiental sobre o 

fenômeno de crowding deram origem aos estudos sobre as relações entre a 

densidade e comportamento de compra em lojas físicas. No Apêndice 1, são 

apresentados, cronologicamente, os estudos do fenômeno de crowding considerados 

mais relevantes no desenvolvimento inicial da área. Tal classificação usou como base 

o critério de número de citações nos estudos posteriores sobre o fenômeno de 

crowding em ambiente de loja. Reforça a seleção realizada como referencial teórico 

desta pesquisa a presença de todos os artigos discutidos em termos das variáveis 

envolvidas, assim como as citações principais consideradas como relevantes no 

referencial teórico apresentado por Eroglu e Machleit (2008).  

Com o objetivo de apresentar de modo esquemático as variáveis envolvidas 

nos estudos da primeira década de pesquisas sobre crowding no ambiente de loja, 

são apresentados os modelos descritivos iniciais – ilustrados, respectivamente: na 

Figura 1 – Modelo de Harrell e Hutt (1976) e na Figura 2 – Modelo de Eroglu e Harrell 

(1986). O Quadro 2 no Anexo 1 apresenta de maneira sumarizada as variáveis e os 

resultados dos modelos apresentados nessas duas figuras, incluindo também os 

principais achados de mais outros artigos seminais sobre crowding.  
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Figura 1 – Modelo de comportamento em condição de crowding 
Fonte: Adaptado de Harrell e Hutt (1976, p. 38). 
 

O primeiro dos modelos de crowding no varejo é o de Harrell e Hutt (1976), 

desenvolvido a partir de estudo exploratório via grupo focal com utilização de 

entrevista em profundidade para acessar o comportamento de compra em condições 

de crowding. A Figura 1 apresenta o modelo e suas considerações principais foram 

descritas no Apêndice 1.  

Destaca-se no modelo de Harrell e Hutt (1976) a atenção que os autores 

dedicam às estratégias adaptativas que os consumidores adotam diante da condição 

de crowding.   

Segundo Harrell e Hutt (1976), são estratégias adaptativas: redução de tempo 

de compra, pouca conversa com empregados, poucos questionamentos sobre os 

produtos, fraco envolvimento com pessoas familiares, fraco envolvimento com não 

conhecidos, desistência de algumas compras, menos movimentação na loja, redução 

de processamento de informação na loja, maior propensão para compra de marcas 

familiares, engajamento em processos de avaliação e decisão de compra com menos 

alternativas. O comportamento do consumidor nessas estratégias adaptativas tende a 
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ser menos interessante para a loja e, de certo modo, refletir a frustração sentida pelo 

consumidor.  

Do ponto de vista da relação indivíduo-ambiente, a densidade foi tratada nesse 

primeiro modelo em duas direções – densidade objetiva e percebida. No modelo de 

Harrell e Hutt (1976), foi apontada a existência de variáveis intervenientes na relação 

de causa e efeito entre percepção de crowding e comportamento de compra. As 

variáveis intervenientes que compõem as estratégias adaptativas não foram testadas 

estatisticamente, como não foram realizados testes para verificar se todas as 

variáveis consideradas antecedentes realmente teriam essa função. Deve-se reforçar 

que a pesquisa teve caráter exploratório e é considerada seminal na discussão do 

fenômeno de crowding no varejo, o que a tornou relevante mesmo apresentando um 

modelo apenas descritivo. A Figura 2 apresenta o modelo de Eroglu e Harrell (1986), 

classificado pelos autores como uma expansão dos modelos de Harrell e Hutt (1976). 

Esse modelo integra informações sobre antecedentes e consequências de crowding 

no varejo, e sugere que esse crowding pode oferecer insights para o varejo lidar com 

diferentes tipos de clientes e situações de compra. Eles apresentaram três grupos de 

informações: antecedentes da percepção de crowding, densidade e percepção de 

crowding no varejo, e consequências do crowding. Os construtos apresentados no 

grupo de antecedentes são características ambientais – environmental cues –

motivação para a compra – shopping motives – restrições – constraints – 

expectativas – expectations. A interação entre esses construtos influencia a seleção 

de características pelo consumidor dentre as apresentadas em uma específica 

condição. Tal seleção é interpretada, e essa seleção e interpretação geram um novo 

construto do modelo, que denominamos “interpretação dos antecedentes” – cue 

utilization. Os antecedentes interpretados são causas da “densidade percebida no 

ambiente de loja” – perceived retail density. Essa densidade percebida no ambiente 

da loja determina a “densidade afetiva” ou emocional – affective retail density. A 

densidade afetiva pode ser tanto positiva como negativa. Quando a avaliação é 

positiva, os autores denominam “densidade funcional” – functional density – e, 

quando é negativa, apenas “crowding”. Como definido no início do trabalho, esse 

construto corresponde à percepção de crowding discutido principalmente nesse 

grupo de modelos e no Grupo 2. 
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No modelo de Eroglu e Harrell (1986), os antecedentes da percepção de 

crowding interagem entre si, e, dessa forma, há interdependência entre todos eles na 

relação com as diferentes escolhas de características que servirão como informação 

para avaliação para determinarem o nível de densidade percebida. Quando a 

densidade está alinhada com a motivação de compra do consumidor, ocorre a 

densidade funcional, mas, quando a densidade é inibidora para o alcance dos 

objetivos da compra, há percepção de crowding, e um conjunto diferente de 

características é selecionado pelo consumidor para sua avaliação. (EROGLU; 

HARRELL, 1986). 

Na visão desses autores, a densidade objetiva, que trata do número de 

pessoas ou objetos por unidade de área, e a densidade percebida, que se refere à 

interpretação das características do ambiente, corroboram a perspectiva de Loo 

(1975), que sugere que a resposta dos indivíduos a uma situação de densidade 

depende da interpretação desses indivíduos. A última conceituação de densidade – 

densidade afetiva – trata da avaliação ou julgamento individual da densidade 

percebida em relação a algum padrão, norma e nível desejado de interação e 

informação (EROGLU; HARRELL, 1986).  

Com base nessa perspectiva de densidade, a percepção de crowding é 

experimentada quando o ambiente é julgado como denso de modo disfuncional. Fica 

destacado, no conceito de crowding discutido em Eroglu e Harrell (1986), que dois 

indivíduos podem estar no mesmo ambiente e ter distintos sentimentos de crowding. 

Tal visão corrobora as propostas de Loo (1975), que apresenta um modelo 

psicológico da relação entre antecedentes e consequências da percepção de 

crowding, e Eroglu e Harrell (1986), que desenvolveram um modelo estendido de 

crowding no varejo. As duas propostas distinguiram densidade da percepção de 

crowding e trataram tanto a percepção como as consequências dessa percepção 

como sendo determinadas por fatores ambientais e pessoais.  

O último grupo de variáveis do modelo de Eroglu e Harrell (1986) representa 

os resultados, ou consequências da percepção de crowding por meio das estratégias 

adaptativas, e os resultados da experiência de compra. Na definição dessas duas 

últimas variáveis, são incluídas a avaliação da loja e as intenções de adoção desta 

pelo consumidor. 
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Figura 2 – Modelo estendido de comportamento de compra em condição de crowding no varejo 
Fonte: Adaptado de Eroglu e Harrell (1986, p. 350). 

 

Em Petty et al. (1983), foi evidenciado que o nível de envolvimento e de 

excitação experimentados é associado com a soma de informação percebida e 

processada pelo consumidor. Outro detalhe sobre as estratégias adaptativas a se 

considerar é que, no modelo de Eroglu e Harrell (1986), foi introduzida a premissa de 

que as estratégias adaptativas não são exclusividade de ambientes crowded, mas 

também envolvem casos de densidade funcional. 

As estratégias adaptativas dos consumidores como consequências da 

percepção de crowding e, ainda, como mediadoras da relação percepção de 

crowding/densidade funcional e compras/intenção de adoção da loja foram discutidas 

por pelo menos quatro das pesquisas apresentadas como referência dos estudos de 

crowding em varejo (HARRELL; HUTT, 1976; HARRELL et al., 1980; EROGLU; 

HARRELL, 1986; EROGLU; MACHLEIT, 1990). Considerada a importância desse 

conjunto de pesquisas citadas, ilustrando as reações dos consumidores a uma 

situação de densidade humana, espacial ou humana e espacial em loja, faz-se 

necessário listar diferentes formas como consumidores reagem ao stress da 

percepção de crowding. Além da emoção negativa, mesmo quando positiva, no caso 

da densidade funcional, os consumidores tendem a escolher uma estratégia para se 

adaptarem à situação. Como os modelos são uma evolução da discussão do 

fenômeno de crowding e os autores posteriores utilizaram as pesquisas antecedentes 
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às suas como base, no modelo de Eroglu e Harrell (1986) o conceito de estratégia 

adaptativa utilizada foi o desenvolvido em Harrell e Hutt (1976). 

No modelo de Harrell e Hutt (1980), as estratégias adaptativas são tratadas 

como os desvios das compras planejadas, cumprimento ou não do plano de compra, 

uso de critério de avaliação na loja, diminuição de compras não planejadas. Em 

Eroglu e Harrell (1986), considerado pelos próprios autores como modelo expandido 

de Harrell e Hutt (1976), são encontradas, além das do modelo original, respeito à 

lista de compra, retirada das compras consideradas menos necessárias, abandono 

das compras por impulso.  

Os estudos acerca do fenômeno de crowding no ambiente de loja evoluem 

pela linha de testes quantitativos das hipóteses das relações entre as variáveis 

envolvidas. Os estudos sobre esse fenômeno, em geral as análises qualitativas, 

ocorreram em artigos que desenvolveram escalas para operacionalização da 

mensuração das variáveis, ou quando uma nova hipótese de moderação ou 

mediação surgia. Sendo assim, essa vem sendo uma linha mais quantitativa de 

estudos, tanto por meio de levantamentos, aplicados em situações onde o 

consumidor se encontra no ambiente de compra (shopping center ou ruas de 

comércio), ou por experimento em laboratório. A pesquisa qualitativa, com a 

utilização de grupo focal, ou entrevistas qualitativas, vem tendo um papel exploratório 

e em geral é agregada a estudos quantitativos. No próximo grupo de modelos, a 

tradição quantitativa dos estudos do fenômeno de crowding será bem evidenciada. 

Com base no caráter exploratório e descritivo dos estudos apresentados até o 

momento nesta seção, destaca-se que as principais causas da falta de convergência 

encontrada nos resultados dos estudos, por meio dos modelos iniciais de crowding 

no varejo, são advindas das diferenças em métodos, amostras, mensurações das 

variáveis, e, ainda, da inclusão de diferentes variáveis intervenientes. Deve ser 

destacado que, mesmo com as divergências encontradas, as relações principais, 

dadas pela sequência das variáveis: densidade percebida – percepção de crowding – 

emoções – comportamentos de compra, foram sustentadas nos modelos teóricos e 

testes empíricos iniciais. Observa-se também que outra evidência com a observação 

desses modelos iniciais é a relação destes com o modelo estímulo-resposta de 

Mehrabian e Russell (1974) e Donovan e Rossiter (1982).  
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2.3.2 Grupo 2 – Modelos de percepção de crowding moderados e mediados 
 

 

Eroglu e Machleit (1990) desenvolveram um estudo empírico com o objetivo de 

testar o modelo de Eroglu e Harrell (1986) de antecedentes, processos e 

consequências da densidade e crowding no varejo. Os autores testaram e 

confirmaram as hipóteses do modelo de 1986, obtendo como principais achados a 

confirmação da hipótese da relação entre condição de alta densidade e percepção 

negativa de crowding, mas identificaram que, em condição de alta densidade, 

consumidores orientados para tarefa – task-oriented – experimentam maior 

percepção negativa de crowding na loja e menos satisfação com o ambiente de loja 

que os não orientados para tarefa – non-task oriented. Aqueles orientados para tarefa 

são caracterizados por terem objetivos predeterminados antes da tarefa de compra, 

geralmente a sua percepção de crowding se dá pela extensão de tempo que eles 

gastam na tarefa de compra. O consumidor orientado para tarefa sente mais a 

pressão do tempo, dá menos atenção para os aspectos menos funcionais da loja, 

sendo assim, esse tipo de consumidor utiliza o ambiente de loja para atingir de modo 

mais eficiente os seus objetivos. Nesse caso, alguns estímulos, tais como muitos 

displays ou música ambiente, podem levar para uma maior percepção de crowding 

(EROGLU; MACHLEIT, 1990).  

Em contraste, os não orientados para tarefa reconhecem a experiência de 

compra como uma atividade recreacional e informativa, sem um imediato interesse 

na compra de um produto ou serviço. Eles são atentos aos estímulos e surpresas 

geradas no ambiente de compra devido aos seus objetivos recreacionais e desejo de 

satisfazer sua curiosidade.  

Também foi evidenciado que risco percebido e pressão de tempo para a 

compra somente intensificam a percepção de crowding em condição de alta 

densidade. Por fim, a relação entre aumento de risco percebido e pressão de tempo 

com diminuição da satisfação foi evidenciada.  

Para lidarem com a condição de alta densidade, consumidores orientados para 

tarefa e consumidores não orientados para tarefa se utilizam de estratégias 
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adaptativas, conforme já havia sido discutido anteriormente pelos autores e outros 

colegas.  

Hui e Bateson (1991) introduzem, na relação de causa e efeito entre as 

variáveis envolvidas no fenômeno de crowding em varejo, a mediação da variável 

controle percebido. O construto controle percebido foi operacionalizado e, segundo 

Averill (1973), é percebido pelos indivíduos em três diferentes dimensões: controle 

comportamental (condição de alterar as características objetivas de um evento), 

controle cognitivo (capacidade de diminuir a probabilidade de previsibilidade e 

reinterpretação de uma situação) e controle decisional (escolha e seleção de 

resultados e objetivos) (HUI; BATESON, 1991; EROGLU et al., 2005, ROMPAY et al., 

2008). No modelo de Hui e Bateson (1991), apresentado na Figura 3, também foi 

testada a mediação das emoções na relação percepção de crowding e 

comportamento de compra. Controle percebido foi evidenciado como mediadora 

parcial, o que caracterizou a densidade humana como variável que influencia de 

maneira direta a percepção de crowding. 

A variável escolha do consumidor foi testada como um antecedente da 

percepção de crowding (um determinante situacional). Consumidores que 

escolheram estar no banco ou bar perceberam menos crowding quando comparados 

aos que não puderam tomar a decisão de ter a experiência de compra. Com base 

nos resultados de Hui e Bateson (1991), a variável escolha do consumidor por uma 

específica experiência de compra, testada nos experimentos dessa pesquisa, por 

meio de um cenário de experiência em um banco (ter ou não ter a experiência) e 

outro num bar (ter ou não ter a experiência), se mostrou significante como variável 

moderadora parcial da relação entre controle percebido e percepção de crowding, 

mas a variável controle percebido apresentou relação direta com emoção (AVERILL, 

1973). Ou seja, a possibilidade de escolha do consumidor concorre com a percepção 

de crowding na relação com satisfação na medida em que influencia a variável 

mediadora emoção.  
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Figura 3 – O efeito da densidade e escolha do consumidor na experiência de serviço 
Fonte: Hui e Bateson (1991, p. 176). 

 

No trabalho de Hui e Bateson (1991), a densidade humana diz respeito à 

quantidade de pessoas e a interação entre elas em um dado ambiente. Maior 

densidade humana pode levar para um indesejável resultado para consumidores, tal 

como perda de privacidade ou território pessoal, promovendo um sentimento de 

espaço “muito cheio” ou crowded (HUI; BATESON, 1991; MACHLEIT et al., 2000). 

Deve-se considerar que o efeito da percepção de densidade espacial e humana no 

varejo depende de fatores moderadores e mediadores que potencializam o stress 

sentido pelo consumidor.  

A percepção de ambiente cheio ou abarrotado (crowding) é individual, 

podendo uma mesma situação ser percebida diferentemente por diversas pessoas, 

dependendo de características individuais e restrições situacionais (MACHLEIT et al., 

2000). Um aumento de densidade espacial percebido por consumidores promoveu 

negativas emoções associadas a stress com a perda de controle percebido em 

estudo de Hui e Bateson (1991). O efeito negativo da maior percepção de densidade 

espacial se dá também na avaliação da atmosfera de loja, segundo Grewal et al. 

(2003). A expectativa de densidade como antecedente da percepção de crowding 

tem relação inversa com o aumento da percepção de crowding e foi discutida no 

modelo de Eroglu e Harrell (1986). Porém, na pesquisa de Machleit et al. (2000), a 

expectativa de densidade humana foi testada como moderadora da relação 

percepção de crowding e emoções e se demonstrou significante, minimizando a 



38 
 

 
 

percepção de crowding quando aumentava a expectativa de densidade humana do 

consumidor. 

No modelo de Hui e Bateson (1991), a percepção de crowding é mediada pelo 

sentimento de controle pessoal dos consumidores. Esse construto não é uma 

característica de personalidade, mas sim uma variável situacional, e depende do 

quanto de controle o consumidor sente que tem em uma dada situação de compra. 

Segundo Dion (2004), o sentimento de mais controle torna as pessoas mais capazes 

de antecipar eventos e se preparar para eles com estratégias mais eficientes. 

Controle pessoal também reflete uma autoimagem, em que maior sentimento de 

controle gera maior sentimento de competência pessoal.  

No estudo de Machleit et al. (2000), foi evidenciado que, em ambiente de lojas 

de desconto, o aumento da densidade espacial diminui a satisfação e a compra na 

loja, mas que a densidade humana causa um aumento de percepção negativa de 

crowding, sem entretanto revelar uma relação significante com emoções negativas e 

satisfação. No estudo de Grewal et al. (2003), a percepção de maior densidade 

humana, agora em lojas de departamento, tem relação negativa com intenção de 

adoção da loja, demonstrando resultado divergente do estudo de Machleit et al. 

(2000). A divergência entre os resultados sobre o efeito da densidade em 

experiências de compra em diferentes tipos de loja não permite conclusões 

estatisticamente significantes a respeito da sua função na relação entre fatores 

ambientais de loja, características pessoais do consumidor e adoção de uma loja 

(PAN; ZINKHAN, 2006; COTTET et al., 2006). 

Outro modelo, mais recente, que exemplifica a evolução dos estudos de 

crowding, foi o proposto por Li et al. (2009). Esse modelo foi baseado em literatura 

interdisciplinar, advinda do desenvolvimento dos modelos de crowding no varejo 

desde Harrell e Hutt (1976), Harrell et al. (1980), até Eroglu e Harrell (1986), e da 

tipologia de respostas emocionais desenvolvida por Mehrabian e Russel (1974), 

repercutidas em Kotler (1974), Baker et al. (1992) e outros, como discutido 

anteriormente no trabalho.  

O modelo (Figura 4) de Li et al. (2009) inclui as variáveis de crowding humano 

e espacial, respostas emocionais, satisfação, e respostas comportamentais dos 

consumidores. O modelo sugere que as percepções de densidade espacial e 

humana, representadas no modelo, respectivamente, por crowding espacial e 
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humano, resultam, respectivamente, do conjunto de características físicas de leiaute 

e de fatores de densidade humana de uma área observada do ambiente de loja. Essa 

percepção de crowding, em última instância, poderia influenciar o comportamento do 

consumidor por meio de uma mediação de sentimentos e emoções. Com base nessa 

referência, o crowding em loja será observado pelo consumidor, que terá uma 

percepção individual sobre a situação, afetando diferentemente a satisfação com a 

experiência de compra e o comportamento de compra dos consumidores.  

 

Figura 4 – Modelo proposto por Li et al. (2009)  
Fonte: Adaptado de Li et al. (2009, p. 637). 

 

Para uma análise da percepção de crowding, o modelo dividiu o construto 

crowding em dois tipos, conforme Machleit et al. (1994), que trataram o construto de 

modo bidimensional. Foi sugerido, em Li et al. (2009), que o leiaute das prateleiras, 

expositores de produtos, corredores e caixas é importante fator ambiental relacionado 

às emoções e à atitude de compra dos consumidores, e, por essa razão, a 

mensuração da densidade espacial capturou a percepção dos consumidores em 

relação a esses fatores. Na pesquisa de Li et al. (2009), a densidade espacial foi 

mensurada por meio de questões feitas aos shoppers sobre sua percepção de 

crowding de diferentes partes da loja que tinham diferentes leiautes.  

Um segundo componente do modelo ilustra possíveis respostas emocionais 

geradas a partir da percepção de crowding. Segundo Baker et al. (1992), respostas 
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individuais não verbais ao ambiente de loja foram os maiores determinantes de 

comportamento de compra. O estudo de Baker et al. (1992), assim como os de 

Donavan e Rossiter (1982) e Hui e Bateson (1991), usou como suporte teórico para 

estabelecer relação entre características do ambiente de loja e reações emocionais 

dos consumidores a tipologia de resposta emocional de Mehrabian e Russell (1974). 

Em convergência com Donavan e Rossiter (1982), o modelo conceitual de Li et al. 

(2009) incluiu emoções positivas ou negativas (grau de prazer, grau de excitação e 

grau de dominância) que conduzem a comportamentos de compra positivos ou 

negativos em loja. 

O terceiro componente do modelo (Figura 4) é a satisfação, construto universal 

de avaliação cognitiva e emocional de experiência de compra, ou como construto 

substituto de atividades positivas de compra e decisão de patronage (MACHLEIT et 

al., 2000; LI, 2009).  

O componente final foi formado por construtos que buscaram mensurar os 

resultados comportamentais e foram incluídos no modelo para examinar como os 

consumidores se adaptam ao ambiente de loja crowded e decidem as suas 

atividades de compra. Os construtos utilizados foram tempo despendido na loja, 

compra por impulso e facilidade para compra, advindos de pesquisas anteriores 

sobre o tema (BAKER et al., 1994; MACHLEIT et al., 2000). O modelo então previa 

que as atividades de compra seriam decididas com base na resposta emocional 

individual de cada consumidor e na avaliação dessa emoção (satisfação), referentes 

ao impacto da percepção de crowding. Isso permitiria que o comportamento de 

compra em loja pudesse ser estudado usando-se o modelo proposto na Figura 4. 

Li et al. (2009) testou empiricamente as hipóteses referentes ao seu modelo 

em Taiwan, utilizando como ambiente de loja dois supermercados de uma mesma 

rede multinacional de varejo, que garantiu similaridade no sortimento, qualidade e 

preços dos produtos vendidos, nos serviços e nos outros fatores que compõem o 

ambiente de loja. Para obterem respostas em condições de baixa e alta densidade 

humana, aplicaram o questionário, que mensurou os construtos envolvidos no 

modelo em horários diferentes, para uma amostra de conveniência de 600 pessoas 

na saída das lojas. A análise foi realizada com a utilização do modelo de equações 

estruturais.  
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Em linhas gerais, os resultados dos testes desse modelo (Figura 4) 

demonstram que, enquanto o incremento de densidade espacial gera emoções 

menos positivas e piora o comportamento de compra dos consumidores, no caso de 

supermercados, a densidade humana tem influência positiva nas emoções e 

comportamento. Esses resultados referentes à densidade humana não corroboram a 

maioria dos estudos anteriores sobre crowding, como Machleit et al. (2000), porém 

são alinhados às evidências dos estudos de Pan e Siemens (2010), também 

realizados na Ásia, mas em feiras noturnas. Segundo Konus et al. (2008), o tipo de 

loja é um moderador das respostas dos consumidores aos fatores que compõem o 

ambiente de loja.  

Outros autores, como Griffin et al. (2000) e Pons e Laroche (2007), 

contextualizam a reação dos consumidores à densidade humana e espacial  de 

acordo com os seus hábitos e sugerem essa dimensão como uma dimensão cultural 

que poderia modificar a percepção de valor dos consumidores sobre o que significa a 

densidade no ambiente de loja. Nenhum dos trabalhos posteriores a esses citados 

investiga a fundo esse significado ou o valor percebido na densidade humana e 

espacial em diferentes contextos culturais, mas os resultados empíricos dos estudos 

realizados em diferentes tipos de loja e em diferentes países sugerem uma 

moderação do quanto os indivíduos estão habituados e/ou familiarizados com os 

diferentes níveis de densidade, assim como com a expectativa de densidade em um 

específico ambiente de loja.  
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2.3.3 Grupo 3 – Modelos que relacionam percepção de crowding e valor 
 

 

Os estudos sobre o fenômeno de crowding tomaram um caminho de pesquisas 

experimentais, pelo qual as pesquisas sobre o fenômeno ocorreram por partes, com 

o objetivo de analisar relações de causa e efeito e variáveis moderadoras ou 

mediadoras sem contextos específicos de varejo. O estudo do fenômeno de 

crowding, conforme acima descrito, converge com Verhoef et al. (2009), que 

apresenta um conjunto de variáveis moderadoras situacionais e específicas do 

consumidor que historicamente influenciam a sua experiência de compra.  

A relação entre percepção de crowding – emoções – satisfação – 

comportamento de compra é moderada pelo tipo de loja, tolerância ao crowding e 

expectativa de crowding. Tipo de loja aparece, em pelo menos cinco artigos, como 

variável que poderia influenciar o fenômeno de crowding no varejo (MACHLEIT et al., 

1994; MACHLEIT et al., 2000; EROGLU et al., 2005; COTTET et al., 2006; ROMPAY 

et al., 2008). Desses, apenas Machleit et al. (1994, 2000) testam essa variável como 

moderadora.  

No trabalho de 1994, um dos três estudos realizados foi feito em condições 

ambientais que caracterizavam uma loja de departamentos e outra condição que 

representava uma loja de descontos. Houve diferenças significativas na relação entre 

densidade humana – percepção de crowding – satisfação para as duas situações. A 

expectativa de crowding para a loja de descontos era maior que para a loja de 

departamentos, o que tornou não significante a relação densidade humana e 

percepção de crowding para esse tipo de loja. Isso sugere que a variável expectativa 

de crowding pode neutralizar a relação da densidade humana e percepção de 

crowding. Quando a moderação de tipo de loja foi implementada, apenas na loja de 

desconto a relação foi positiva, evidenciando que maior densidade humana continuou 

gerando maior percepção de crowding, apesar de os consumidores ficarem mais 

satisfeitos. A pesquisa de Machleit et al. (2000), por meio de três estudos via 

experimentos, mostrou que apenas densidade humana foi significantemente diferente 

entre os dois tipos de loja, corroborando, em parte, trabalho de 1994. Nos estudos 

mais recentes, crowding humano não tem relação significante com satisfação em loja 

de descontos. Os resultados foram justificados devido a uma interação evidenciada 
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entre percepção de crowding humano e espacial que gera uma pista de valor de que 

maior densidade humana em uma loja de descontos poderia sugerir, para os 

consumidores, melhores oportunidades O que justificou essa avaliação dos autores 

foi um incremento de satisfação dos consumidores na situação explicada acima, 

mesmo que não significativa (MACHLEIT et al., 2000).  

Em um survey, ainda em Taiwan, os mesmos autores do modelo (Figura 4), 

Lee et al. (2011), da pesquisa realizada em supermercados, considerados pelos 

autores como lojas de desconto, a orientação recreacional – motivação de compra 

voltada para o prazer na experiência (KALTCHEVA; WEITZ, 2006) – pressão de 

tempo, expectativa de crowding no ambiente, tolerância ao crowding e frequência de 

visita à loja, todas variáveis antes apresentadas nos modelos iniciais do fenômeno de 

crowding, não foram evidenciadas como antecedentes da percepção de crowding em 

loja. Apenas experiência anterior de crowding aparece como antecedente da 

percepção de crowding nos testes realizados por Lee et al. (2011). A percepção de 

crowding espacial apresentou correlação negativa e mais forte que a percepção de 

crowding humano com a satisfação. A percepção de crowding humana apresentou 

correlação positiva com a satisfação. A densidade humana apresentou correlação 

positiva com comportamento de compra, enquanto a densidade espacial, correlação 

negativa.  

Diferentemente dos artigos que discutem o fenômeno de crowding em loja, Lee 

et al. (2011) incluíram a imagem da loja como uma das variáveis dependentes e 

testaram a correlação entre densidade espacial e humana com a imagem de 

promoção da loja e imagem de loja de desconto. Seus resultados evidenciaram que a 

densidade espacial tem correlação inversa com imagem de promoção, e densidade 

humana não apresentou correlação significante. Em relação à imagem de loja de 

desconto, a densidade espacial não apresentou correlação significante, enquanto a 

densidade humana foi evidenciada como associada à imagem de desconto da loja.  

Esses resultados demonstram que variáveis situacionais e específicas dos 

indivíduos influenciam o fenômeno de crowding como moderadoras da relação entre 

densidade e respostas dos consumidores (VERHOEF et al., 2009). Um ponto a se 

destacar é que diferentes variáveis são investigadas como moderadoras nos testes 

empíricos realizados, ora por uma simples escolha dos pesquisadores, ora devido a 

não se apresentarem estatisticamente significantes nos testes de hipótese. Esse 
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comportamento das variáveis moderadoras faz sentido na medida em que o conjunto 

de variáveis de características individuais, de diferenças situacionais e de contexto 

cultural podem modificar a direção e a valência das métricas utilizadas para capturar 

as respostas comportamentais dos consumidores.   

Dois exemplos que reforçam empiricamente essa visão são as evidências de 

Wu e Luan (2007) da renda como moderador da relação entre percepção de 

crowding e valor hedônico e utilitário e comportamento de compra dos consumidores, 

e a evidência de Pan e Siemens (2010) da pressão de tempo como moderadora da 

relação entre densidade e comportamento de compra. Deve ser destacado ainda que 

o tipo de loja, conforme evidenciado por Machleit et al. (2000) e Konus et al, (2008) e 

Pan e Siemens (2010), modifica as reações dos consumidores ao ambiente de loja, 

sendo os resultados do estudo válidos para supermercados com imagem de loja de 

descontos. Um ponto não evidenciado no estudo de Lee et al. (2011) foi a relação 

entre o fenômeno de crowding e o contexto de compra e cultural onde é 

experimentado.  

O modelo teórico de Eroglu et al. (2005) apresentado na Figura 5 trouxe 

diferentes tratamentos e resultados para a discussão sobre o fenômeno de crowding 

no varejo. Nesse modelo, a variável motivação de compra, mensurada por duas 

dimensões (motivação utilitária e hedônica), conforme Babin et al. (1994), foi testada 

como mediadora da relação entre percepção de crowding (mensurada em suas 

dimensões humana e espacial) e satisfação com a experiência de compra.  

No modelo testado por Eroglu et al. (2005), a percepção de crowding foi 

mensurada utilizando-se as escalas de Machleit et al. (1994) e foi assumida a 

mediação de respostas emocionais e moderação do tipo de loja conforme 

evidenciado por Machleit et al. (2000). Nesse estudo, foi evidenciado que a 

percepção de crowding humano gera respostas emocionais negativas para alto nível 

de densidade espacial, quando a experiência de compra foi em uma livraria, mas a 

alta percepção de crowding humano não gerou resposta negativa quando a 

experiência de compra foi em uma loja de descontos, e isso foi explicado porque as 

emoções declaradas pelos respondentes não foram negativas nessa experiência 

(MACHLEIT et al., 2000).  

No último nível de relações de causas e efeito do modelo (respostas 

emocionais provocadas pela percepção de crowding – satisfação com a experiência 
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de compra), foi testada a mediação do valor hedônico/utilitário. A mediação do valor 

percebido foi justificada porque esse construto representa uma boa e compreensível 

métrica da avaliação da experiência de compra, mesmo quando não há uma compra 

efetiva de um bem, e, como resultado, valor poderia capturar melhor o efeito da 

percepção de crowding (EROGLU et al., 2005). Outra justificativa para a hipótese de 

mediação do valor percebido na experiência de compra foi o resultado não 

significante do teste estatístico do construto nível de tolerância ao crowding 

(característica pessoal do indivíduo) como moderadora da relação entre percepção 

de crowding humano e satisfação no estudo de Machleit et al. (2000). O modelo 

desenvolvido por Eroglu et al. (2005) é apresentado na Figura 5.  

 

 

Figura 5 – Modelo de crowding no varejo e satisfação na experiência de compra 
Fonte: Adaptado de Eroglu et al. (2005, p. 1150). 

 

Com base em um estudo de campo via survey e um experimento de 

laboratório, Eroglu et al. (2005) evidenciaram uma influência de mediação parcial do 

valor percebido na experiência e confirmaram o papel mediador das emoções. 

Encontraram uma relação direta entre percepção de crowding humano e satisfação 

com a experiência de compra, o que corrobora as hipóteses levantadas no trabalho 

de Machleit et al. (2000). Deve ser destacado o papel mediador da dimensão 

hedônica do valor, potencializando a satisfação com a experiência quando há 

percepção de crowding humana e até mesmo mudando a valência, ou no mínimo 

neutralizando o efeito negativo da percepção de crowding espacial na satisfação do 

consumidor.  

Dado o relacionamento entre emoções e satisfação (OLIVER, 1993), seria 

esperado que maior percepção de crowding espacial influenciasse negativamente a 
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satisfação do consumidor (MACHLEIT et al., 2000). A satisfação se manteve como 

uma boa medida de avaliação da experiência de compra associada às emoções, 

mantendo uma valência de maior satisfação quando as emoções sentidas são 

positivas e uma média menor quando negativas. Dessa forma, como já se vem 

demonstrando, a satisfação é influenciada pelas emoções e afeto positivos e 

negativos (OLIVER, 1993). Sua relevância como variável dependente de estudos na 

área de comportamento do consumidor pode ser reforçada por esse construto manter 

relação recursiva com escolhas futuras dos consumidores (LUO; HOMBURG, 2007).  

O aumento de crowding espacial percebido eleva o sentimento de emoções 

negativas, principalmente via stress e diminuição de controle sobre a situação. 

Quando consumidores têm menor controle, aumenta a percepção de crowding e os 

sentimentos negativos são potencializados (EROGLU et al., 2005). O sentimento de 

stress gerado pelo crowding tem como consequência a diminuição da satisfação. A 

diminuição da satisfação leva a comportamento negativo de compra.   

Conforme evidenciado desde Machleit et al. (1994), o tipo de loja modera a 

percepção de crowding e suas consequências, e, segundo a perspectiva do 

fenômeno de crowding que entende que existe um contexto da experiência mais 

abrangente, essa variável compõe um conjunto de variáveis que formam o contexto 

da experiência de compras do consumidor. O tipo de loja é relevante na discussão do 

fenômeno de crowding devido a todas as evidências discutidas até o momento, que 

apresentam como as características pessoais e situacionais podem moderar a 

resposta do consumidor à percepção de crowding. Podem ser acrescentadas às 

variáveis que definem o contexto da experiência as variáveis demográficas dos 

consumidores, que, em estudo recente, corroboraram a moderação das variáveis 

demográficas, tais como idade, gênero, acrescidas da variável renda nas reações dos 

consumidores a pistas e estímulos provocados pelo ambiente de loja (KONUS et al., 

2008). Dois dos principais pesquisadores do fenômeno de crowding em ambiente de 

loja, Sevgin A. Eroglu e Karen A. Machleit, são coautores de Marilyn Y. Jones em 

pesquisa publicada em 2010, que explora a influência moderadora da cultura na 

percepção de crowding e sistema de valor dos indivíduos. Nesse trabalho, Jones et 

al. (2010) evidenciaram que a cultura, devido à influência que exerce sobre como os 

indivíduos percebem o ambiente social, seus comportamentos e como respondem 
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aos estímulos de marketing, modera o efeito da percepção de crowding na satisfação 

dos consumidores.  

Os valores utilitário e hedônico, derivados da experiência de compra, são 

afetados pela cultura e por características pessoais dos consumidores (CHEBAT; 

MICHON, 2003). Outros autores que testaram a influencia da percepção de crowding 

na experiência de compra, mesmo sem testarem o efeito da cultura nos seus 

resultados, justificaram a influência positiva da densidade humana na satisfação e 

comportamento de compra devido a características pessoais dos consumidores e a 

diferenças culturais que acabam influenciando o sistema de valor e as situações que 

são habituais para os consumidores (GRIFFIN, 2000; WU; LUAN, 2007; PAN; 

SIEMENS, 2010).  

Segundo Wu e Luan (2007), mesmo a densidade espacial gera maior 

satisfação e comportamento de compra dos consumidores para compra de produtos 

de menor envolvimento nos contextos de experiência onde a densidade faz parte do 

habitual dos indivíduos. Nessa última pesquisa citada, a percepção de crowding dos 

consumidores foi incrementada com o aumento das densidades espacial e humana, 

mas o resultado em relação às emoções é inverso ao que é comum nos estudos do 

fenômeno de crowding. Esse estudo foi o primeiro que, testando de maneira direta a 

relação entre percepção de crowding e emoções positivas e negativas, evidenciou 

que a percepção de crowding espacial e humana tem correlação positiva com 

emoções positivas e não apenas com a percepção de crowding humano, como 

descrito anteriormente (WU; LUAN, 2007). 

Já no estudo de Jones et al. (2010), com modelo apresentado na Figura 6, foi 

evidenciado que a densidade espacial e humana influencia negativamente a 

avaliação da experiência de compra (medida pela satisfação com a experiência de 

compra), gerando emoções negativas, corroborando a maioria dos estudos 

anteriores. Mas a satisfação do consumidor foi maior quando ele percebeu mais valor 

hedônico na experiência. Ainda, a satisfação com a experiência de compra daqueles 

respondentes que vivem em um ambiente cultural com maior densidade foi menos 

influenciada negativamente pela percepção de crowding que a dos menos habituados 

a essa realidade.  

A pesquisa é consistente com Eroglu et al. (2005), onde foi evidenciada 

também a mediação parcial do valor hedônico na relação entre percepção de 
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crowding e satisfação. Porém, em Jones et al. (2010), o incremento da distinção entre 

americanos e australianos com o intuito de investigar a influência de uma cultura 

mais tolerante ao crowding (australianos) versus outra cultura menos tolerante 

(americana) foi significante como variável moderadora da relação percepção de 

crowding humano e satisfação, e valor nas relações de valor hedônico e utilitário com 

a satisfação com a experiência de compra. Esses resultados evidenciaram que 

aspectos culturais, mais específicos no que tange ao hábito de conviver em 

ambientes com presença de densidade espacial e humana, potencializam a 

satisfação do consumidor na alta densidade.  

A influência da cultura na percepção de crowding tem sido estudada em outras 

áreas de pesquisa que lidam com a relação de espaço e densidade humana, por 

exemplo, Evans et al. (2000) encontrou em sua pesquisa diferenças culturais 

significantes na percepção de crowding no contexto de densidade residencial. Em 

seu estudo, que trata das dimensões espacial e humana do crowding, ficaram 

evidenciadas diferenças entre americanos e indivíduos naturais de países africanos, 

latino-americanos e asiáticos em relação à percepção de crowding residencial.      

 

 
Figura 6 – Modelo teórico de Jones 
Fonte: Adaptado de Jones et al. (2010, p. 580). 

 

A pesquisa de Jones et al. (2010), assim como todos os outros estudos 

empíricos sobre o fenômeno de crowding, conseguiu testar arcabouços teóricos em 
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um específico ambiente de loja, pois, como o experimento utilizou fotos de ambientes 

de uma livraria, os resultados, por exemplo, não poderiam ser generalizados para 

lojas de desconto ou supermercados. Isso ocorreria mesmo se não houvesse 

limitação de validade externa para pesquisas experimentais. Reconhecendo que 

muitos artigos sobre o fenômeno de crowding agregaram dimensões do contexto 

cultural e de vivência do consumidor, os próximos estudos sobre o fenômeno deverão 

também considerar diferenças entre os diversos segmentos de mercado, com suas 

diferentes características e realidades. Não apenas países têm culturas diferentes, 

mas segmentos de mercado, por exemplo, definidos por classes de renda, podem ter 

comportamentos diferentes, provocados por diferentes situações habituais, tais como: 

facilidade de acesso aos serviços públicos e privados, realidades de moradia e 

transportes públicos. Segundo Griffin et al. (2000), o habitual dos consumidores pode 

influenciar sua percepção de valor, o que, em última instância, influenciaria o seu 

nível de satisfação em um ambiente de loja.  
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2.3.4 Crowding e percepção de valor  
 
 

O valor percebido pelo consumidor pode ser definido como uma experiência 

interativa, preferencial e relativa (FERNÁNDEZ; BONILLO, 2011). Essa experiência é 

preferencial porque apenas ocorre na existência de julgamento avaliativo do 

consumidor, é interativa porque o valor só pode existir quando há uma reação dos 

consumidores para atributos observáveis e não observáveis quando não forem 

enviesados pelo que o consumidor tem de informação anterior do bem, e é relativa 

porque o valor é um construto pessoal e situacional (COTTET et al., 2006).  

O impacto das atividades, situações e experiências que formam o contexto  

habitual para o consumidor foi evidenciado por Griffin et al. (2000), em estudos que 

verificaram maior valor hedônico em experiências de compra para consumidores 

russos comparados aos americanos. Após décadas de regime comunista, com pouca 

escolha em locais áridos para realizarem suas compras, os consumidores russos 

derivam maior valor hedônico do que os americanos. Entretanto, o valor utilitário 

percebido nas experiências de compra nos Estados Unidos foi maior que na Rússia. 

Outra diferença significante e esperada foi o alto nível de correlação entre valores 

hedônico e utilitário encontrado na amostra russa, quando comparado com o baixo 

nível de correlação da amostra americana. Os autores sugerem que o valor hedônico 

da experiência de compra foi influenciado pela adaptação dos russos ao contexto de 

escassez dos anos noventa na Rússia, em contraste com a oferta rica de opções 

vivenciada pelos americanos. Os consumidores foram entrevistados na saída de 

shopping centers nos dois contextos de compra.  

Estudos desenvolvidos junto à população de baixa renda no Brasil revelam 

que esses consumidores derivam maior percepção de valor em lojas com maior 

densidade humana e espacial (mais abarrotadas de produtos), o que simboliza 

situações de maior abundância e fartura. O exagero visual assume um significado 

positivo e se constitui em importante valor para consumidores de menor renda, pois 

os faz sentirem-se longe de suas necessidades de sobrevivência, ou seja, menos 

pobres (MORGADO; ETHUR, 2008). Mesmo havendo uma expectativa de que o 

consumidor brasileiro apresente características semelhantes às evidenciadas em 

pesquisas onde a densidade influencia positivamente a satisfação e até a intenção de 
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compra, assim como Wu e Luan (2007), Pons e Laroche (2007) e Pan e Siemens 

(2010), nem todas as dimensões situacionais de compra, perfil demográfico dos 

consumidores e cultura são semelhantes às do Brasil.  

O valor percebido pelo consumidor tem origem na avaliação entre benefícios e 

sacrifícios envolvidos em uma particular transação e refere-se a um enfoque 

emocional do comportamento do consumidor diante de uma experiência de compra. 

Entre as dimensões e tipos de valor identificados por Fernández e Bonillo (2011), o 

valor extrínseco trata a estética em conjunto com a espiritualidade e interação do 

consumidor com o contexto de uma experiência. Segundo Zeithaml (1988), a 

natureza subjetiva do construto valor advém de sua origem na completa experiência 

de compra e não apenas da aquisição de um produto. Essa experiência pode 

produzir valor utilitário por meio do valor advindo da compra do produto, ou hedônico, 

alcançado durante a experiência devido às emoções geradas durante o processo 

(BABIN et al., 1994).  

Na perspectiva de valor oriunda da interação entre o consumidor e o ambiente 

de compra, o construto “valor” pode ser definido como todos os fatores, tanto 

quantitativos como qualitativos, subjetivos e objetivos, que estão presentes em uma 

experiência de compra, sendo que essa experiência pode evocar valor pelo alcance 

do objetivo final da ação (ex.: obter o presente de Natal para um sobrinho) ou por 

prover alegria e entretenimento na própria ação (ex.: prazer de ir a uma loja especial). 

Assim, a experiência de compra pode produzir valor utilitário, resultado ou 

consequência consciente da ação de ir à compra, ou valor hedônico, que captura 

uma resposta espontânea e hedônica do consumidor à experiência de compra 

(BABIN et al., 1994).   

São duas as tipologias de valor que um consumidor busca em uma 

experiência de compra – consumidores orientados para a tarefa específica de 

comprar produtos, que pode ser associado ao valor utilitário, e consumidores 

orientados para a experiência, associado ao valor hedônico. Segundo Bellenger e 

Korgaonkar (1980), consumidores utilitários apresentam comportamento mais 

racional e são preocupados com a funcionalidade dos bens relacionada às 

características dos consumidores; consumidores hedônicos são indivíduos que 

buscam estímulos sensoriais. Sendo assim, a experiência de compra pode influenciar 

o grupo de indivíduos orientados para a experiência, mas não existem evidências de 
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que apenas esse grupo seja influenciado pelo momento da compra em suas 

avaliações. Os atributos observáveis e não observáveis de um varejo, e a interação 

do consumidor em um momento específico de compra, influenciam a satisfação dos 

consumidores, e por essa razão são considerados antecedentes do valor percebido 

na experiência de compra (SWEENEY; SOUTAR, 2001; ARNOLD; REYNOLD, 2003). 

O conceito de valor em Zeithaml (1988) e Baker et al. (2002) se dá na relação 

entre benefícios e custos de um produto ou experiência de serviço. Os benefícios são 

tangíveis e intangíveis, e os custos podem ser classificados em econômicos, de 

conveniência e psicológicos. O conceito de valor percebido tem sua origem na 

diferença entre qualidades objetiva e subjetiva, onde a qualidade subjetiva depende 

de uma avaliação e julgamento com alto nível de abstração, diferentemente de uma 

análise objetiva, que é feita a partir de atributos (ZEITHAML, 1988). Nesse sentido, a 

avaliação de qualidade relaciona a avaliação do produto, benefício funcional, 

benefício prática, e benefício emocional. A percepção de valor do consumidor pode 

ser definida em função do valor percebido nos produtos de uma loja (qualidade 

percebida), experiência de custos percebidos na experiência (percepção de falta de 

conveniência e custos psicológicos), percepção de preço (preços mais altos estão 

relacionados à menor percepção de valor do produto), percepção de valor do 

ambiente de loja (ambientes de loja mais sofisticados aumentam a percepção de 

valor do produto), percepção de custo de experiência (experiências ruins aumentam a 

percepção de custos psicológicos) (ZEITHAML, 1988).  

Segundo Zeithaml (1988), a natureza subjetiva do construto valor advém de 

sua origem na completa experiência de compra e não apenas da aquisição de um 

produto. Essa experiência pode produzir valor utilitário por meio do valor advindo da 

compra do produto, ou hedônico, alcançado durante a experiência devido às 

emoções geradas durante o processo (BABIN et al., 1994). O valor hedônico é a 

felicidade adquirida numa compra, envolvendo a experiência de alegria e 

estimulação. Babin et al. (1994) evidenciaram o efeito positivo da felicidade percebida 

no canal escolhido para pesquisa e compra. Já os aspectos utilitários da compra, ou 

seja, a percepção de valor utilitário, são dependentes do particular estímulo do 

consumidor para a experiência de compra. O valor utilitário é mais relevante para a 

explicação do valor percebido na experiência de consumidores que têm essa 
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experiência como trabalho, e a felicidade deles advém simplesmente da compra do 

produto que eles queiram (BABIN et al., 1994). 

A literatura de psicologia sugere que a percepção de valor só pode ser 

entendida sendo considerado o contexto com que esse consumidor está habituado – 

Habituation Theory. Esse processo de hábito, que ocorre a partir de diferentes frames 

do consumidor (destaque a diferentes pistas de informação sobre um atributo ou uma 

experiência completa), modera as experiências de vida e as respostas hedônicas 

desses consumidores. Dimensões contextuais que ocorrem com e em torno dos 

indivíduos, tais como experiências ruins de consumo, as influências culturais, sociais 

e situacionais, podem alterar os antecedentes do valor hedônico percebido pelo 

consumidor. É substancial o número de pesquisas que associam o papel do shopping 

na vida dos consumidores e como a interação com o ambiente de varejo influencia a 

avaliação da experiência (BABIN; DARDEN, 1995).  

Respostas hedônicas são moderadas pelas situações habituais das 

experiências de vida. Segundo Griffin et al. (2000), isso é devido à influência das 

situações habituais que alteram o ponto de referência das respostas hedônicas 

individuais para cada situação e trocam o valor percebido em eventos diários. 

Conforme Griffin et al. (2000), a Habituation Theory trata o termo valor hedônico 

similarmente para experiências subjetivas que incluem resultados emocionais e 

psicológicos como satisfação e dor.  

Com base na Habituation Theory aplicada à experiência de compra, as 

referências dos consumidores (no caso de experiências de compra, significa o frame 

do consumidor) e as situações habituais influenciaram principalmente a percepção de 

valor hedônico nas experiências de compra. Isso ocorreu porque essa dimensão da 

percepção de valor é mais emocional (GRIFFIN et al., 2000).  

O valor percebido na interação entre o consumidor e o ambiente de loja é 

dependente do contexto onde ocorre a experiência (tipo de loja), além do contexto 

habitual dos consumidores (local de residência, serviços públicos e eventos que 

utilizam e frequentam). Em estudos que tratam do valor percebido por consumidores 

de baixa renda, tanto em marcas de bens como para escolhas de lojas para se 

comprar, questões referentes a “lugar de rico” e “lugar de pobre” são uma constante 

(ROCHA; SILVA, 2008; CHAUVEL; MATTOS, 2008). Esses autores destacam 

convergência dos achados das pesquisas sobre marketing, realizadas no Brasil, em 
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relação a diferenças de valor percebido na experiência de compra e consumo entre 

pobres e ricos. Em convergência com Griffin et al. (2000), pesquisas qualitativas 

realizadas no contexto de consumo brasileiro sugerem que a baixa renda percebe 

mais valor hedônico que a alta renda em experiências de compra, pois a 

possibilidade de comprar bens denota poder, status e capacidade de cuidar da 

família, questões-chave dentro do que eles nomeiam “subcultura da baixa renda”.  

 

 

2.3.5 Os modelos de crowding e o paradigma S-O-R 
 

 

O Quadro 2 sintetiza, com base no paradigma S-O-R, os modelos que buscam 

explicar o fenômeno de crowding no varejo. A relação proposta não objetiva saturar a 

aplicação do paradigma S-O-R nos estudos de comportamento de compra no varejo. 

Estudos internacionais, como o modelo clássico de fatores ambientais de loja de 

Baker et al. (2002), e pesquisas mais recentes, como a metanálise de Vieira (2008), 

buscaram tratar o paradigma de modo mais abrangente do que nesta presente 

pesquisa. O objetivo do referencial teórico deste trabalho foi descrever os principais 

modelos teóricos sobre o fenômeno de crowding no intuito de entender como foram 

construídas as relações entre as variáveis. Durante o estudo desses modelos 

teóricos sobre crowding, o paradigma S-O-R surgiu como referência citada na 

classificação da densidade humana e espacial como estímulos, entre outros, contidos 

no ambiente de loja. O paradigma também é tratado como uma das principais 

motivações teóricas para relacionar percepção de crowding a emoções. Diante da 

sua relevância nos estudos de estímulos gerados a partir dos fatores ambientais de 

loja, fez sentido resumir e concluir esse referencial teórico com base na estrutura do 

paradigma S-O-R de Mehrabian e Russell (1974). 

O maior denominador comum encontrado nos diversos modelos reside nas 

variáveis consideradas como estímulos (S) e respostas (R). A primeira coluna 

representa os fatores ambientais da loja que foram considerados como estímulos (S) 

em todos os modelos: densidade humana e espacial. A variável resposta (R) mais 

recorrente nos modelos foi a satisfação. Conforme indicado na terceira coluna, alguns 
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modelos também utilizaram outras respostas comportamentais: tempo despendido na 

loja, compra por impulso e coping. 

Uma maior diversidade dos diferentes modelos encontra-se na avaliação dos 

estímulos (O) realizada pelos consumidores. Boa parte dos modelos utiliza a 

percepção de crowding como uma variável mediadora entre o estímulo e as 

respostas comportamentais. Modelos mais recentes vêm incluindo variáveis como 

emoções e percepção de valor como construtos que refletem a avaliação dos 

consumidores aos estímulos. A percepção de valor parece ocupar ainda um papel na 

fronteira entre as avaliações dos estímulos e as respostas comportamentais dos 

consumidores no que tange aos modelos que discutem crowding no varejo.   

Além das variáveis que caracterizam o paradigma S-O-R, vários modelos 

incorporam variáveis de contexto, de personalidade e situacionais, pois reconhecem 

que as respostas podem diferir de acordo com as formas como essas variáveis 

influenciam os componentes “O” e “R” do modelo, tais como: motivação de compra, 

pressão de tempo, controle informacional, contexto de mercado investigado, tipo de 

loja e renda. Essas variáveis exercem um papel de moderadoras das relações entre 

“S” e “O”, e “O” e “R”.  

 
S – Estímulos O – Organismo 

(avaliação dos 
estímulos) 

R – Respostas 
comportamentais 

Outras variáveis 

Fatores ambientais 
de loja 

Variáveis mediadoras Comportamento do 
consumidor 

Variáveis 
moderadoras 

• Densidade 
humana 
• Densidade 
espacial 
• Outros fatores 
ambientais da loja 

• Percepção de 
crowding 
• Percepção de 
valor utilitário 
• Percepção de 
valor hedônico 
• Emoções 

 

• Satisfação 
• Tempo 
despendido na loja 
• Compra por 
impulso 
• Coping 

 
 

• Motivação 
de compra 
• Pressão de 
tempo 
• Controle 
informacional 
• Contexto 
do mercado 
investigado 
• Tipo de loja 
• Renda 

Quadro 2 – Síntese dos modelos de crowding com base no paradigma S-O-R 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Com o objetivo de ampliar o entendimento do fenômeno de crowding, 

principalmente em um novo contexto de varejo – contexto brasileiro entre os países 

emergentes de interesse da economia mundial –, nesta pesquisa corrente são 

acrescentadas as variáveis renda, isoladamente e em conjunto com a familiaridade 

com ambientes abarrotados (alta densidade humana), como variáveis moderadoras. 
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Além das moderadoras introduzidas, a percepção de valor hedônico é tratada como 

uma mediadora que altera a relação entre percepção de crowding e satisfação, 

principalmente para consumidores de baixa renda que têm alta familiaridade com 

ambientes de alta densidade humana. As variáveis propostas ainda não foram 

testadas empiricamente nos estudos sobre crowding no varejo.   

A introdução dessas variáveis e a motivação teórica que justifica a proposta de 

introdução destas nos estudos sobre crowding em ambientes de varejo, quando estes 

forem realizados em contextos de mercado que apresentam diferenças de renda, 

sociais e de infraestrutura (residência, transporte, serviços) muito grandes, são 

tratadas no desenvolvimento das hipóteses a seguir.  

 

 

2.3.6 Desenvolvimento das hipóteses 
 

 

Com base no referencial teórico apresentado nesta pesquisa, foi possível 

desenvolver as hipóteses a seguir apresentadas. As hipóteses foram desenvolvidas 

com o intuito de responder de que forma a renda diferencia a resposta de 

consumidores ao incremento de densidade humana em ambiente de loja no contexto 

de varejo brasileiro. As hipóteses H1 e H2 buscam verificar as relações principais 

discutidas nos modelos de explicação do fenômeno de crowding, e as demais tratam 

das inclusões de variáveis moderadoras e mediadoras que expliquem as respostas 

dos consumidores de diferentes níveis de renda ao crowding.  

O fenômeno de crowding no varejo é complexo, pois envolve multifatores 

como causas da percepção de crowding, assim como diversas consequências 

comportamentais dos consumidores na experiência de compra. Este estudo não 

pretende nem conseguiria cobrir todas as variáveis envolvidas no fenômeno, mas 

testará as relações principais do fenômeno e duas moderadoras (controle 

informacional e renda). 

Na sua maioria, os estudos sobre crowding em ambiente de loja evidenciam 

reações negativas em termos de comportamento de compra e satisfação dos 

consumidores ao incremento de densidade (EROGLU; HARRELL, 1986; HUI; 

BATESON, 1991; MACHLEIT et al., 2000; EROGLU et al., 2005; ROMPAY et al., 
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2008). Entretanto, alguns trabalhos oferecem uma interpretação oposta em relação 

ao efeito do crowding, tais como Li et al. (2009), Lee et al. (2011), Jones et al. (2010) 

e Pons e Laroche (2007).  

Deve-se destacar que os trabalhos que apresentam reações negativas à 

densidade foram desenvolvidos em contexto de consumo de países desenvolvidos, 

onde os consumidores têm maior número de opções e menor escassez de 

oportunidades de compra (GRIFFIN et al., 2000). Na mesma direção, Seock e Lin 

(2011) identificam que o local de residência dos consumidores é tão importante 

quanto outros aspectos da cultura para a avaliação da imagem de uma loja e 

experiência de compra. Segundo Pons e Laroche (2007), os consumidores 

americanos são mais individualistas, o que influencia negativamente a reação ao 

maior nível de densidade na loja.  

Em diferente contexto de compras, em países em desenvolvimento ou 

distantes culturalmente dos EUA e países europeus, alguns estudos apresentaram 

que consumidores ficam mais satisfeitos em condições de maior densidade humana 

em supermercado e loja de desconto, como em Taiwan (LEE et al., 2011), e em feira 

noturna de rua com diversidades, também em Taiwan (WU; LUAN, 2007). Nos 

estudos de Wu e Luan (2007) e Li et al. (2009), foram evidenciadas respostas 

positivas a densidade espacial e humana para compra de produtos de menor 

envolvimento, e não foi encontrada relação significante entre densidade espacial e 

resposta do consumidor para compra de camisas (manipulação de bem de maior 

envolvimento).  

Tais resultados sugerem que poderia haver respostas positivas à percepção 

de crowding. Esses estudos empíricos envolveram consumidores habituados a 

cidades superpopulosas, onde há convivência com a densidade humana. As 

hipóteses 1 e 2 deste experimento seguem a expectativa encontrada em Machleit et 

al. (2000) e, se confirmadas, irão corroborar os achados da maioria dos estudos 

referentes ao fenômeno de crowding. Diferenças nos resultados direcionam os 

achados no contexto de varejo brasileiro a um novo entendimento sobre as 

consequências do crowding no varejo.  

 

H1: O incremento de densidade humana aumenta a percepção negativa de 

crowding dos consumidores. 
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Segundo Machleit et al. (1994, 2000), o incremento de densidade diminui a 

satisfação do consumidor, conforme descrito na H2 deste trabalho. 

 

H2: O incremento da densidade humana influencia negativamente as 

respostas (satisfação e atitude) dos consumidores. 

 
No desenvolvimento de pesquisas sobre o fenômeno de densidade em loja, 

traços de personalidade e fatores situacionais surgiram como moderadores da 

resposta dos consumidores aos diferentes níveis de densidade em loja e aos outros 

fatores ambientais de loja (fatores situacionais, design e fatores ambientais). Diante 

do menor controle situacional e do stress gerado pela falta de controle, consumidores 

redefinem seu comportamento de compra e tendem a diminuir as compras 

planejadas (HARRELL et al., 1980; EROGLU; HARRELL, 1986; HUI; BATESON, 

1991; DION, 2004). Alguns consumidores apresentam menor controle da situação 

devido à falta de controle informacional (MACHLEIT et al., 2000). Sendo assim, a 

situação de desconforto gerada pelo crowding cria mais prejuízos no que tange a 

experiência de compra, sofrendo a interveniência de variáveis como renda (BAKER et 

al., 2002) e controle percebido (DION, 2004)  

O construto denominado “controle percebido”, segundo White (1959), também 

pode ser tratado como “controle do ambiente”. O sentimento de controle é 

influenciado pela obstrução ou facilidade de atingir os objetivos dados pelo ambiente 

de loja (WARD; BARNES, 2001). Foi tratado em termos de objetivos da compra – 

goal achievement (HUI; BATESON, 1991; WARD; BARNES, 2001; ROMPAY et al., 

2008). Averill (1973) e Dion (2004) trataram esse construto como um construto 

multimensional – “controle pessoal”, “controle informacional” e “controle decisional”. O 

controle informacional refere-se à avaliação da informação pelo indivíduo e o 

caminho por que o evento é interpretado, avaliado ou incorporado no seu plano 

cognitivo (AVERILL, 1973; DION, 2004).  

 

As hipóteses H3 e H4 a seguir também buscam testar as relações 

anteriormente encontradas nos estudos sobre o fenômeno de crowding em ambiente 

de loja.  
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H3: Com o incremento da densidade humana, consumidores com alta 

familiaridade têm menor percepção de crowding que consumidores com baixa 

familiaridade. 

H4: Com o incremento da densidade humana, consumidores com maior 

familiaridade têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas que 

consumidores com menos familiaridade. 

 

É esperado que renda influencie a experiência de compra de consumidores no 

varejo (BAKER et al., 1992; BAKER et al., 2002; KONUS et al., 2008). Consumidor 

com menor renda tem mais experiência anterior com alta densidade, e assim tende a 

responder de maneira menos negativa, quando comparado com o de alta renda. No 

contexto de mercado brasileiro, na média os indivíduos são habituados à maior 

densidade, e a densidade humana poderia sinalizar maior atratividade do varejo, 

associada a descontos e preços mais competitivos. Conforme Wu e Luan (2007), 

mesmo com aumento da percepção de crowding o consumidor apresenta resposta 

positiva a situações de crowding em feiras populares do mercado varejista asiático. 

Também foi verificado em estudo de Morgado e Ethur (2008) que a abundância é 

percebida como riqueza pelos consumidores da baixa renda. Outros estudos 

sugerem a abundância de produtos e lojas com maior densidade humana como bons 

locais para compras (CHAUVEL; MATTOS, 2008). As hipóteses H5 e H7 têm o 

objetivo de testar a renda como moderadora do fenômeno de crowding, influenciando 

a relação entre percepção de crowding e satisfação, de modo a torná-la mais 

positiva. Renda está sendo testada pela primeira vez, no Brasil e internacionalmente, 

como moderadora nos estudos do fenômeno de crowding em varejo.  

 

H5: Com o incremento da densidade humana, consumidores com menor renda 

têm menos percepção negativa de crowding que consumidores com mais 

renda.  

H6: Com o incremento da densidade humana, consumidores com menos 

renda têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas que consumidores 

com mais renda. 
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H7: Com o incremento da percepção de crowding, consumidores com menos 

renda têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas que consumidores 

com mais renda. 

 

Segundo Eroglu et al. (2005), o incremento da percepção de crowding no 

varejo afeta negativamente a percepção de valor da experiência de compra dos 

consumidores. Conforme descrito por Babin et al. (1994), o valor da experiência de 

compra é derivado da interação com o ambiente. Considerando essa linha de 

pesquisa sobre valor percebido, o stress e desconforto consequentes da percepção 

de crowding (gerada pela densidade humana e espacial) fariam decrescer a 

capacidade de apreciar e se alegrar com a experiência de compra (valor hedônico), 

segundo Eroglu et al. (2005), e diminuiriam o valor utilitário na medida em que 

decresce a possibilidade de sucesso na aquisição dos produtos (BABIN et al., 1994). 

Espera-se, portanto, que uma experiência de compra com menos valor utilitário e 

hedônico quando há maior percepção de crowding produza menor satisfação e 

estimule um maior comportamento de coping.  

O construto coping trata da adaptação a uma situação adversa, quando a alta 

densidade humana e espacial é percebida como um fator de impedimento para o 

consumidor exercer as atividades dentro da loja. O coping pode ser manifestado por 

meio de self-blame, agressividade, oportunismo – comprar apenas aquilo que 

apresenta muita vantagem para o consumidor, e postergação – comprar apenas o 

necessário (MACHLEIT et al., 2000). 

Porém, se o consumidor de baixa renda tem maior familiaridade com a 

condição de alta densidade humana, conforme discutido nos experimentos 

anteriores, ele não perceberia menos valor na experiência de compra em ambiente 

com maior densidade humana. Essa relação positiva entre alta densidade humana e 

percepção de valor pode, portanto, ser explicada pela Habituation Theory (GRIFFING 

et al., 2000), que estabelece a influência do contexto do indivíduo na referência de 

avaliação de valor das experiências, principalmente para o valor hedônico. Nesse 

caso, o consumidor que tem menor renda, menos oportunidades, menos alternativas 

de consumo, avaliaria compras, mesmo aquelas com características frequentes, 

feitas de maneira corriqueira no dia a dia, como experiências de compra com maior 

percepção de valor hedônico que consumidores que tenham maior renda e mais 
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alternativas de consumo. Mesmo que o consumidor tenha maior percepção de 

crowding, os sinais derivados da alta densidade humana indicariam esses locais de 

alta densidade como locais que conseguem oferecer melhores oportunidades para 

compra de produtos e preços menores. Esses sinais aumentariam a percepção de 

valor e, por conseguinte, aumentariam a satisfação dos consumidores de menor 

renda.    

Consumidores que tenham maior familiaridade podem usar a maior densidade 

humana como uma pista positiva de qualidade para uma loja que eles não conhecem. 

Porém, densidade humana excessiva impediria o consumidor de atingir os seus 

objetivos na experiência de compra. Segundo Michon et al. (2005) e Pan e Siemens 

(2010), consumidores preferem a média densidade à baixa e alta densidades. A 

média densidade humana pode sugerir, ainda, um ambiente que outros indivíduos 

também querem frequentar e que deve ter boas oportunidades de compra. A hipótese 

a seguir foi desenvolvida com base nas evidências de Pan e Siemens (2010) e na 

expectativa de que, similarmente aos consumidores asiáticos, segundo os achados 

de Wu e Luan (2007), que são acostumados a um alto nível de densidade humana, 

os consumidores brasileiros, residentes nas grandes metrópoles, tenham preferência 

pela média densidade humana. E, ainda, de que os que têm menos renda ficam mais 

satisfeitos que os com maior renda em condição de alta densidade em um 

hipermercado. Isso ocorreria porque essa condição de densidade é mais habitual 

para os a que geraria menos desconforto.  

 

H8: Consumidores ficam mais satisfeitos na condição de média densidade 

humana que na baixa ou alta densidade humana. Isso gera um efeito U 

invertido da satisfação do consumidor em loja. 

 

Os motivos que levam um indivíduo a perceber mais ou menos valor em uma 

ou outra experiência de compra podem estar relacionados às suas características 

individuais (nível de tolerância a lugares cheios – tolerância ao crowding) ou a fatores 

situacionais relacionados à experiência de compra (controle situacional – 

familiaridade); ou, ainda, à sua renda (mais ou menos renda), que pode ser uma 

proxy para relacionar os indivíduos a certo contexto de serviço (mais abarrotados de 

gente com menos qualidade de serviço para aqueles com menos renda, e menos 
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pessoas com mais qualidade para os com maior renda). A hipótese a seguir relaciona 

essas questões.  

 

H9: Consumidores com alta percepção de crowding, uma alta familiaridade e 

com menos renda ficam mais satisfeitos que aqueles com mais renda na 

mesma condição de percepção de crowding e familiaridade. 

 

As respostas emocionais do consumidor dependem de variáveis contextuais, 

tais como cultura (PONS; LAROCHE, 2007). Os dois estudos demonstram que a 

cultura influencia a sensibilidade que os consumidores têm à densidade. Nos 

contextos investigados por esses autores, percepção de crowding, mesmo em 

situações de alta densidade humana e espacial, assume uma conotação positiva, ou 

seja, aumentando a satisfação. Recentemente, Jones et al. (2010), dando 

continuidade aos estudos de Eroglu e Machleit (1990), Machleit et al. (2000) e Eroglu 

et al. (2005), testaram a percepção de valor como mediadora da relação entre 

densidade e satisfação com a experiência de compra. Nesse estudo, evidenciaram 

que consumidores australianos perceberam mais valor hedônico que utilitário quando 

há mais densidade espacial no ambiente de compra, e, com isso, os australianos 

ficaram mais satisfeitos que os americanos em condição de alta densidade espacial. 

O mesmo não foi manifestado no que tange a densidade humana. 

Buscando relacionar evidências que explicam respostas positivas a alta 

densidade por meio da mediação da percepção de valor hedônico da alta densidade 

humana ao contexto de varejo brasileiro, estudos desenvolvidos junto à população de 

baixa renda no Brasil revelam uma forte preferência por lojas abarrotadas de 

produtos, que refletem uma situação de abundância e fartura (CHAUVEL; MATTOS, 

2008). O exagero visual assume um significado positivo e se constitui em importante 

valor para consumidores de menor renda, pois os faz sentir-se longe das 

necessidades, ou seja, menos pobres (MORGADO; ETHUR, 2008). Soma-se a essas 

evidências certa dificuldade, sem explicações conclusivas, em estabelecer claras 

associações entre tipos de loja e valor hedônico e utilitário, tipo de bens comprados 

com valor hedônico e utilitário em pesquisa realizada no Brasil (HERNANDEZ, 2009). 

As dificuldades de estabelecer clara diferença entre o tipo de valor percebido podem 

estar relacionadas ao tratamento indiscriminado de diferentes níveis de renda dos 



63 
 

 
 

consumidores. O ato de poder comprar pode ter alto valor hedônico para 

consumidores de baixa renda, independentemente do tipo de loja e condição da loja 

(CHAUVEL; MATTOS, 2008; ROCHA; SILVA, 2008).  

Nos estudos de Jones et al. (2010) e Griffin et al. (2000), a dimensão que 

captura o hábito (ou a normalidade que significa frequentar ambientes com alta 

densidade) modera a relação entre valor hedônico e utilitário com satisfação e 

intenção de compra. Se renda se correlaciona com a familiaridade em condição em 

que a percepção de crowding aumenta, a renda poderia moderar a relação entre 

percepção de crowding e valor hedônico. 

Para testar as relações teóricas propostas, são prenunciadas as hipóteses a 

seguir.  

 

H10: Percepção de valor hedônico media a relação entre percepção de 

crowding e satisfação.  

H10.1: Com o incremento da percepção de crowding, consumidores com 

menos renda têm maior percepção de valor hedônico que consumidores com 

mais renda. 

 

O Quadro 3 abaixo reforça a relação entre as hipóteses desenvolvidas e os 

objetivos específicos deste trabalho. Na primeira coluna são apresentadas em 

sequência todas as hipóteses. Na terceira coluna são apresentados os objetivos 

específicos numerados e na mesma ordem em que foram descritos na introdução 

deste relatório de pesquisa. Na segunda coluna, localizada no meio do Quadro 3, são 

descritos, por meio da sua numeração, quais dos objetivos específicos são tratados 

nos testes de cada uma das hipóteses propostas.  

 

Hipóteses Objetivos 
(numeração) 

Objetivos específicos 
numerados de acordo com 

sua descrição na introdução 
H1: O incremento de densidade humana aumenta 
a percepção negativa de crowding dos 
consumidores. 

1 

H2: O incremento da densidade humana influencia 
negativamente as respostas (satisfação e atitude) 
dos consumidores. 

1 

H3: Com o incremento da densidade humana, 2 

 
1. Investigar qual é a reação 

ao crowding, entendido 
como o nível de densidade 
humana, de consumidores 
de alta e baixa renda. 
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consumidores com alta familiaridade têm menor 
percepção negativa de crowding que consumidores 
com baixa familiaridade. 

2 

H4: Com o incremento da densidade humana, 
consumidores com maior familiaridade têm 
respostas (satisfação e atitude) mais positivas que 
consumidores com menos familiaridade. 

2 

H5: Com o incremento da densidade humana, 
consumidores com menor renda têm menos 
percepção negativa de crowding que consumidores 
com mais renda.  

3 

H6: Com o incremento da densidade humana, 
consumidores com menos renda têm respostas 
(satisfação e atitude) mais positivas que 
consumidores com mais renda. 

3 

H7: Com o incremento da percepção de crowding, 
consumidores com menos renda têm respostas 
(satisfação e atitude) mais positivas que 
consumidores com mais renda. 

1 e 3 

H8: Consumidores ficam mais satisfeitos na 
condição de média densidade humana que na 
baixa ou alta densidade humana. Isso gera um 
efeito U invertido da satisfação do consumidor em 
loja. 

1 

H9: Consumidores com alta percepção de 
crowding, uma alta familiaridade e com menos 
renda ficam mais satisfeitos que aqueles com mais 
renda na mesma condição de percepção de 
crowding e familiaridade. 

1, 2 e 3 

H10: Percepção de valor hedônico media a relação 
entre percepção de crowding e satisfação. 3  

H10.1: Com o incremento da percepção de 
crowding, consumidores com menos renda têm 
maios percepção de valor hedônico que 
consumidores com mais renda. 

4 

 
2. Testar o efeito moderador 

do controle informacional 
(familiaridade) nas 
respostas dos consumidores 
em condições de incremento 
da densidade humana. 
 

3. Testar o efeito moderador 
da renda nas respostas dos 
consumidores em condições 
de incremento da densidade 
humana. 

 
4. Testar o efeito mediador da 

percepção de valor 
hedônico na relação entre 
percepção de crowding e 
satisfação.  

 

  
5. Investigar como diferentes 

níveis de renda afetam a 
percepção de valor 
hedônico em lojas com 
incremento da densidade 
humana.  

Quadro 3 – Relação entre hipóteses desenvolvidas e objetivos específicos 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

O fenômeno de crowding aplicado ao contexto de varejo vem sendo estudado 

nos últimos 30 anos por meio de metodologias quantitativas e, em particular, o 

método mais utilizado é o desenho experimental. Essa tradição experimental no 

estudo desse fenômeno pode ser exemplificada pelas pesquisas de Hui e Bateson 

(1991), Machleit et al. (2000), Eroglu et al. (2005), Wu e Luan (2007), Pan e Siemens 

(2010) e Jones et al. (2010). Os estudos experimentais têm a vantagem de oferecer 

maior nível de controle das variáveis envolvidas e estranhas ao fenômeno estudado 

e, ainda, habilidade de manipular variáveis (HUI; BATESON, 1991). 

Com base na tradição da pesquisa de crowding no contexto de varejo, e no 

interesse em inferir uma relação de causalidade entre densidade humana e 

percepção de crowding, densidade humana e satisfação, densidade humana e 

atitude, o método escolhido para a investigação empírica deste estudo foi o estudo 

experimental.  

Para atender aos objetivos desta pesquisa, foram realizados dois estudos, 

sendo o Estudo 1 composto de dois experimentos, e o Estudo 2 com mais um 

experimento. A relação entre os objetivos específicos desta pesquisa e os estudos 

pode ser observada no Quadro 4 abaixo. 

 
Objetivos específicos Estudo 1 Estudo 2 

1. Investigar qual é a reação ao crowding, entendido como o nível de 
densidade humana, de consumidores de alta e baixa renda. X X 

2. Testar o efeito moderador do controle informacional (familiaridade) 
nas respostas dos consumidores em condições de incremento da 
densidade humana.  

X X 

3. Testar o efeito moderador da renda nas respostas dos consumidores 
em condições de incremento da densidade humana. X X 

4. Testar o efeito mediador da percepção de valor hedônico com o 
incremento da percepção de crowding. X X 

5. Investigar como diferentes níveis de renda afetam a percepção de 
valor hedônico em lojas com incremento da densidade humana.  X 

Quadro 4 – Objetivos específicos da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os dois estudos empíricos desta pesquisa foram realizados por meio de três 

experimentos, sendo os experimentos do Estudo 1 bem similares, e o Estudo 2, 

realizado com correção de algumas limitações apresentadas no Estudo 1 e com o 
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objetivo de testar a mediação da percepção de valor hedônico da loja. Esses estudos 

não ocorreram paralelamente, sendo o Estudo 2 iniciado após as primeiras análises 

dos dados do Estudo 1 e motivado, em parte, pelos resultados e limitações do 

primeiro estudo.  

No sentido de investigar as respostas dos consumidores de baixa renda ao 

crowding em loja, a partir das evidências de que a renda moderava as relações 

prenunciadas, foi necessário aprofundar a investigação em direção a maiores 

explicações das diferenças de atitude e satisfação encontradas entre os níveis de 

renda pesquisados. O quarto objetivo do Estudo 2, conforme apresentado no Quadro 

4 – testar o efeito mediador da percepção de valor hedônico com o incremento da 

percepção de crowding –, foi motivado para se buscar uma explicação sobre 

possíveis razões por que consumidores de baixa renda teriam maior satisfação que 

os consumidores de alta renda em condição com maior densidade.  

 

 

3.1 Resumo das escalas utilizadas nos estudos  

 
 
O Quadro 5 resume os construtos de interesse da pesquisa e apresenta um 

arcabouço teórico que serviu para a operacionalização das variáveis testadas nos 

testes das hipóteses. 

 

Função da 
variável no 
fenômeno 
de crowding 

Construtos/escalas utilizadas 

Percepção de crowding: Dion (2004) diferencia a simples percepção de densidade 
dos sentimentos em relação ao crowding. Os sentimentos são individuais e são 
considerados como crowding afetivo. A base para as escalas de densidade de vários 
estudos foram as escalas desenvolvidas por Machleit et al. (1994). O construto foi 
mensurado por quatro medidas.  

 
 
 
 
 
Variáveis 
dependentes 

Satisfação: função da referência individual exante, nível de 
confirmação/desconfirmação da expectativa, mais a resposta afetiva (EROGLU; 
MACHLEIT,1990; MACHLEIT et al., 1994; OLIVER, 1993). O construto foi mensurado 
por quatro medidas. 
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Atitude: medida por meio de questões referentes aos seguintes atributos da loja em 
relação à percepção dos respondentes: quanto é confortável, boa, agradável 
interessante, simpática e de alta qualidade (GOLDEN et al., 1987; PAN; SIEMENS, 
2010).   

Variável 
moderadora  

Renda baixa e alta: o efeito da renda como moderadora da reação dos 
consumidores aos ambientes de loja com diferentes níveis de densidade já havia sido 
proposto em artigos anteriores (BAKER et al., 2002; MACHLEIT et al., 2000; KONUS 
et al., 2008). Segundo Chauvel e Mattos (2008), as discussões acadêmicas sobre o 
consumo de baixa e alta renda utilizam diferentes cortes para classificar 
consumidores de baixa renda e ainda não é muito claro. Esses autores destacaram 
como base para definir os diferentes níveis de renda o CCEB (Critério de 
Classificação Econômica Brasil), os critérios da ABEP (Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa), e os critérios do IBOPE Mídia. Existem ainda estudos que 
utilizam faixas salariais como critério de corte para diferenciar alta e baixa renda 
(ASSAD; ARRUDA, 2006).    

Variável 
moderadora  

Controle informacional: uma das dimensões do construto controle percebido. O 
sentimento de controle é influenciado pela obstrução ou facilidade de atingir os 
objetivos dado o ambiente de loja. Foi tratado em termos de objetivos da compra – 
goal achievement (HUI; BATESON, 1991; ROMPAY at al., 2008). O construto foi 
tratado como familiaridade e operacionalizada com duas questões conforme a 
original. 

Covariável 

Densidade espacial: segundo Dion (2004), Rompay et al. (2008) e Jones et al. 
(2010), a percepção de crowding tem como principais antecedentes a percepção de 
densidade humana e espacial. Neste experimento a percepção de densidade 
espacial foi controlada como covariável. Isso ocorreu porque os experimentos 
manipularam apenas a densidade humana em loja.  

Covariável 

Percepção de qualidade, preço, e imagem da marca da loja: a experiência do 
consumidor em uma loja é influenciada por diversas variáveis referentes a atmosfera 
da loja, ambiente social, experiências anteriores do consumidor, além de preço, 
qualidade e imagem da loja e outras variáveis que diferenciam a situação de compra 
e perfil do consumidor (VERHOEF et al., 2009). Para esta pesquisa, os construtos 
percepção de qualidade, preço e imagem da marca da loja foram controlados porque 
são mais afetados pelas pistas do ambiente de loja.  

Covariável 

Tolerância ao crowding: traço de personalidade que influencia o comportamento e 
a resposta do consumidor a situações de alta densidade (MACHLEIT et al., 2000). Na 
pesquisa de Pan e Siemens (2010), essa variável foi tratada como covariável e 
apresentou relação significante com as respostas dos consumidores ao incremento 
de crowding. O construto foi tratado nesta pesquisa a partir das quatro medidas 
propostas por Machleit et al. (2000). 
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Covariável 

Nível de renda dos clientes: consumidores de baixa renda dão valor a serem 
respeitados como consumidores. A discriminação sentida no atendimento de um 
estabelecimento influencia suas escolhas de local para comprar (ASSAD; ARRUDA, 
2006; BARROS, 2007). Consumidores de baixa renda também identificam locais que 
são mais apropriados a suas compras (PARENTE et al., 2005). Com base nessas 
observações, neste trabalho foi medido qual era o nível de renda dos clientes da loja 
no intuito de controlar uma possível influência negativa ou positiva desse fator nos 
efeitos da densidade humana nas respostas dos consumidores. 

Quadro 5 – Variáveis analisadas nos Estudos 1 e 2 – Dimensões conceituais e formas de 
operacionalização nesta pesquisa  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As quatro últimas linhas do Quadro 5 apresentam as covariáveis utilizadas nas 

análises empíricas deste estudo. Covariáveis são variáveis estranhas ao desenho 

experimental de análise de um estudo, que não foram controladas, mas podem 

influenciar as variáveis dependentes. Do ponto de vista metodológico, a utilização de 

covariáveis remove variação estranha nas variáveis dependentes (HAIR, 2009). 

Ainda, o controle das covariáveis em análise de variância aumenta a precisão de um 

experimento, eliminando variações espúrias às relações testadas (LATTIN et al., 

2011). 

 
 
3.2 Desenhos dos estudos  

 

 

Os dados do Estudo 1 foram coletados e analisados via um desenho 2 

(densidade humana baixa e alta) x 2 (familiaridade baixa e alta) x 2 (renda baixa e 

alta) x 2 percepção de crowding (baixa e alta). Cada respondente foi exposto a 

apenas uma condição de densidade humana, mas todos responderam às escalas 

que mensuraram as outras variáveis analisadas.  

No Estudo 2, a manipulação de densidade humana ocorreu em três níveis, e o 

desenho experimental analisado pode ser descrito como 3 (densidade humana baixa, 

média e alta) x 2 (familiaridade baixa e alta) x 2 (renda baixa e alta) x 2 percepção de 

crowding (baixa e alta). Cada respondente foi exposto a apenas uma condição de 

densidade humana, mas todos responderam às escalas que mensuraram as outras 

variáveis analisadas. Um nível médio de densidade humana foi incrementado devido 
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à hipótese de uma melhor resposta de consumidores à média densidade, conforme 

achados de Michon et al. (2005) e Pan e Siemens (2010). 

O Quadro 6 apresenta as variáveis dependentes de cada experimento. 

Destaca-se que as hipóteses do Estudo 1 foram desenvolvidas prevendo interações 

duplas entre as variáveis independentes, buscando assim testar os efeitos 

moderadores das variáveis renda e familiaridade individualmente. 

 
Tipo de 
variável Variável Estudo 1 Estudo 2 

  1° 
Experimento 

2° 
Experimento 

3° 
Experimento 

Percepção de crowding X X X 

Satisfação  X  X Variáveis 
dependentes 

Atitude do consumidor   X  

Densidade humana baixa e 
alta X X X Variável 

independente 
(manipulada) Densidade humana baixa, 

média e alta   X 

Variável 
independente 
(mensurada) 

Percepção de crowding baixa e 
alta – transformada em variável 
dicotômica a partir da mediana 

X X X 

Renda baixa e alta – 
transformada em variável 

dicotômica a partir de corte na 
faixa de renda central da 

mensuração. No último estudo 
a faixa central foi eliminada da 

análise. 

X X X Variável 
moderadora 
(mensurada) 

Controle informacional 
(familiaridade) X X X 

Variável 
mediadora 

Percepção de valor hedônico 
da loja*   X 

Densidade espacial X X X 

Percepção de qualidade e 
imagem da marca da loja X X X 

Percepção de preço dos 
produtos vendidos na loja X   

Tolerância ao crowding  X X 

Percepção de conhecimento 
prévio da loja   X 

Covariáveis 
(mensuradas 
por meio de 

Escala Likert) 

Nível de renda dos clientes da 
loja   X 

Quadro 6 – Variáveis tratadas nos Estudos 1 e 2  
Obs: * A variável percepção de valor hedônico da loja foi tratada como variável dependente no teste da 
hipótese 10.1 no Estudo 2. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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No Estudo 2, foram analisadas novamente as interações duplas entre a 

variável independente densidade humana e as moderadoras renda e familiaridade, 

tratadas individualmente, além da relação de interação entre percepção de crowding 

(baixa e alta) e renda. A análise das hipóteses de interações triplas, onde percepção 

de crowding, renda e familiaridade foram analisadas em conjunto, incrementou a 

investigação do fenômeno de crowding. 

 

 

3.3 Operacionalizações dos construtos 
 
 
No Quadro 7, são apresentadas as referências utilizadas para 

operacionalização das medidas e as traduções para as variáveis utilizadas nos 

Estudos 1 e 2. As traduções foram realizadas, primeiramente, apenas pelo autor 

desta pesquisa. Em seguida, o questionário foi apresentado a alunos de graduação 

durante os pré-testes da manipulação de densidade humana do Estudo 1. Nessa 

etapa de aprimoramento das medidas, as escalas de percepção de valor hedônico da 

loja não foram avaliadas. Após a discussão sobre o entendimento das questões com 

os alunos de duas salas de aula (70 alunos), as medidas foram apresentadas a um 

especialista em marketing de varejo e foram definidas as medidas finais utilizadas.  

 

  Escalas originais Escalas traduzidas 

Legenda 
utilizadas 

na 
validação* 

Store familiarity 

Eu sinto familiaridade com essa loja. 

FAM1 

C
on

tr
ol

e 
in

fo
rm

ac
io

na
l -

 
fa

m
ili

ar
id

ad
e 

D
IO

N
 

(2
00

4)
 

Shopping hour familiarity 
Eu sinto familiaridade com essa situação 
de compra. 

FAM2 

The store seems very crowded 
to me. A loja me parece muito abarrotada.  PC1 

Pe
rc

ep
çã

o 
de

 
cr

ow
di

ng
 

- M
ac

hl
ei

t 
et

 a
l. 

(1
99

4)
 

The store is very busy Tem muito movimento nessa loja. PC2 
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There are a lot of customers in 
the store Tem bastante cliente nessa loja. 

PC3 

I felt excited about walking into 
that store 

Eu me sentiria animado(a) andando 
nessa loja. VHL1 

I felt a sense of joy to look at 
the merchandise in that store   

Eu sinto uma sensação de alegria ao 
olhar para os produtos dessa loja. 

VHL2 

The store was fun to be in É uma loja gostosa de se frequentar. VHL3 
I felt excited about going to that 
store Eu me sentiria animado indo a essa loja. VHL4 

I felt good about myself when I 
went to that store Eu me sentiria bem indo a essa loja. VHL5 

I could stand in that store and 
fantasise 

Durante a minha estada nessa loja, eu 
poderia viajar na minha fantasia.  

VHL6 

Pe
rc

ep
çã

o 
de

 v
al

or
 h

ed
ôn

ic
o 

da
 lo

ja
 

– 
D

IE
P

; S
W

E
E

N
E

Y
, 2

00
8 

– 
JR

C
S

)  

It was a joy to see new things 
at that store Seria uma alegria ver coisas novas nessa 

loja. 
VHL7 

I enjoyed shopping at the store 
Eu sentiria prazer em fazer compras 
nessa loja.  

SATT1 

I was satisfied whith my 
shopping experience at the 
store 

Eu ficaria satisfeito com minha 
experiência de compra nessa loja. 

SATT2 

Givem a choice, I woud 
probably not go back to the 
store (reverse coded) 

Tendo como escolher, eu provavelmente 
voltaria a essa loja.  

SATT3 

Sa
tis

fa
çã

o 
– 

M
ac

hl
ei

t e
t a

l. 
(1

99
4)

; O
liv

er
 (1

99
3)

 

I would recommend the store to 
other people 

Eu recomendaria essa loja para outras 
pessoas.  SATT4 

A loja da foto é confortável. ATIT1 

A loja da foto é boa. ATIT2 

A loja da foto é interessante. ATIT3 

A loja da foto é agradável. ATIT4 

A loja da foto é de alta qualidade. ATIT5 
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Comfortable 
Good 
Likable 
Interesting 
Pleasant 
High-quality 

A loja da foto é simpática. ATIT6 
I avoid crowded stores 
whenever possible.  

 Sempre que possível, eu evito lojas 
abarrotadas. TC1 

A crowded store doesn't really 
bother me. (VI)  

 Eu não me incomodo com uma loja 
abarrotada.  TC2 

If I see a store that is crowded, 
I won't even go inside. 

 Eu não entro numa loja quando ela está 
abarrotada. TC3 
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 It's worth having to deal with a 
crowded store if I can save 
money on things a buy. (VI) 

 Eu acho que vale a pena comprar em 
uma loja abarrotada se eu puder guardar 
dinheiro devido aos preços dos produtos.  

TC4 

O nível de renda das pessoas que 
frequentam o supermercado da foto é 
alto.  

NRC 

Na loja apresentada na foto, tem muitas 
pessoas. DH 

Na loja apresentada na foto, tem pouco 
espaço para eu andar. DE 
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 A loja apresentada na foto vende QUAL 
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produtos de qualidade. QUAL 
Eu conheço muito a loja apresentada na 
foto. CON 

Eu acho que a imagem desse 
supermercado é positiva. IMAG 

  
 
 
 
 
 
 
  

Esse supermercado parece vender 
produtos de preços altos.  PA 

Idade?  
  

Sexo?  

Faixas de renda utilizadas no 
Estudo 1 (1° experimento) 

Renda familiar mensal? 
a) Até R$ 1.000,00 
b) De R$ 1.001,00 a R$ 2.500,00 
c) De R$ 2.501,00 a R$ 5.000,00 
d) De R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00 
e) Acima de R$ 10.000,00 

 

Faixa de renda utilizada no 
Estudo 1 (2° experimento) 

Renda familiar mensal?                                                                                                                                                                          
a) (       ) Até R$ 1.752,00                                    
b) (       ) De R$ 1.753,00 a R$ 2.500,00                                     
c) (       ) De R$ 2.501,00 a R$ 4.206,00    
d) (       ) Acima de R$ 4.206,00       
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Faixas de renda utilizadas no 
Estudo 2 

Renda familiar mensal?                                                                                                                                                                          
a) Até R$ 1.000,00                       
b) De R$ 1.001,00 a R$ 3.000,00              
c) De R$ 3.001,00 a R$ 6.000,00                                                  
d) De R$ 6.001,00 a R$ 10.000,00 
e) Acima de R$ 10.000,00       

 

Quadro 7 – Escalas e operacionalizações das variáveis 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As medidas de percepção de valor hedônico da loja não passaram pelas 

discussões com os alunos que representam o target desta pesquisa, mas, antes da 

discussão com o especialista, essa escala passou pela avaliação de quatro 

estudantes de pós-graduação em marketing.  

No Quadro 7, pode ser observado que a variável renda familiar foi capturada 

por diferentes faixas de renda no 1o e 2o experimentos do Estudo 1, e em seguida foi 

repetida uma das propostas de mensuração no Estudo 2. A utilização de mais de 

uma divisão de faixas de renda ocorreu pela falta de um único padrão de medida da 

renda em estudos de comportamento do consumidor. Os estudos de mercado e 

acadêmicos realizados no Brasil não deixam claros os critérios de classificação de 

renda. Segundo Mattoso (2010), os critérios de classe social são teóricos e bem 

definidos, porém, no que tange aos estudos da área de marketing que focam o 

comportamento de compra e consumo, o “dever de casa” ainda não foi bem feito 

pelos pesquisadores. A necessidade de se testar uma melhor discriminação entre 

comportamento de compra dos consumidores de alta e baixa renda, usando como 
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medida apenas a renda e a familiaridade, está sendo tratada pela primeira vez no 

Brasil em estudos de natureza experimental aplicados ao marketing.  

Estudos realizados sobre a baixa renda no Brasil utilizam como sinônimos: 

pobres, consumidores emergentes, classe trabalhadora, população com baixo poder 

aquisitivo, e ainda tratam diferentemente a classificação de quais classes sociais 

compõem esse segmento da população. No Quadro 8, são descritas classificações 

utilizadas na academia e no mercado para distinguir os segmentos de mercado em 

relação às suas rendas. Na primeira coluna, são dados os últimos valores médios das 

faixas de renda familiar do Critério Brasil 2011 da ABEPE (Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa). Na segunda coluna, são descritas as médias de renda 

familiar utilizadas pelo Instituto Data Popular, empresa com 10 anos de pesquisas de 

mercado e especializado no comportamento de compra da baixa renda. Na terceira 

coluna, é demonstrado outro critério, citado no site www.dataonline.com.br, utilizado 

pelo mercado de marketing e comunicação. Segundo Chauvel e Mattos (2008), o 

Critério Brasil e classificações de classes sociais do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) não são os mais adequados para estudos de comportamento 

de consumo em marketing, pois não é mais possível entender o comportamento de 

consumo dos brasileiros por meio da quantidade de bens que eles têm na residência.  

 
 Renda familiar média (dados 2011) 

Classes de renda 
média Critério Brasil Data Popular Data Online 

(SM – Salário Mínimo) 
Classe A (A1 +A2) R$ 8.850,00 R$ 14.230,00 Acima de 15 SM 
Média (B1 + B2) R$ 4.200,00 R$ 6.070,00 8 a 15 SM 
Classe C R$ 1.220,00 R$ 2.295,00 3 a 8 SM 
Classe D R$ 680,00 R$ 940,00 
Classe E R$ 415,00 R$ 273,00 Até 3 SM 

Quadro 8 – Diferentes critérios de renda em pesquisas de marketing no Brasil 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Complementam as dúvidas sobre a classificação de alta e baixa renda em 

marketing as classificações utilizadas até o momento na academia sobre quais 

classes sociais compõem a baixa renda, pois parte dos estudos inclui a classe C e 

outra exclui essa classe social da baixa renda. Em levantamento bibliográfico de 

Nogami e Pacagnan (2011), publicado no Encontro Nacional de Administração 

(EnANPAD) de 2011, foram encontrados apenas 40 artigos, em todas as edições de 

EnANPADs e EMAs (Encontro Nacional de Marketing da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Administração), sobre baixa renda. Desses, 22 
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incluíram a classe C entre os consumidores de baixa renda e 8 excluíram a classe C, 

considerando apenas as classes D e E entre os consumidores dessa faixa de renda. 

Os outros 10 artigos não deixavam claro o critério de corte para baixa renda.    

Diante da falta de critérios e um único padrão referente ao corte de renda 

familiar para classificar alta e baixa renda em estudos de marketing, foi explorada 

mais de uma classificação nesta pesquisa corrente. No Estudo 1, foram utilizadas 

duas medidas, sendo uma com base na referência ABEP 2008, dando, pois, a 

definição das escalas para o 1o experimento do Estudo 1. No 2o experimento, a nova 

referência da ABEP 2011 já havia sido divulgada, e foi utilizada como referência em 

conjunto com a escala do Instituto Data Popular. Como um único padrão ainda não 

foi claramente definido, nesta pesquisa testou-se uma referência de faixas que se 

localiza entre os dois parâmetros mais utilizados (ABEP e Data Popular). Para o 

Estudo 2, foi definida a classificação com maior extensão e mais faixas, definida no 

2o experimento. Essa decisão considerou o objetivo de corte de uma das faixas do 

meio para trabalhar melhor os extremos da classificação de renda.  

 

3.4 Validações das escalas 
 

 

Após a aplicação de cada experimento, com os dados coletados por meio dos 

questionários, foi realizada a validação das escalas. Para esse fim utilizou-se a 

técnica estatística de AFE (Análise Fatorial Exploratória) e estatística de Alfa de 

Cronbach. A primeira foi utilizada para conferência da validade discriminante entre os 

construtos, e a segunda técnica, para garantir a validade interna. Considerando que 

as escalas foram traduzidas, algumas adaptações foram necessárias após o pré-

teste semântico realizado antes da aplicação do Estudo 1, a validação estatística 

aumenta as condições de as medidas mensuradas terem capturado com qualidade 

as variáveis do fenômeno de crowding. As mesmas técnicas de validação foram 

utilizadas por pelo menos quatro estudos citados nesta pesquisa (WU; LUAN, 2007; 

DIEP; SWEENEY, 2008; JONES et al., 2010; SEOCK; LIN, 2011). Esses autores 

utilizaram a AFE como teste de validade discriminante das medidas, e o Alfa de 

Cronbach como análise de confiabilidade interna dos construtos. Os autores citados e 

autores da área de estatística consideraram Alfa de Cronbach acima de 0,60, como 
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parâmetro aceitável. Segundo Hair (2009), esse valor da estatística é aceitável para 

amostras maiores que 100 indivíduos.  

 

 

3.4.1 Validação das escalas – Estudo 1 (1º experimento) 
 
 
No 1o experimento, foi utilizada a Escala Likert com cinco pontos para todas as 

medidas. Na Tabela 1, são apresentados os maiores coeficientes de correlação de 

cada medida, e, em seguida, as suas comunalidades. Por fim, o Alfa de Cronbach 

das duas variáveis dependentes. O modelo de AFE foi considerado adequado à 

distribuição dos dados, pois a variância explicada foi de 68%, o Teste de Bartlett foi 

significante (p-valor!0,01) e KMO foi acima de 0,80. 

 

 
Tabela 1 – AFE das variáveis dependentes (1º experimento)   

 Fatores – Validade discriminante Confiabilidade 
Interna 

Medidas Satisfação 
(SATT) 

Percepção de 
crowding (PC) Comunalidades Alfa de Cronbach 

SATT1 0,878  0,770 
SATT2 0,869  0,754 
SATT3 0,870  0,758 
SATT4 0,884  0,781 

PC1  0,824 0,679 

0,940 

PC2  0,768 0,590 
PC3  0,654 0,427 0,840 

FAM1    
FAM2    

0,930 

Legenda para as variáveis: FAM – familiaridade; PC – percepção de crowding; SATT – satisfação. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como a familiaridade foi a única variável independente multidimensional, pois 

a densidade humana foi manipulada e as covariáveis foram unidimensionais, ela foi 

validada apenas pelo Alfa Cronbach. Essa estatística apresentou estatística aceitável 

para o construto familiaridade, conforme pode ser observado na Tabela 1. 

  

 

3.4.2 Validação das escalas – Estudo 1 (2º experimento) 
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No 2º experimento, foi utilizada a Escala Likert de sete pontos para todas as 

medidas. Os testes de validação foram realizados pela segunda vez após a coleta de 

dados do 2º experimento do Estudo 2. Como pode ser observado na Tabela 2, a 

variável atitude foi validada nos testes de validade discriminante e de confiabilidade 

interna. Destaca-se que a solução final não apresenta a média de simpatia da loja, 

pois a retirada da variável incrementou os coeficientes de correlação das outras 

medidas do construto, e ainda aumentou o Alfa de Cronbach. O modelo de AFE foi 

considerado adequado à distribuição dos dados, pois a variância explicada foi de 

84%, o Teste de Bartlett foi significante (p-valor!0,01) e KMO foi acima de 0,85.  

 
Tabela 2 – AFE das variáveis dependentes (2º experimento)   
 

 Fatores – Validade discriminante Confiabilidade 
interna 

Medidas Atitude (ATIT) Percepção de 
crowding (PC) Comunalidade Alfa de 

Cronbach 
ATIT1  0,843  0,893 
ATIT2 0,893  0,859 
ATIT3  0,921  0,715 
ATIT4  0,886  0,861 
ATIT5  0,895  0,872 

0,961 

PC1  0,876 0,948 
PC2  0,863 0,819 
PC3  0,823 0,851 

0,877 

Legenda para as variáveis: PC – percepção de crowding; ATIT – atitude. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No 2º experimento, além da familiaridade, a tolerância ao crowding também foi 

mensurada de modo multimensional. Dessa forma, os testes de validação dessas 

variáveis independentes foram realizados por meio da AFE e Alfa de Cronbach. Na 

Tabela 3, são apresentados os maiores coeficientes de correlação das medidas com 

os fatores TOL e FAM, além das suas comunalidades. Na última coluna da Tabela 3, 

pode ser observado o Alfa de Cronbach de cada variável. O modelo AFE foi 

considerado adequado à distribuição dos dados, pois a variância explicada foi de 

75%, o Teste de Bartlett foi significante (p-valor!0,01) e KMO foi acima de 0,70. 

 
Tabela 3 – AFE das variáveis independentes (2º experimento)   

 

 Fatores – Validade discriminante Confiabilidade 
interna 
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Medidas Tolerância (TOL) Familiaridade 
(FAM) Comunalidades Alfa de Cronbach 

TOL1 0,901  0,832 
TOL2 0,738  0,691 
TOL3 0,756  0,572 
TOL4 0,681  0,505 
FAM1  0,965 0,947 

0,784 

FAM2  0,951 0,943 0,954 
Legenda para as variáveis: FAM – familiaridade; TOL – tolerância ao crowding.   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
 
3.4.3 Validação das escalas – Estudo 2 (3º experimento) 

 
 

Após a coleta de dados no Estudo 2, foi realizada a validação das escalas de 

forma diferente do Estudo 1. Como as medidas multidimensionais utilizadas neste 

estudo foram as mesmas do Estudo 1, e elas já haviam sido validadas na coleta de 

dados em sala de aula, como também pela internet, apenas para a escala 

multidimensional de valor hedônico da loja (VHL) foi realizado uma AFE. As outras 

variáveis foram validades por meio do Alfa de Cronbach, conforme pode ser 

observado na Tabela 4 abaixo. O modelo AFE foi adequado aos dados, pois a 

variância explicada foi de 61%, o Teste de Bartlett significante (p-valor!0,01) e o 

KMO foi maior que 0,90. 

 
Tabela 4 – AFE da variável mediadora (3º experimento)   

 Fatores – Validade discriminante Confiabilidade 
interna 

Medidas VHL  Comunalidade Alfa de Cronbach 
VHL1 0,870  0,760 
VHL2 0,740  0,550 
VHL3 0,880  0,780 
VHL4 0,860  0,730 
VHL5 0,870  0,760 
VHL6 0,670  0,450 

0,901 

PC    0,770 
SATT    0,930 

TC    0,600 
FAM    0,710 

Legenda para as variáveis: VHL – valor hedônico da loja; PC – percepção de crowding; SATT – 
satisfação; TC – tolerância ao crowding; FAM – familiaridade. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Destaca-se que as covariáveis utilizadas nos testes das hipóteses deste 

estudo foram medidas por meio de escalas de diferencial semântico de 10 pontos. Na 
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Tabela 5 abaixo, são apresentados os coeficientes de Correlação de Pearson entre 

as covariáveis. A correlação significante acima de 0,5 entre densidade espacial (DE) 

e nível de renda dos clientes, NRC e qualidade dos produtos vendidos na loja (QUAL) 

corroboram o estudo de Konus et al. (2008) sobre varáveis que influenciam a 

avaliação de qualidade e imagem do varejo, e ainda influenciam a avaliação dos 

consumidores da experiência de compra.  

Como teste final de validação das covariáveis utilizadas nos Estudos 1 e 2, 

são apresentados na Tabela 5 os coeficientes de Correlação de Pearson entre as 

variáveis dependentes, independentes e covariáveis. Segundo Hair (2009), uma 

variável efetiva seria aquela altamente correlacionada com a variável dependente, 

mas não correlacionada com as variáveis independentes. Como observado na Tabela 

5, nas três últimas linhas, onde os coeficientes estão em negrito, as covariáveis 

adotadas neste experimento (Estudo 2) apresentaram características de covariáveis 

que, segundo Hair (2009), são efetivas.  

 
Tabela 5 – Correlação de Pearson das variáveis do Estudo 2   
 

 
DE QUAL CON IMAG NRC TC 

FAM (baixa 
e alta) 

PC (baixa 
e alta) 

DH (baixa 
e alta) 

DE 1 .363** .125 .446** .508** -.026 .002 -.370** -.548** 
QUAL .363** 1 .411** .690** .523** -.043 -.238** -.077 -.086 
CON .125 .411** 1 .437** .274** -.105 -.110 .138* .043 
IMAG .446** .690** .437** 1 .520** -.067 -.206** -.102 -.210** 
NRC .508** .523** .274** .520** 1 -.062 -.162* -.201** -.314** 
TC -.026 -.043 -.105 -.067 -.062 1 -.053 .042 .042 
FAM (baixa 
e alta) 

.002 -.238** -.110 -.206** -.162* -.053 1 .065 -.028 

PC (baixa e 
alta) 

-.370** -.077 .138* `` -.201** .042 .065 1 .652** 

DH (baixa e 
alta) 

-.548** -.086 .043 -.210** -.314** .042 -.028 .652** 1 

 *** p-valor !0,01; ** p-valor !0,05; * p-valor !0,10. Legenda para as variáveis: DE – densidade 
espacial; QUAL – qualidade dos produtos vendidos na loja; CON – conhecimento prévio da loja do 
respondente; IMAG – imagem da loja; NRC – nível de renda dos clientes da loja; TC – tolerância ao 
crowding; FAM – familiaridade; PC – percepção de crowding; DH – densidade humana. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Apesar de as correlações significantes entre as covariáveis indicarem a 

possibilidade da utilização de uma AF (Análise Fatorial) para resumir as escalas e 

variáveis estatísticas não correlacionadas, esta pesquisa as utilizou de modo 

unidimensional, da forma que foram propostas inicialmente, para as análises de 
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variância dos testes estatísticos das hipóteses. Em análise posterior, ao final do 

Capítulo 4, são apresentados os resultados de duas regressões (Tabelas 13 e 14) 

que relacionam as variáveis dependentes – percepção de crowding e satisfação –, as 

seis covariáveis. Nessa análise é reforçada a escolha metodológica em relação ao 

tratamento de análise das covariáveis desta pesquisa, pois a maior parte delas 

apresentou coeficientes de correlação (Beta) significantes (p-valor!0,10). Por meio da 

análise de colinearidade (VIF), ficou evidente baixa correlação entre as variáveis 

independentes, que nesse caso foram as covariáveis discutidas neste experimento, 

e, sendo as covariáveis pouco correlacionadas, não haveria impedimento 

metodológico para a utilização delas da forma que foram medidas.  

 

 

3.5 Estudo 1 – Seleção dos estímulos e procedimentos 
 
 
Neste item, são descritas e discutidas questões específicas do Estudo 1, 

referentes a seleção do estímulo de densidade humana e procedimentos de 

aplicação dos dois experimentos que compõem o estudo.  

 

 

3.5.1 Seleção de estímulos e pré-testes 
 

 

Foram utilizadas fotos de duas livrarias para manipular as condições de 

densidade humana em loja. As fotos foram retiradas do Google imagens (Figura 7) e 

pré-testadas em três diferentes salas de aula de alunos do curso de administração. 

As fotos foram avaliadas conforme o objetivo das condições de manipulação da 

pesquisa, ou seja, baixa e alta densidade humana. Segundo Bateson e Hui (1992), a 

utilização de fotos como manipulação de estímulos em ambientes de serviço tem 

validade ecológica. Citando Mckenchie (1977), Bateson e Hui (1992) explicam que 

validade ecológica significa a capacidade que um estímulo desenvolvido em 

laboratório tem de produzir resposta semelhante a um estímulo análogo ao estímulo 

real no campo.  
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Em estudo que comparou resultados de pesquisa sobre a interação de 

consumidores com um ambiente de loja, utilizando vídeo, slides e fotos para 

desenvolver manipulações, Bateson e Hui (1992) demonstraram que essas 

manipulações provocam reações semelhantes entre si, e, comparados às reações 

dos consumidores em um quase experimento de campo, os resultados foram ainda 

semelhantes. Isso significa que as fotos, para estudos de crowding, conseguem 

representar a situação real vivenciada pelo consumidor na loja em situação de baixa 

e alta densidade humana.  

A questão de mensuração da manipulação foi: “Tem muita gente nessa loja da 

foto” e medida por uma Escala Likert de cinco pontos. Também foram mensurados a 

percepção de qualidade, imagem da marca, densidade espacial e preço. As duas 

fotos apresentadas foram diferentes entre si em suas médias de densidade humana 

(p-valor < 0,05).  

As fotos de manipulação da densidade humana não apresentaram diferenças 

significantes de percepção de densidade espacial, percepção de preço e qualidade 

da loja. Para a imagem da marca, houve diferença entre as densidades (p-valor < 

0,10). Em uma análise de Correlação de Pearson entre as covariáveis e a variável 

dependente satisfação, a qualidade da loja e a imagem da marca apresentaram 

coeficientes de correlação de 0,5 e 0,55 respectivamente, com p-valor !0,10. A 

manipulação foi considerada satisfatória e o 1º e 2º experimentos do Estudo 1 foram 

realizados. As fotos de manipulação da densidade humana do Estudo 1 são 

apresentadas na Figura 7 abaixo. 
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                              Baixa densidade                                                            
 

 
Alta densidade 

Figura 7 – Fotos de manipulação da densidade humana do Estudo 1 
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3.5.2 Procedimentos e medidas 
 

 

O 1º experimento do Estudo 1 foi aplicado em três salas de aula, sendo uma 

na graduação e duas em pós-graduações lato sensu de duas grandes instituições de 

ensino de São Paulo. Antes de distribuir as fotos e questionários, os alunos 

receberam instruções sobre a pesquisa como uma coverstore. Nas instruções, foi dito 

que eles (os alunos) participariam de uma avaliação de ambiente de loja para uma 

nova rede de livrarias. Após as instruções, os alunos foram apresentados às fotos, 

destacando-se que cada aluno viu apenas uma foto. Em seguida, eles responderam 

às afirmações que mensuravam, por meio de Escala Likert de cinco pontos, os 

seguintes construtos: percepção de crowding, densidade espacial, controle 

informacional (familiaridade), percepção de imagem da marca, percepção de 

qualidade e percepção de preço. Por fim, os alunos responderam às afirmações que 

mensuraram, por meio de Escala Likert de cinco pontos, as quatro medidas do 

construto satisfação com a experiência de compra. Após essas questões, eles 

responderam a questão de teste de manipulação e às questões de renda, sexo e 

educação. Destaca-se que a renda foi testada como moderadora, e pela primeira vez 

um teste comparativo entre alta e baixa renda foi realizado de maneira explícita na 

pesquisa sobre o fenômeno de crowding no varejo.  

No 2º experimento do Estudo 1, foram mantidas as mesmas mensurações do 

1º experimento. O 2º experimento ocorreu por meio de um link na internet, que foi 

instalado no site Questionpro. O questionário seguiu a mesma sequência de 

procedimentos do 1º experimento, porém adaptado ao meio utilizado. A amostra foi 

formada a partir de uma lista de e-mails de 600 endereços eletrônicos. Os 

respondentes receberam um e-mail convite para participarem da pesquisa. No e-mail 

foi explicado que a pesquisa trataria do comportamento de compra em varejo 

(coverstore). Assim que abriam o link, visualizavam a foto (baixa ou alta densidade) e 

depois acessavam as questões na mesma ordem e iguais ao 1º experimento. Antes 

de responderem às perguntas de perfil, responderam às questões de mensuração de 

tolerância ao crowding. Nesse experimento, as Escalas Likert foram mantidas iguais 

às originais, ou seja, sete em vez de cinco pontos. 
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Outra diferença entre o 1º e 2º experimentos foi a variável dependente atitude 

no lugar da variável satisfação. Segundo Ajzen (2008), várias metanálises de estudos 

empíricos identificam, entre outras variáveis que antecedem as respostas 

comportamentais, que a atitude surge como principal preditor da intenção do 

consumidor. Apenas a atitude apresenta coeficientes de 0,45 a 0,60 de correlação 

com a intenção do consumidor. Segundo Oliver (1993), a satisfação é uma 

mensuração de intenção, sendo assim, a atitude deverá apresentar resultados 

similares à satisfação. Nas pesquisas de crowding no varejo, além da satisfação, a 

intenção de compra e a atitude foram utilizadas como variáveis dependentes (PAN; 

SIEMENS, 2010). Nesse experimento, a atitude será testada como variável 

dependente, sendo esperados resultados semelhantes aos obtidos com a satisfação. 

A utilização de mais uma variável dependente está alinhada aos objetivos desta 

pesquisa, pois se busca entender as respostas dos consumidores ao incremento de 

densidade humana e percepção de crowding. Da mesma forma que nesta pesquisa, 

Pan e Siemens (2010) abordaram o fenômeno de crowding a partir de Machleit et al. 

(1994, 2000).  

  

 
3.6 Estudo 2 – Seleção dos estímulos e procedimentos 
 
 

Para garantir um ambiente de loja com maior conhecimento de consumidores 

de maior e menor renda, além de evitar influência de produtos com que, em geral, os 

indivíduos têm diferentes níveis de envolvimento, foi escolhido para o Estudo 2 um 

hipermercado. Esse formato varejista ajudará a garantir que todos os respondentes 

tenham mais familiaridade com os produtos e ambiente de loja, buscando garantir 

que a escala de familiaridade com a situação seja mais significante na mensuração 

da situação de densidade humana. Para evitar o reconhecimento do viés que seria 

provocado pelo reconhecimento da marca de loja, as fotos foram produzidas com a 

preocupação de esconder a logomarca e características específicas da rede varejista. 

No que tange a todas as outras características do Estudo 2, os procedimentos e 

medidas foram semelhantes aos adotados no Estudo 1.  
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3.6.1 Seleção dos estímulos e pré-testes 
 
 

Para definir a manipulação dos três níveis de densidade humana, foram 

produzidas várias sequências de fotos em três diferentes supermercados e 

hipermercados de uma mesma rede de varejo da cidade de São Paulo. As fotos 

foram produzidas durante um mês de visitas às lojas em diferentes horários e dias da 

semana. Após análise que buscou identificar, entre 120 fotos, aquelas que fossem 

mais semelhantes entre si em relação aos componentes do ambiente de loja, mas 

que se diferenciassem em relação aos níveis de densidade humana, apenas 11 fotos 

foram selecionadas para um pré-teste com estudantes que representassem a 

amostra final.  

Da mesma forma que foi posteriormente aplicado o estudo, utilizou-se um 

questionário hospedado no site www.qualtrics.com para aplicar o pré-teste. Os alunos 

receberam um e-mail convite para responder a algumas questões em relação a 

experiência de compra e avaliação de supermercados. As fotos apareciam primeiro e, 

em seguida, os participantes respondiam às questões referentes às escalas pré-

testadas (densidade humana e todas as covariáveis do Estudo 2). No caso do pré-

teste, cada indivíduo visualizou quatro fotos, e questões de diferencial semântico 

para quantidade de pessoas na loja, espaço para se locomover, percepção de preço, 

conhecimento da loja, percepção de imagem e percepção sobre a qualidade dos 

produtos vendidos.  

O pré-teste foi realizado com estudantes de uma das escolas de ensino 

superior envolvidas na coleta de dados do experimento. Participaram do pré-teste 

120 alunos com idade média de 28 anos, sendo 58% mulheres e 42% homens. Das 

11 fotos, 3 foram escolhidas porque apresentaram as maiores diferenças de média 

entre a baixa, média e alta densidade humana (p-valor !0,05), não havendo 

diferenças significantes, ou seja, p-valor!0,10, em relação à avaliação dos outros 

itens controlados nesse pré-teste. As fotos escolhidas são apresentadas na Figura 8 

a seguir. 
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Foto 1 – Manipulação de baixa densidade 

 

 
Foto 2 – Manipulação de média densidade humana 
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Foto 3 – Manipulação de alta densidade humana 

Figura 8 – Manipulações de densidade humana do 3o experimento  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.6.2 Procedimentos e medidas 
 

 

Esse experimento foi aplicado igualmente ao 2º experimento do Estudo 1, por 

meio da internet. Os alunos foram convidados por um link enviado pelos seus 

professores. O e-mail convite descrevia uma pesquisa sobre experiência de compra 

em supermercado. O questionário foi hospedado no site www.qualtrics.com. A coleta 

ocorreu durante os meses de novembro e dezembro.!

 
 
3.7 Escalas utilizadas e método de análise dos dados 
 
 

Todos os testes das hipóteses e análises exploratórias fora realizados a partir 

das médias das medidas que compunham as variáveis validadas, apresentadas no 

item 3.4 (Validação das escalas). A escolha da média e não dos fatores se deu 

devido a parte das escalas ter passado por AFE e outra parte, não. Nos experimentos 

em que apenas a familiaridade foi medida de modo multimensional não houve AFE, e 

a validação da variável ocorreu apenas pelo Alfa de Cronbach. As covariáveis não 

passaram por AFE, com exceção da tolerância ao crowding, pois foram 

operacionalizadas de modo unidimensional. Outra informação considerada para a 

escolha de operacionalização das variáveis estatísticas, por meio das médias, foram 

os coeficientes de correlação das AFE que apresentaram valores muito próximos uns 

dos outros, indicando pesos semelhantes de todas as medidas para formação das 

variáveis multidimensionais. 

Com exceção do teste da hipótese H10, todos os outros testes de hipótese 

foram realizados por meio de análise de variância com e sem covariáveis, 

respectivamente nomeadas como ANOVA e ANCOVA. Segundo Hair (2009) e Lattin 

et al. (2011), a análise de variância é indicada quando se deseja determinar se um 

fator particular possui efeito sobre a variável dependente de interesse. A ANOVA e 

ANCOVA foram projetadas para tirar vantagem de estruturas experimentais que 

tenham como configuração uma variável dependente contínua (propriedades 

métricas) e uma ou mais variáveis independentes distintas e categóricas (LATTIN et 

al., 2011).  
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A ANCOVA permite a introdução de outras variáveis independentes, além 

daquelas planejadas no desenho experimental. A razão principal para isso é 

aumentar a precisão de um experimento removendo-se possíveis fontes de variância 

na variável dependente que sejam relacionadas a fatores estranhos ao desenho 

experimental planejado (FIELD, 2009; LATTIN et. al., 2011). Os objetivos da inclusão 

de covariáveis na análise de variância também podem ser descritos por meio da 

eliminação de algum erro sistemático fora controle do pesquisador e que possa 

enviesar os resultados (HAIR, 2009).  

Nas análises estatísticas das hipóteses desta pesquisa, foram realizadas tanto 

a ANOVA como a ANCOVA customizadas, conforme indicado por Field (2009), 

quando há interesse em interações específicas na análise. A análise ANCOVA 

também foi utilizada no intuito de avaliar em que grau os resultados foram 

influenciados pelas covariáveis em cada experimento. Como parâmetro de aceite ou 

rejeição das hipóteses, foi estabelecida a escolha do modelo ANOVA ou ANCOVA 

que apresentasse o menor erro quadrado e o maior R2 ajustado. Esses parâmetros 

objetivaram aceitar ou rejeitar as hipóteses dos estudos a partir de testes estatísticos 

com menor nível de erro. Os testes foram realizados por meio do pacote estatístico 

SPSS 17.0, e o modelo de análise de variância utilizado foi o customizado para as 

avariáveis de interesse de cada hipótese testada.  
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4. RESULTADOS DOS ESTUDOS EMPÍRICOS  
 

 

Nesta seção são apresentados os resultados dos dois estudos (Estudo 1 e 

Estudo 2) realizados por meio de três experimentos. As hipóteses H1, H2, H3, H4, H5 

e H6 foram testadas nos dois estudos. A hipótese H7 foi substituída pela H8 no 

Estudo 2, porque foi realizado nesse estudo o teste da existência de um efeito U 

invertido da densidade humana na satisfação dos consumidores. No Estudo 2, 

conforme explicado no desenvolvimento das hipóteses, foram incluídos os testes das 

hipóteses H8, H9, H10 e H10.1.  

O Estudo 1 foi realizado em duas partes (dois experimentos), e os resultados 

também são apresentados dessa forma. Primeiro são discutidos os resultados do 1º 

experimento e em seguida do 2º experimento. Ao final da discussão dos dois 

experimentos que compõem o Estudo 1, são discutidos os principais achados e 

questões que motivaram a realização do Estudo 2. Também foram descritas as 

principais limitações do estudo. 

Em seguida, são apresentados os resultados referentes ao Estudo 2. 

Inicialmente é relatado, de maneira resumida, um estudo exploratório sobre 

percepção de valor e densidade em loja que agregou às motivações para a 

realização do estudo 2. Na sequência, são descritos e discutidos os resultados do 

Estudo 2.  

No intuito de facilitar o entendimento dos resultados, o Quadro 9 reapresenta 

todas as hipóteses deste trabalho, divididas pelos estudos onde foram testadas. As 

últimas colunas do quadro deixam explícitas as funções de cada variável (variável 

dependente ou independente) em cada uma das hipóteses. As hipóteses também 

foram classificadas conforme o teste que foi realizado (relações diretas, moderação, 

mediação), e a variável que foi testada com as funções de moderação ou mediação 

em cada hipótese aparecem em negrito e itálico na penúltima coluna do Quadro 9.  

 
Teste das Hipóteses do Estudo 1 – As variáveis dependentes 
satisfação (Parte 1) e atitude (Parte 2) foram substituídas na 

descrição das hipóteses deste quadro, aparecendo apenas nos 
parênteses.  

VD VI 
Tipo 
de 

teste 

Hipóteses H1 a H7 testadas nos Estudos 1 e 2 (com exceção da H2, que foi substituída no 
Estudo 2 pela H8)  

H1: O incremento de densidade humana aumenta a percepção negativa 
de crowding dos consumidores. PC DH RD 
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H2: O incremento da densidade humana influencia negativamente as 
respostas (satisfação e atitude) dos consumidores. 

SATT 
e 

ATIT 
DH RD 

H3: Com o incremento da densidade humana, consumidores com alta 
familiaridade têm menor percepção negativa de crowding que 
consumidores com baixa familiaridade. 

PC DH 
FAM MOD 

H4: Com o incremento da densidade humana, consumidores com maior 
familiaridade têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas que 
consumidores com menos familiaridade. 

SATT 
ATIT 

DH 
FAM MOD 

H5: Com o incremento da densidade humana, consumidores com menor 
renda têm menos percepção negativa de crowding que consumidores com 
mais renda.  

PC DH  
R MOD 

H6: Com o incremento da densidade humana, consumidores com menos 
renda têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas que 
consumidores com mais renda. 

SATT 
ATIT 

DH  
R MOD 

H7: Com o incremento da percepção de crowding, consumidores com 
menos renda têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas que 
consumidores com mais renda. 

SATT PC  
R MOD 

Hipóteses que foram incrementadas apenas no Estudo 2 (H8 – H10.1) 
H8: Consumidores ficam mais satisfeitos na condição de média densidade 
humana que na baixa ou alta densidade humana. Isso gera um efeito U 
invertido da satisfação do consumidor em loja. 

SATT DH RD 

H9: Consumidores com alta percepção de crowding, uma alta 
familiaridade e com menos renda ficam mais satisfeitos que aqueles com 
mais renda na mesma condição de percepção de crowding e 
familiaridade. 

SATT 
PC 

FAM 
R 

MOD 

H10: Percepção de valor hedônico media a relação entre percepção de 
crowding e satisfação. SATT PC 

PVH  MEDI 

H10.1: Com o incremento da percepção de crowding, consumidores com 
menos renda têm maior percepção de valor hedônico que consumidores 
com mais renda.  

PVH PC  
R MOD 

Quadro 9 – Apresentação das hipóteses dos Estudos 1 e 2 
Obs.: Legenda para as variáveis das hipóteses: VD – variável dependente; VI – variável independente; 
DH – densidade humana; FAM – familiaridade; R – renda; PC – percepção de crowding; SATT – 
satisfação; ATIT – atitude; PVH – percepção de valor hedônico. Legenda para o tipo de teste: RD – 
teste de relação direta; MOD – teste de moderação; MEDI – teste de mediação.   
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
4.1 Procedimentos, medidas e resultados do Estudo 1 – Percepção de crowding 
e satisfação versus o incremento da densidade humana: a influência da 
familiaridade e da renda nas reações dos consumidores 

 

 

Os estudos desenvolvidos no contexto brasileiro de varejo sugerem diferenças 

em torno do valor, das motivações e do processo de decisão de compra entre classes 

de renda (CHAUVEL; MATTOS, 2008). As diferenças já evidenciadas entre pobres e 

ricos no Brasil e as incertezas em relação à direção (positiva e negativa) da relação 

entre densidade humana e satisfação dos consumidores motivaram o 
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desenvolvimento das hipóteses desta pesquisa, conforme discutido no capítulo 

Referencial Teórico, subitem Desenvolvimento das Hipóteses. Com o objetivo de 

testar parte dessas hipóteses, este experimento foi realizado. Neste experimento, 

serão testadas as hipóteses H1 a H7 como descritas no Quadro 9 da introdução 

deste capítulo. 

 

 

4.1.1 Procedimentos e medidas (resumo) 
 

 

Como enunciado anteriormente, o 1º experimento foi aplicado em três salas de 

aula, sendo uma sala de graduação e as outras duas salas de pós-graduação latus 

sensu. Antes de distribuir as fotos e questionários, foram dadas instruções sobre a 

pesquisa, como uma coverstore. Após as instruções, os alunos foram apresentados 

às fotos utilizadas como manipulação de densidade humana. Deve ser destacado 

que cada aluno viu apenas uma foto. Em seguida, eles responderam às afirmações 

que mensuravam as variáveis de interesse da pesquisa: percepção de crowding, 

densidade espacial, controle informacional (familiaridade), percepção de imagem da 

marca, percepção de qualidade, percepção de preço e o construto satisfação. Após 

essas questões, eles responderam a questão do teste de manipulação e às questões 

de renda, sexo e educação.  

 

 

4.1.2 Resultados do 1° experimento 
 

 

A amostra foi composta de alunos de graduação e pós-graduação no total de 

70 respondentes, sendo 27% deles da graduação e 73% da pós-graduação. Desses, 

33% eram homens e 67% mulheres, com idade média de 31 anos. Em relação à 

renda familiar mensal, 10% declaram ganhar até R$ 1.000,00, 29% entre R$ 1.001,00 

e R$ 2.500,00, 30% entre R$ 2.501,00 e R$ 5.000,00, e 31% deles entre R$ 5.001,00 

e R$ 10.000,00.   

A Tabela 6 abaixo apresenta a estatística descritiva das variáveis que foram 

utilizadas nos testes das hipóteses. Para os testes de moderação da variável 
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familiaridade (H3, H4) e renda (H7), propostos nas hipóteses, as variáveis 

familiaridade e percepção de crowding foram transformadas em escalas dicotômicas 

a partir das suas medianas, que são apresentadas na última coluna da Tabela 6.  

 
Tabela 6 – Estatística descritiva referente às variáveis do 1º experimento 
 N Mínimo Máximo Média Desvio 

padrão 
Mediana 

Idade 70 19.00 53.00 30.90 7.79 - 
Percepção de crowding  70 1.00 5.00 3.63 1.25 2,67 
Satisfação 70 1.00 5.00 3.47 1.18 - 
Familiaridade  70 1.00 5.00 3.34 1.27 2,50 
Imagem da marca 70 1.00 5.00 3.81 1.11 - 
Percepção de preço 70 1.00 5.00 2.87 1.02 - 
Densidade espacial 70 1.00 5.00 3.57 1.10 - 
Número de 
respondentes 

70      

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A variável renda, proposta como moderadora em várias hipóteses deste 

trabalho (H5, H6, H7, H9, H10.1), também foi transformada em escala dicotômica. As 

faixas de renda foram divididas entre baixa e alta renda, sendo as faixas de renda 

familiar até R$ 2.500,00 consideradas “baixa renda”, e, acima desse valor, tratadas 

como “alta renda”. Com isso, 39% dos respondentes foram considerados “baixa 

renda” e 61% deles, “alta renda”.  

 

 

4.1.2.1 Teste de manipulação da densidade humana 
 

 

A manipulação da densidade humana em loja foi avaliada por meio do teste de 

variância ANOVA. Utilizou-se na análise a questão: “Tem muita gente na loja da foto” 

como medida objetiva de densidade humana e tratada como variável dependente 

neste teste. As fotos de baixa e alta densidade humana foram tratadas como variável 

independente (condição 1 = baixa densidade humana; condição 2 = alta densidade 

humana). O resultado revelou que existe um efeito principal da diferença de 

quantidade de pessoas nas lojas, conforme esperado ((1, 13,7) F = 7,3 p valor < 

0,01). De fato, as condições de baixa e alta densidade apresentaram diferentes 

médias para a densidade humana (Dbaixa=3,2 vs Dalta= 4,1).  



93 
 

 
 

Ao final da aplicação, foi realizada uma discussão sobre a pesquisa, e nenhum 

aluno identificou os objetivos do experimento. Esses resultados foram considerados 

satisfatórios para dar início aos testes das hipóteses propostas. 

 

4.1.2.2 Testes das hipóteses 
 

 

Os testes estatísticos das hipóteses H1 a H7 foram resumidos na Tabela 7. Na 

última coluna são apresentadas quais delas foram aceitas ou rejeitadas. Apenas duas 

hipóteses foram rejeitadas (H2 e H6). A seguir, serão discutidos os resultados de 

cada hipótese aceita e rejeitada, além de algumas considerações gerais referentes 

aos resultados deste experimento.   

 

Tabela 7 – Resumo dos testes de hipótese do 1º experimento 

 
Resumo dos resultados dos testes de 

hipótese das ANOVAS (sem covariáveis) e 
ANCOVAS (com covariáveis) 

Covariáveis: 
Imagem da loja 
(IL); Percepção 
de preço (PP); 

Densidade 
espacial (DE) 

Médias das variáveis 
dependentes: 

Percepção de crowding 
(PC) e Satisfação (SAT) 

Result
ado 
final 
dos 

testes  

 Resultados s/ 
covariáveis 

Resultados c/ 
covariáveis IL PP DE Médias Desvio 

Padrão 

Aceita 
ou 

Rejeita  
(1; 18,86) F=14,31*** (1; 8,24) F= 11,70*** PCBDH= 3,11 1,15 H1 

R2ajust. = 0,16 R2ajust. = 0,55 
NS ** *** 

PCADH= 4,15 1,14 
Aceita 

(1; 8,23) F = 6,34*** (1; 0,85) F= 1,08 SATBDH= 3,81 1,26 H2 
R2ajust. = 0,07 R2ajust. = 0,44 

NS *** *** 
SATADH= 3,13 1,0 

Rejeita 

(3; 17,55) F= 20,75*** (3; 5,70) F= 9,71*** PCFAMB= 4,37 0,86 H3 
R2ajust. = 0,46 R2ajust. = 0,63 

NS *** *** 
PCFAMA= 2,75 1,06 

Aceita 

(3; 14,61) F= 18,35*** (3; 4,93) F= 8,40*** SATFAMB= 2,76 0,94 H4 
R2ajust. = 0,43 R2ajust. = 0,58 

NS *** * 
SATFAMA= 4,31 0,84 

Aceita 

(3; 6,60) F= 4,91*** (3; 4,93) F= 4,15*** PCBR= 3,59 1,39 H5 
R2ajust. = 0,15 R2ajust. = 0,55 

NS *** *** 
PCAR= 3,65 1,17 

Aceita 

(3; 4,20) F= 3,31** (3; 1,32) F= 1,75 SATTBR= 3,80 0,97 H6 
R2ajust. = 0,09 R2ajust. = 0,46 

NS *** *** 
SATTAR= 3,27 1,26 

Rejeita 

(3; 6,13) F=7,10*** (3; 2,62) F= 1,97* SATTBR= 3,35 0,66 H7 
R2ajust. = 0,38 R2ajust. = 0,49 

NS *** * 
SATTAR= 2,46 0,74 

Aceita 

Obs.: Significado dos asteriscos = *** p-valor ! 0,01; ** p-valor ! 0,05; * p-valor ! 0,10; NS = Não 
significante. Resultados s/ covariáveis = ANOVA; Resultados c/ covariáveis = ANCOVA. Legenda para 
as variáveis: DE – densidade espacial; PP – percepção de preço dos produtos vendidos na loja; IL – 
imagem da loja; PCBDH – percepção de crowding para baixa densidade humana; PCADH – percepção de 
crowding para alta densidade humana; PCFAMB – percepção de crowding para familiaridade baixa; 
PCFAMB – percepção de crowding para familiaridade alta; SATTBR – satisfação para baixa renda; 
SATTBR – satisfação para alta renda.  
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Por meio do teste da hipótese H1, o incremento de densidade humana 

aumenta a percepção de crowding. Para testar a H1, foram realizadas uma ANOVA e 

uma ANCOVA com três covariáveis, e a hipótese foi suportada nos dois casos. Deve-

se considerar que, conforme esperado, pelo menos a percepção de preço dos 

produtos vendidos e a percepção de densidade espacial foram significantes na 

análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 7 que o erro quadrado diminuiu 

com a presença das covariáveis e o R2 ajustado foi incrementado. Tais resultados 

suportam a escolha do modelo customizado de análise de variância com a presença 

das covariáveis como teste da H1.  

Esse resultado corrobora as evidências de Machleit et al. (1994, 2000). Dessa 

forma, para a amostra deste experimento, mais densidade humana em livraria eleva 

PC, conforme estudos anteriores. O esperado para a H2 seria que maior densidade 

humana fosse causa de uma menor satisfação, se a densidade humana fosse proxy 

de um sentimento relacionado a emoções negativas com o ambiente de compra de 

livrarias. Porém, a rejeição da H2 sugere dúvidas sobre uma percepção negativa de 

crowding como prenunciado até o momento nos estudos realizados em países 

desenvolvidos. 

Para testar a H2, foram realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com três 

covariáveis, e a hipótese não foi suportada quando o resultado foi controlado pelas 

covariáveis. Conforme esperado, pelo menos a percepção de preço dos produtos 

vendidos e a percepção de densidade espacial foram significantes na análise de 

variância. Pode ser verificado na Tabela 7 que o erro quadrado com a presença das 

covariáveis diminuiu significativamente, e o R2 ajustado foi incrementado. Porém, a 

hipótese da diminuição da satisfação com o incremento da densidade humana foi 

rejeitada se considerado o modelo customizado de análise de variância com a 

presença das covariáveis.  

 Esses resultados referentes à H1 e H2 demonstram que, mesmo havendo 

aumento da percepção de crowding com o aumento da densidade humana, a 

diminuição do nível de satisfação não foi evidenciada, o que sinaliza a percepção de 

crowding no contexto estudado diferente da percepção negativa de crowding dos 

estudos anteriores.  

As hipóteses H3 e H4 propunham que a densidade humana influencia a 

percepção de crowding e satisfação, sofrendo a moderação do controle informacional 
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(familiaridade). O entendimento da familiaridade como moderadora da relação entre 

densidade e percepção de crowding poderia explicar as evidências geradas nos 

testes da H1 e H2, pois, para quem tem mais familiaridade, é esperada menor 

percepção negativa de crowding e maior nível de satisfação. 

Por meio do teste da hipótese H3, o incremento de densidade humana 

interage com o nível de familiaridade do indivíduo (baixa e alta), suportando a 

hipótese. Para testar a H3, foram realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com três 

covariáveis. Deve-se considerar que, conforme esperado, pelo menos a percepção 

de preço dos produtos vendidos e a percepção de densidade espacial foram 

significantes na análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 7 que o erro 

quadrado diminuiu com a presença das covariáveis e o R2 ajustado foi incrementado. 

Tais resultados suportam a escolha do modelo customizado de análise de variância 

com a presença das covariáveis como teste da H3.  

No teste da hipótese H4, foi evidenciado que o incremento de densidade 

humana interage com o nível de familiaridade do indivíduo (baixa e alta), suportando 

a hipótese de maior satisfação para consumidores com maior familiaridade. Para 

testar a H4, foram realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com três covariáveis. 

Deve-se considerar que, conforme esperado, pelo menos a percepção de preço dos 

produtos vendidos e a percepção de densidade espacial foram significantes na 

análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 7 que o erro quadrado diminuiu 

com a presença das covariáveis e o R2 ajustado foi incrementado. Tais resultados 

suportam a escolha do modelo customizado de análise de variância com a presença 

das covariáveis como teste da H4.  

Com os resultados referentes à moderação da familiaridade – variável que 

mensurou o quanto o indivíduo conhece sobre a experiência de compra em questão 

(ambiente de livraria) e a situação de compra (baixa e alta densidade humana) –, 

sugere-se que aqueles que têm maior familiaridade têm menos percepção negativa 

de crowding e mais satisfação quando a densidade humana é incrementada. 

Esta pesquisa tem como objetivo entender a influência da renda no fenômeno 

de crowding, buscando explicações empíricas sobre essa influência. Incrementar a 

variável renda como moderadora da relação entre densidade humana e percepção de 

crowding, densidade humana e satisfação, e percepção de crowding e satisfação 

amplia a explicação das respostas dos consumidores ao crowding em loja. Para gerar 
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as explicações empíricas objetivadas, as hipóteses H5 a H7 testaram a influência da 

renda no fenômeno de crowding em loja.  

No teste da hipótese H5, foi evidenciado que o incremento de densidade 

humana interage com o nível de renda do indivíduo (baixa e alta), suportando a 

hipótese de menor percepção de crowding para consumidores com menor renda. 

Para testar a H5, foram realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com três 

covariáveis. Deve-se considerar que, conforme esperado, pelo menos a percepção 

de preço dos produtos vendidos e a percepção de densidade espacial foram 

significantes na análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 7 que o erro 

quadrado diminuiu com a presença das covariáveis e o R2 ajustado foi incrementado 

significativamente. Tais resultados suportam a escolha do modelo customizado de 

ANCOVA como teste da H5.  

Destaca-se ainda que, mesmo a familiaridade e a renda sendo ambas 

suportadas como variáveis moderadoras da relação entre densidade humana e 

percepção de crowding, com base no R2 ajustado dos modelos customizados de 

análise de variância (ANCOVAs) apresentados na Tabela 7 para a H3 e H5, a 

familiaridade (R2ajust. = 0,63) explica um pouco mais a diferença de percepção de 

crowding que a renda (R2ajust. = 0,55). Porém, como primeiro teste empírico da 

renda como moderadora no fenômeno de crowding, e considerada a limitação da 

mensuração da variável renda, os resultados foram significativos. As limitações da 

variável renda serão apresentadas nas discussões finais do Estudo 1. 

O teste da hipótese H6 não suportou a renda como moderadora da relação 

entre densidade humana e satisfação. Para testar a H6, foram realizadas uma 

ANOVA e uma ANCOVA com três covariáveis. Conforme esperado, pelo menos a 

percepção de preço dos produtos vendidos e a percepção de densidade espacial 

foram significantes na análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 7que o erro 

quadrado com a presença das covariáveis diminuiu e o R2 ajustado foi incrementado 

significativamente. Porém, a renda não diferenciou de modo significante 

estatisticamente o nível de satisfação com o incremento da densidade humana. A H6 

foi rejeitada considerando-se o modelo customizado ANCOVA. 

No teste da hipótese H7, foi evidenciado que renda influencia a relação entre 

percepção de crowding (baixa e alta) e satisfação dos consumidores. O incremento 

da percepção de crowding interage com o nível de renda (baixa e alta), suportando a 
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hipótese de maior nível de satisfação para consumidores com menor renda. Para 

testar a H7, foram realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com três covariáveis. 

Conforme esperado, pelo menos a percepção de preço dos produtos vendidos e a 

percepção de densidade espacial foram significantes na análise de variância. Pode 

ser verificado na Tabela 7 que o erro quadrado diminuiu com a presença das 

covariáveis e o R2 ajustado foi incrementado. Tais resultados suportam a escolha do 

modelo customizado de análise de variância com a presença de covariáveis como 

teste da H7. 

Analisados os resultados dos testes para H6 e H7 apresentados da Tabela 7, 

mesmo os modelos sendo similares em termos de R2 ajustado, o modelo 

customizado ANCOVA, que utilizou a percepção de crowding como variável 

independente, foi significante, enquanto o outro modelo, onde a densidade humana 

foi a variável independente, não apresentou diferenças de média da satisfação 

significantes estatisticamente. Destaca-se que a densidade humana foi manipulada, 

e, conforme entendido por Hui e Bateson (1991), essa é uma medida objetiva da 

densidade humana. A percepção de crowding mensurada captura uma medida 

subjetiva e mais emocional do consumidor. Sendo assim, os resultados dos testes da 

H6 e H7 sugerem que consumidores com maior percepção de crowding, mas com 

menos renda, tenham nível de satisfação maior que aqueles com mais renda.  

 

 

4.1.2.3 Discussão do 1º experimento 
 

 

Com base na análise da Tabela 7, que resume os resultados dos testes das 

hipóteses, foi possível verificar que, para todas as hipóteses aceitas (apenas H2 e H6 

foram rejeitadas), os testes de variância com as covariáveis foram mais robustos. 

Esse resultado corrobora os estudos de Konus et al. (2008), que apontam percepção 

de preço, imagem da loja e outros fatores do ambiente de loja como variáveis que 

influenciam as respostas dos consumidores. Apenas a imagem da loja não foi 

significante em nenhum dos testes realizados. Consideradas as sete hipóteses 

testadas, tratando o R2 ajustado como índice de explicação geral de cada modelo, as 
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inclusões da familiaridade e da renda incrementaram a explicação do nível de 

satisfação dos consumidores em condições de incremento da densidade humana.  

Segundo Machleit et al. (2000), Baker et al. (2002) e Konus et al. (2008), o 

nível de densidade em loja pode influenciar as percepções e comportamento do 

consumidor no ambiente de loja. As hipóteses H2 e H6 não suportadas, em 

contraposição à hipótese H7 suportada pelos testes estatísticos, indicam a 

necessidade de mais investigação sobre crowding em contextos de varejo fora dos 

países desenvolvidos. O que parece ocorrer, no caso brasileiro, é uma conotação 

menos negativa da percepção de crowding para consumidores do segmento de baixa 

renda. Assim, este estudo soma-se às demais pesquisas que buscam entender o 

fenômeno de crowding em novos contextos de mercado. 

Buscando investigar diferentes respostas do consumidor em relação à 

condição de incremento da densidade humana, este experimento foi replicado a 

seguir. A variável dependente satisfação foi substituída pela atitude do consumidor 

em relação à loja, e a percepção de crowding foi mantida. A utilização da atitude 

como resposta à percepção de crowding foi proposta por Pan e Siemens (2010) em 

trabalho recente sobre o fenômeno pesquisado.  

 

 

4.1.3 Percepção de crowding e atitude (2º experimento) 

 

 

Neste experimento, foram mantidas as mesmas mensurações do 1o 

experimento, sendo substituída a variável dependente satisfação por atitude, 

mensurada em termos de quanto confortável, boa, agradável, interessante e 

prazerosa é a loja. As covariáveis foram alteradas, sendo incluída tolerância ao 

crowding – característica de personalidade relevante nos estudos do fenômeno de 

crowding conforme utilizado no trabalho de Pan e Siemens (2010) –, e substituídas 

as covariáveis percepção de preço dos produtos e imagem da loja pela mensuração 

da qualidade percebida dos produtos vendidos.  

O experimento ocorreu por meio de um link na internet, instalado no site 

Questionpro. A coleta ocorreu durante o mês de outubro de 2010. O questionário 
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seguiu a mesma sequência de procedimentos do primeiro experimento, porém 

adaptado ao meio utilizado.   

A amostra foi formada a partir de uma lista de e-mails de 600 endereços 

eletrônicos. Os respondentes receberam um e-mail convite para participarem da 

pesquisa. No e-mail foi explicado que a pesquisa trataria do comportamento de 

compra em varejo (coverstore). Assim que abriam o link, visualizavam a foto (baixa 

ou alta densidade), e depois acessavam as questões na mesma ordem e iguais ao 1º 

experimento. Antes de responderem às perguntas de perfil, responderam às 

questões de mensuração de tolerância ao crowding. Neste experimento, as Escalas 

Likert foram mantidas iguais às originais, ou seja, sete ao invés de cinco pontos. 

 

 

4.1.3.1 Resultados do 2º experimento 
 

 

A amostra foi de 63 respondentes, sendo 34% homens e 66% mulheres. A 

renda foi mensurada por faixas de renda com base em salários mínimos. Em relação 

à renda familiar, 11% da amostra declararam ter renda familiar mensal de até R$ 

1.752,00, 10% de R$ 1.753,00 a R$ 2.326,00, 10% de R$ 2.327,00 a R$ 4.206,00, e 

69% declarou ter renda familiar acima de R$ 4.207,00.  

 
Tabela 8 – Estatística descritiva das variáveis do 2º experimento 
 

N Mínimo Máximo Média 
Desvio  
Padrão 

Mediana 

Idade 63 19.00 73.00 40 15 - 
Percepção de 
crowding 

63 1.00 7.00 4.44 2.17 3,75 

Atitude 63 1.00 7.00 3.51 2.03 - 
Familiaridade 63 1.00 7.00 3.44 2.17 3,50 
Qualidade dos 
produtos vendidos 

63 1.00 7.00 4.13 1.68 - 

Densidade 
espacial 

63 1.00 7.00 4.42 2.39 - 

Número de 
respondentes 

63      

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Tabela 8 apresenta a estatística descritiva das variáveis utilizadas no 2o 

experimento. Na última coluna, são apresentadas as medianas das variáveis que 

foram transformadas para os testes de hipótese, conforme o 1o experimento. 
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4.1.3.2 Teste de manipulação da densidade humana 
 

 

O teste de manipulação foi similar ao 1º experimento, por meio de uma 

ANOVA. Foi evidenciada diferença entre baixa e alta densidade humana ((1, 4,4) F= 

4,3 p-valor<0,05). Esses resultados do teste de manipulação permitem os testes das 

hipóteses H1-H7, que foram previstos.  

 

 

4.1.3.3 Testes das hipóteses 

 

 

A Tabela 9 resume os testes de hipótese deste experimento. Para testar a H1, 

foram realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com três covariáveis, e a hipótese 

não foi suportada pela ANCOVA. Por meio da análise de variância, com as 

covariáveis não conseguiu corroborar que o incremento de densidade humana 

aumenta a percepção de crowding. Deve-se considerar que, mesmo sendo 

esperadas mais covariáveis significantes no modelo customizado ANCOVA, pelo 

menos a percepção de densidade espacial foi significante. Pode ser verificado na 

Tabela 9 que o erro quadrado com a presença da covariável diminuiu, e o R2 

ajustado foi incrementado significativamente. Tais resultados suportam a escolha da 

ANCOVA como teste da H1. Destaca-se que houve diferença de média da percepção 

de crowding da baixa para a alta densidade humana, mas, com a retirada do efeito da 

densidade espacial, o modelo customizado ANCOVA explica melhor a relação de 

causa e efeito entre as variáveis, não havendo diferença de média significante entre 

percepção de crowding neste modelo.  
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Tabela 9 – Resumo dos testes de hipótese do 2º experimento 

 
Resumo dos resultados dos testes de 

hipótese das ANOVAS (sem covariáveis) e 
ANCOVAS (com covariáveis) 

Covariáveis: 
Qualidade 
percebida 

(QP); 
Tolerância ao 

crowding (TC); 
Densidade 

espacial (DE) 

Médias das variáveis 
dependentes: Percepção 

de crowding (PC) e 
Atitude (ATIT) 

Teste 
de 

hipóte
se 

 Resultados s/ 
covariáveis 

Resultados c/ 
covariáveis QP TC DE Médias Desvio 

Padrão 

Aceita 
ou 

Rejeita  
(1; 112,54) F=38,02*** (1; 1,09) F= 1,52 PCBDH= 3,10 1,60 H1 

R2ajust. = 0,37 R2ajust. = 0,85 
NS NS *** 

PCADH= 5,80 1,83 
Rejeita 

(1; 126,44) F = 59,61*** (1; 24,51) F= 24,25*** ATITBDH= 4,90 1,70 H2 
R2ajust. = 0,49 R2ajust. = 0,75 

*** NS ** 
ATITADH= 2,07 1,13 

Aceita 

(3; 43,63) F= 15,87*** (3; 0,99) F= 1,40 PCFAMB= 5,5 1,69 H3 
R2ajust. = 0,42 R2ajust. = 0,85 

NS NS *** 
PCFAMA= 3,2 1,85 

Rejeita 

(3; 48,58) F= 26,04*** (3; 10,00) F= 10,55*** ATITFAMB= 2,47 1,69 H4 
R2ajust. = 0,55 R2ajust. = 0,77 

*** NS ** 
ATITFAMA= 4,72 1,71 

Aceita 

(3; 40,70) F= 14,04*** (3; 1,44) F= 2,1* PCBR= 3,65 1,86 H5 
R2ajust. = 0,39 R2ajust. = 0,85 

NS NS *** 
PCAR= 4,77 2,22 

Aceita 

(3; 42,46) F= 19,51*** (3; 8,77) F= 8,64*** ATITBR= 3,72 2,33 H6 
R2ajust. = 0,47 R2ajust. = 0,75 

*** NS *** 
ATITAR= 3,42 1,90 

Aceita 

(3; 13,87) F=16,69*** (3; 2,62) F= 3,76 ATITBR= 3,72 2,33 H7 
R2ajust. = 0,41 R2ajust. = 0,50 

*** NS *** 
ATITAR= 3,42 1,90 

Rejeita 

Obs: Significado dos asteriscos = *** p-valor !0,01; ** p-valor !0,05; * p-valor !0,10; NS = Não 
significante. Resultados s/ covariáveis = ANOVA; Resultados c/ covariáveis = ANCOVA. Os modelos 
ANOVA ou ANCOVA utilizados como testes das hipóteses estão em negrito. Legenda para as 
variáveis: DE – densidade espacial; QP – percepção de qualidade dos produtos vendidos na loja; 
PCBDH – percepção de crowding para baixa densidade humana; PCADH – percepção de crowding para 
alta densidade humana; PCFAMB – percepção de crowding para familiaridade baixa; PCFAMB – 
percepção de crowding para familiaridade alta; ATITBR – atitude para baixa renda; ATITBR – atitude 
para alta renda.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por meio do teste da hipótese H2, o incremento de densidade humana suporta 

a densidade humana como causa de diminuição do nível de atitude dos 

consumidores. Para testar a H2, foram realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com 

três covariáveis, e a hipótese foi suportada quando o resultado foi controlado 

utilizando-se as covariáveis propostas. Conforme esperado, pelo menos a qualidade 

de produtos vendidos na loja e a percepção de densidade espacial foram 

significantes na análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 9 que o erro 

quadrado diminuiu com a presença das covariáveis e o R2 ajustado foi incrementado. 

Esse resultado corrobora, de modo literal, as evidências de Machleit et al. 

(1994, 2000). Dessa forma, para a amostra deste experimento, mais densidade 

humana em livraria diminui a resposta positiva do consumidor, em termos da atitude. 
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Assim, corroboram-se os achados, onde a densidade humana é proxy de um 

sentimento relacionado a emoções negativas com o ambiente de compra de livrarias.  

Diferentemente do primeiro experimento, a hipótese H3 não foi suportada. Por 

meio do teste da hipótese H3, o incremento de densidade humana não interage com 

o nível de familiaridade do indivíduo (baixa e alta), não suportando a hipótese H3. 

Pode ser verificado na Tabela 9 que o erro quadrado com a presença das covariáveis 

diminuiu, e o R2 ajustado foi incrementado, mas o modelo customizado ANCOVA 

com as covariáveis qualidade percebida dos produtos vendidos e percepção de 

densidade espacial não foi significante. Tais resultados suportam a escolha do 

modelo customizado de análise de variância com a presença das covariáveis como 

teste da H3.  

Similar ao 1º experimento, o modelo customizado ANCOVA também explica 

mais a relação de causalidade entre densidade humana e atitude, conforme a 

hipótese H4. No teste da hipótese H4, foi evidenciado que o incremento de densidade 

humana interage com o nível de familiaridade do indivíduo (baixa e alta), suportando 

a hipótese de atitude mais positiva para consumidores com maior familiaridade. Para 

testar a H4, foram realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com três covariáveis. 

Deve-se considerar que, conforme esperado, pelo menos a qualidade percebida dos 

produtos vendidos e a percepção de densidade espacial foram significantes na 

análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 9 que o erro quadrado diminuiu 

com a presença das covariáveis e o R2 ajustado foi incrementado. Tais resultados 

suportam a escolha do modelo customizado de análise de variância com a presença 

das covariáveis como teste da H4.  

Com os resultados referentes à moderação da familiaridade do consumidor, 

variável que mensurou o quanto o indivíduo conhece sobre a experiência de compra 

em questão (ambiente de livraria) e a situação de compra (baixa e alta densidade 

humana), sugere-se que aqueles que têm maior familiaridade têm mais atitude 

quando a densidade humana é incrementada.  

Este estudo tem como objetivo incluir a variável renda como moderadora da 

relação entre densidade humana e percepção de crowding, densidade humana e 

atitude, e percepção de crowding e atitude. As hipóteses H5 a H7 testaram a 

influência da renda no fenômeno de crowding em loja.  
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No teste da hipótese H5, foi evidenciado que o incremento de densidade 

humana interage com o nível de renda indivíduo (baixa e alta), suportando a hipótese 

de menor percepção de crowding para consumidores com menor renda com aumento 

da densidade humana. Para testar a H5, foram realizadas uma ANOVA e uma 

ANCOVA com três covariáveis. Deve-se considerar que, diferentemente do esperado, 

apenas a percepção de densidade espacial foi significante na análise de variância. 

Pode ser verificado na Tabela 9 que o erro quadrado diminuiu com a presença da 

covariável e o R2 ajustado foi incrementado significativamente. Tais resultados 

suportam a escolha do modelo customizado de análise de variância com a presença 

das covariáveis como teste da H5.  

O teste da hipótese H6 suportou a renda como moderadora da relação entre 

densidade humana e atitude. Para testar a H6, foram realizadas uma ANOVA e uma 

ANCOVA com três covariáveis. Conforme esperado, pelo menos a percepção de 

qualidade dos produtos vendidos e a percepção de densidade espacial foram 

significantes na análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 9 que o erro 

quadrado diminuiu com a presença das covariáveis e o R2 ajustado foi incrementado. 

A H6 foi aceita considerando-se o modelo customizado ANCOVA. 

Neste experimento, a renda foi suportada como variável moderadora da 

relação entre densidade humana e percepção de crowding e densidade humana e 

atitude. Com base no R2 ajustado dos modelos customizados de análise de variância 

(ANCOVAs) apresentados na Tabela 9 para a H5 (R2ajust. = 0,85) e H6 (R2ajust. = 

0,75), a renda aumenta o poder de explicação dos modelos que relacionam o 

incremento da densidade humana à percepção de crowding e atitude dos 

consumidores.  

No teste da hipótese H7, foi rejeitada a relação entre percepção de crowding 

(baixa e alta), nível de renda e atitude dos consumidores. O incremento de percepção 

de crowding não interage com o nível de renda (baixa e alta). Para testar a H7, foram 

realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com três covariáveis. Conforme esperado, 

pelo menos a percepção de qualidade dos produtos vendidos e a percepção de 

densidade espacial foram significantes na análise de variância. Pode ser verificado 

na Tabela 9 que o erro quadrado diminuiu com a presença das covariáveis e o R2 

ajustado foi incrementado. Tais resultados suportam a escolha do modelo 
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customizado de análise de variância com a presença de covariáveis como teste da 

H7. 

Porém, como primeiro teste empírico da renda como moderadora no fenômeno 

de crowding, sendo que no caso deste experimento apenas 10% dos respondentes 

faziam parte da faixa de renda média, o que aumenta as diferenças entre os 

respondentes no que tange às suas características de comportamento de compra 

relacionadas à classe de renda, os resultados foram significativos. Ainda deve-se 

considerar que o número de consumidores de baixa renda foi menor que o de alta 

renda. Uma amostra mais equilibrada poderia aumentar o efeito da renda como 

variável moderadora da percepção de crowding e atitude. 

 

 

4.1.4 Discussões do Estudo 1 
 

 

No Estudo 1, as hipóteses H1 a H7 foram testadas em dois momentos 

distintos, com duas amostras do mesmo público, com dados sendo coletados por 

diferentes meios (sala de aula e internet). Conforme apresentado no Quadro 10, 

cinco de sete hipóteses foram aceitas, e, no segundo experimento, quatro das sete 

hipóteses foram suportadas. Deve-se considerar que o teste da H7 foi prejudicado 

pelo pequeno número de respondentes de baixa renda que também tinha alta 

percepção de crowding, o que tornou a comparação dos grupos muito desequilibrada.  

 
Teste das Hipóteses do Estudo 1 – As variáveis dependentes 
satisfação (Parte 1) e atitude (Parte 2) foram substituídas na 

descrição das hipóteses deste quadro, aparecendo apenas nos 
parênteses.  

1° 
Experimento 

2° 
Experimento 

H1: O incremento de densidade humana aumenta a percepção 
negativa de crowding dos consumidores. Aceita Rejeita 

H2: O incremento da densidade humana influencia negativamente 
as respostas (satisfação e atitude) dos consumidores. Rejeita Aceita 

H3: Com o incremento da densidade humana, consumidores com 
alta familiaridade têm menor percepção negativa de crowding que 
consumidores com baixa familiaridade. 

Aceita Rejeita 

H4: Com o incremento da densidade humana, consumidores com 
maior familiaridade têm respostas (satisfação e atitude) mais 
positivas que consumidores com menos familiaridade. 

Aceita Aceita 

H5: Com o incremento da densidade humana, consumidores com 
menor renda têm menos percepção negativa de crowding que 
consumidores com mais renda.  

Aceita Aceita 

H6: Com o incremento da densidade humana, consumidores com Rejeita Aceita 
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menos renda têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas que 
consumidores com mais renda. 
H7: Com o incremento da percepção de crowding, consumidores 
com menos renda têm respostas (satisfação e atitude) mais 
positivas que consumidores com mais renda. 

Aceita Rejeita1 

Quadro 10 – Comparação dos testes das hipóteses do 1o e 2o experimentos do Estudo 1 
Fonte: Elaborado pelo autor.1 

 

Em geral, os modelos com a adição das covariáveis obtiveram maiores R2 

ajustados e menores erros quadrados, identificando uma maior adaptação aos dados 

da amostra. Tais modelos explicam mais as relações propostas entre densidade 

humana e percepção de crowding, densidade humana e respostas do consumidor 

(satisfação e atitude), e percepção de crowding e respostas do consumidor 

(satisfação e atitude). As variáveis moderadoras e familiaridade e renda aumentam o 

poder de explicação do fenômeno de crowding como proposto pelas hipóteses desta 

pesquisa. Nesse sentido, o varejista que atua em mercados como o do Brasil deve 

considerar a familiaridade dos seus consumidores em termos do tipo de loja e 

condição de densidade humana para gerenciar, por meio de uma gestão operacional 

mais flexível, o nível de densidade humana e da agilidade no atendimento das lojas. 

Para consumidores que têm mais familiaridade, situações em que haja incremento da 

densidade humana seriam menos prejudiciais, pois gerariam menor percepção 

negativa de crowding, além de satisfação e atitude mais positivas, se comparado aos 

consumidores com menos familiaridade.  

Consumidores com menos renda respondem melhor ao incremento da 

densidade humana que os com mais renda. Assim, varejos que tenham como alvo 

(target) a baixa renda podem permitir e gerenciar maiores níveis de densidade 

humana. Isso seria possível porque a percepção negativa de crowding dos 

consumidores de baixa renda é menor que a dos de alta renda em condições de 

incremento de densidade humana. Nessa condição de maior densidade humana, a 

satisfação e atitude são mais positivas para a baixa renda comparada com 

consumidores de alta renda.  

No sentido de buscar uma relação entre familiaridade e renda, que possa 

demonstrar que consumidores da baixa renda têm familiaridade alta na condição de 

alta percepção de crowding, foram realizados, de maneira exploratória, dois testes, 

                                                
1 O teste da H7 foi prejudicado devido ao pequeno número de respondentes que foram classificados 
como alta percepção de crowding e alta familiaridade.  
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com e sem as covariáveis, sendo o primeiro conjunto de testes para o 1º  

experimento, e o segundo conjunto, para o 2º experimento deste estudo.  

No primeiro conjunto de testes composto de uma ANOVA e uma ANCOVA, os 

resultados foram significantes para as duas análises, sendo o teste ANCOVA mais 

adequado devido ao maior R2 ajustado (R2ajust. = 0,50) e diminuição dos erros 

quadrados. As médias de satisfação dos consumidores de baixa renda, com maior 

percepção de crowding e alta familiaridade, foram maiores que as dos da alta renda 

((1; 2,36) F= 4,59 p-valor ! 0,05; SATTbaixarenda = 3,27; SATTaltarenda = 2,52). O 

teste para o 2º experimento não foi significante estatisticamente. Essa análise foi 

prejudicada devido ao pequeno número de consumidores da baixa renda que 

também tinham alta familiaridade.  

Uma limitação do Estudo 1 foi o pequeno número de respondentes de baixa 

renda, que restringiu os possíveis testes de interação entre as variáveis 

independentes – densidade humana, percepção de crowding (quando tratada como 

variável dicotômica – alta e baixa), familiaridade e renda. Outra limitação deste 

estudo ocorreu por meio da impossibilidade de tratar, para os testes de moderação 

de renda, apenas os níveis extremos das faixas de renda, o que poderia aumentar as 

diferenças em relação ao nível de satisfação dos consumidores para baixa e alta 

renda. Esse tratamento da variável renda poderia aumentar a significância dos testes 

da variável como moderadora. 

 

 
4.2 Estudo 2 – Percepção de crowding e satisfação versus o incremento da 
densidade humana: teste de mediação da percepção de valor hedônico da alta 

e baixa renda 
 
 

Os resultados do Estudo 1 sugerem que o comportamento do consumidor 

brasileiro de baixa renda não está alinhado aos consumidores de países 

desenvolvidos: EUA e Europa. Comparado com os participantes da amostra de alta 

renda, o nível de satisfação dos respondentes de baixa renda, com incremento da 

densidade humana, mostrou níveis mais favoráveis de satisfação e atitude. Esse é 

um achado valioso, pois ajuda a esclarecer a atual controvérsia, introduzida pelos 

novos resultados dos estudos realizados em países emergentes. Parecem fazer 
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sentido as propostas de Burgess e Steenkamp (2006) e Sheth (2011) sobre a 

importância da influência do contexto nos estudos de comportamento do consumidor.  

Ao longo da realização dos experimentos, e em conversas informais com os 

respondentes da amostra do 1º experimento do Estudo 1, houve indícios de que 

existe diferença de percepção de valor da experiência de compra atrelada às reações 

dos consumidores aos diferentes níveis de densidade humana encontrados nas lojas, 

e que, portanto, mereceriam uma investigação mais cuidadosa. Estudo que revisou 

os achados sobre consumo de baixa renda no Brasil, realizado por Chauvel e Mattos 

(2008), converge com a perspectiva sobre diferença entre baixa e alta renda em 

relação às experiências de compra no varejo. Os autores dessa revisão das 

pesquisas sobre consumo de baixa renda destacaram que a baixa renda identifica 

marcas de locais e produtos, assim como valor na abundância, que os difere de 

consumidores da alta renda. 

Com base no referencial teórico sobre percepção de valor, onde o valor de 

experiência de compra também é influenciado pelo contexto mais amplo do 

consumidor, o que envolve o que é habitual para ele, além do ambiente de loja em si, 

realizou-se uma pesquisa exploratória por meio de questionários semiestruturados 

para explorar a existência de diferentes percepções de valor entre a baixa e alta 

renda. Para a pesquisa, foram utilizadas fotos de situações de diferentes níveis de 

densidade humana em supermercados. Dezessete entrevistas, utilizando 

questionário semiestruturado com questões abertas, foram realizadas, sendo nove 

entrevistas com mulheres da baixa renda (renda familiar até R$ 2.500,00), e oito de 

alta renda (renda familiar acima de R$ 2.500,00). As entrevistas foram realizadas 

com base em um roteiro focado em provocações sobre a percepção de valor de 

diferentes situações de compra em supermercado, conforme explicado acima. As 

análises sugerem uma relação entre percepção de valor com a baixa e alta 

densidade, convergindo com os estudos de Jones et al. (2010). Quando analisados 

separadamente os conteúdos das entrevistas das consumidoras de baixa e alta 

renda, as declarações das consumidoras da baixa renda indicam maior percepção de 

valor em ambiente com mais densidade humana que as de alta renda. 

 Além dos resultados do Estudo 1, os indícios sobre diferença entre percepção 

de valor e crowding, a referência de achados anteriores sobre o consumo de baixa 

renda no Brasil e a análise das declarações das consumidoras obtidas na pesquisa 



108 
 

 
 

exploratória motivaram e orientaram o desenvolvimento do Estudo 2. Esse estudo 

tem o objetivo de aprofundar o entendimento sobre o impacto da renda no fenômeno 

de crowding, verificando se a percepção valor dos consumidores de baixa renda seria 

maior que os de alta renda quando há maior percepção de crowding.  

Segundo Griffin et al. (2000), o valor percebido em experiências de compra 

sofre interferência do contexto de mercado onde ele é criado. Segundo Chauvel e 

Mattos (2008), existe diferença cultural, ou seja, níveis de renda interagem com 

outras variáveis e criam subculturas entre consumidores brasileiros das grandes 

metrópoles. Mesmo este estudo não tendo objetivo em mensurar cultura, a diferença 

entre respostas ao crowding, influenciada pela renda, ajuda a entender o fenômeno 

de um contexto de varejo de mercados emergentes com altas diferenças na 

distribuição de renda.   

Neste estudo foi incluído o teste da mediação da percepção de valor, por meio 

da percepção de valor hedônico da loja. A percepção de valor como variável 

mediadora da relação entre percepção de crowding e satisfação já havia sido 

evidenciada por Eroglu et al. (2005) e Jones et al. (2010). Em conjunto com a 

mediação da percepção de valor, também foi testada a moderação da renda na 

relação direta entre percepção de valor hedônico e satisfação. Outra alteração 

proposta para este experimento foi que, em vez de manipular densidade em duas 

condições extremas (baixa e alta), uma terceira condição foi introduzida (média 

densidade humana), conforme Michon et al. (2005) e Pan e Siemens (2010).  

Segundo Pan e Siemens (2010), consumidores julgam de maneira heurística o 

varejo e a média densidade humana deriva uma informação de desejabilidade pela 

loja. Se acrescentada a isso uma maior convivência do consumidor brasileiro, que 

vive em grandes metrópoles com a alta densidade humana, hipotetizou-se que os 

consumidores em contexto de varejo brasileiro apresentariam maior nível de 

satisfação que na baixa e alta densidade humana.  

 
 
4.2.1 Procedimentos e medidas (resumo) 

 

 

As três manipulações de densidade humana e o questionário com as escalas 

de mensuração deste experimento foram hospedados no site www.qualtrics.com. O 
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experimento foi aplicado para alunos de quatro instituições de ensino superior de São 

Paulo. No intuito de garantir uma composição de uma amostra equilibrada entre baixa 

e alta renda, os e-mails de convite para acessar as fotos (manipulações de densidade 

humana) com o link para os questionários foram enviados para diferentes perfis de 

estudantes. Parte dos participantes foi recrutada em uma universidade que é 

classificada entre as maiores do Brasil, que tem 85% dos seus alunos advindos das 

classes C e D. Outra parte deles foi recrutada em três faculdades segmentadas para 

as classes A e B, que são localizadas na Grande São Paulo. 

Cada aluno recebeu um e-mail convite com o link da pesquisa, e o acesso às 

condições de baixa, média e alta densidade humana foi randomizada no próprio 

sistema do site. Cada participante acessou apenas uma das três condições de 

densidade humana. Após uma breve apresentação, que fazia um convite para a 

participação em uma pesquisa sobre comportamento de compra em supermercados, 

os participantes acessavam a condição de densidade humana (manipulação por meio 

de foto) durante 20 segundos. Após esse tempo, eles respondiam a questões 

referentes às mensurações de percepção de crowding, controle informacional 

(familiaridade), conforme mensurado no Estudo 1. Também foi mensurado, no 

mesmo bloco de questões, o construto valor hedônico da loja por meio da escala 

desenvolvida por Diep e Sweeney (2008). Em seguida, os respondentes foram 

questionados sobre a validação da manipulação de densidade humana e as 

covariáveis, procedimento também adotado no pré-teste. Por fim, os participantes 

responderam à medida que compunham o construto satisfação, conforme o Estudo 1. 

Finalizando o questionário, antes das questões de perfil (renda, sexo, idade), os 

participantes responderam à mensuração da covariável tolerância ao crowding.  

 

 

4.2.2 Resultados do Estudo 2 
 
 

A amostra deste experimento foi composta de 284 indivíduos, sendo 40% 

homens e 60% mulheres. Em relação à renda familiar, 10% dos respondentes 

declararam ter renda familiar até R$ 1.000,00; 43% de R$ 1.001,00 a R$ 3.000,00; 

25% de R$ 3.001,00 a R$ 6.000,00; 7% de R$ 6.001,00 a R$ 10.000,00; e 15% 

acima de R$ 10.000,00. Para aumentar a robustez dos testes da variável renda como 



110 
 

 
 

principal moderadora do fenômeno de crowding, foi eliminada a faixa de renda entre 

R$ 3.001,00 e R$ 6.000,00. Assim, a variável renda capturou de melhor forma as 

extremidades das faixas de renda da amostra.  
 
 
Tabela 10 – Análise descritiva das variáveis do Estudo 2 (3º experimento) 

Estatística descritiva 
referente a diferentes 

faixas de renda 
Com todas as faixas de renda 

Sem a faixa de renda média 
(De R$ 3.001,00 a R$ 

6.000,00) 

Variáveis N Mínimo Máximo Média Desvio 
padrão N Média Desvio 

padrão 
Media

na 
Idade 284 1 74 26 7.90 214 25 8.00  
Percepção de 
crowding 

284 1 5 3.38 1.21 214 3.40 1.21 2,5 

Satisfação 284 1,00 5,00 2.90 .98 214 2.86 .98 2,5 
Familiaridade 284 1,00 5,00 3.12 1.04 214 3.14 1.01 2,5 
Tolerância ao 
crowding 

284 1,00 5,00 2.15 .69 214 2.18 .70 - 

Imagem da loja 284 1,00 10,00 5.96 2.36 214 5.90 2.33 - 
Qualidade dos 
produtos vendidos 

284 1,00 10,00 6.27 2.13 214 6.20 2.14 - 

Nível de renda dos 
clientes 

284 1,00 10,00 5.20 2.05 214 5.14 2.03 - 

Conhecimento da loja 284 1,00 10,00 5.83 2.78 214 5.78 2.76 - 
Densidade espacial 284 1,00 10,00 5.09 3.14 214 5.00 3.10 - 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A estatística descritiva com as médias, desvio padrão e número de 

respondentes total e após a eliminação da faixa de renda – que agrupou os 

indivíduos que apresentaram uma renda média entre a menor e maior faixa – são 

apresentados na Tabela 10. As últimas quatro colunas apresentam as estatísticas 

descritivas referentes aos 214 respondentes que compuseram a amostra final 

utilizada nos testes das hipóteses propostas. A amostra utilizada manteve uma 

proporção entre a quantidade de indivíduos randomizados para cada condição de 

manipulação (Baixa densidade humana = 35%, Média densidade humana = 31%, e 

Alta densidade humana = 34%).  
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4.2.3 Teste de manipulação da densidade humana 
 

 

O teste de validação da manipulação de densidade humana foi realizado por 

meio de uma ANOVA e a manipulação ocorreu conforme esperado, pois, assim como 

no pré-teste, as três condições de densidade foram diferentes ((2; 4,18) F = 159,18 p-

valor < 0,01). Esses resultados permitiram dar início aos testes de hipótese do 

Estudo 2.  

 
 
4.2.4 Testes das hipóteses 

 

 
As hipóteses testadas no Estudo 2 são novamente apresentadas no Quadro 

11. Destaca-se que, conforme discutido na metodologia, neste experimento a 

manipulação de densidade humana foi realizada em três níveis em vez de apenas 

dois. As hipóteses H1, H3, H4, H5, H6 e H7 se mantiveram, e a H2 foi substituída 

pela H8, que testa a relação entre três níveis de densidade humana e a satisfação 

dos consumidores. Também foram incluídas a H9, que testa a interação entre 

familiaridade e renda, a H10, que testa a mediação da percepção de valor hedônico 

na relação entre percepção de crowding e satisfação, e, ainda, a H10.1 que testa a 

maior percepção de valor para consumidores de baixa renda quando a percepção de 

crowding aumenta. 

 
Teste das Hipóteses do Estudo 1 – As variáveis dependentes 
satisfação (Parte 1) e atitude (Parte 2) foram substituídas na 

descrição das hipóteses deste quadro, aparecendo apenas nos 
parênteses.  

VD VI 
Tipo 
de 

teste 

H1: O incremento de densidade humana aumenta a percepção negativa 
de crowding dos consumidores. PC DH RD 

H3: Com o incremento da densidade humana, consumidores com alta 
familiaridade têm menor percepção negativa de crowding que 
consumidores com baixa familiaridade. 

PC DH 
FAM MOD 

H4: Com o incremento da densidade humana, consumidores com maior 
familiaridade têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas que 
consumidores com menos familiaridade. 

SATT 
ATIT 

DH 
FAM MOD 

H5: Com o incremento da densidade humana, consumidores com menor 
renda têm menos percepção negativa de crowding que consumidores com 
mais renda.  

PC DH  
R MOD 

H6: Com o incremento da densidade humana, consumidores com menos 
renda têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas que 

SATT 
ATIT 

DH  
R MOD 
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consumidores com mais renda. 
H7: Com o incremento da percepção de crowding, consumidores com 
menos renda têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas que 
consumidores com mais renda. 

SATT PC  
R MOD 

H8: Consumidores ficam mais satisfeitos na condição de média densidade 
humana que na baixa ou alta densidade humana. Isso gera um efeito U 
invertido da satisfação do consumidor em loja. 

SATT DH RD 

H9: Consumidores com alta percepção de crowding, uma alta 
familiaridade, e com menos renda ficam mais satisfeitos que aqueles com 
mais renda na mesma condição de percepção de crowding e 
familiaridade. 

SATT 
PC 

FAM 
R 

MOD 

H10: Percepção de valor hedônico media a relação entre percepção de 
crowding e satisfação. SATT PC 

PVH  MEDI 

H10.1: Com o incremento da percepção de crowding, consumidores com 
menos renda têm maior percepção de valor hedônico que consumidores 
com mais renda.  

PVH PC  
R MOD 

Quadro 11 – Teste das hipóteses do Estudo 2  
Obs.: Legenda para as variáveis: PC – percepção de crowding; DH – densidade humana; FAM – 
familiaridade; SATT – satisfação; ATIT – atitude; R – nível de renda; RD – relação direta; MOD – 
moderadora; MEDI – mediadora. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 11, são resumidos os resultados estatísticos das hipóteses 

testadas, e na última coluna são apresentadas quais das hipóteses foram aceitas ou 

rejeitadas.  

A hipótese H1 foi suportada, indicando que o incremento de densidade 

humana aumenta a percepção de crowding. Para testar a H1, foram realizadas uma 

ANOVA e uma ANCOVA com seis covariáveis. Deve-se considerar que, 

diferentemente do esperado, apenas o nível de conhecimento da loja pelo 

consumidor foi significante na análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 11 

que o erro quadrado diminuiu com a presença das covariáveis, mas o R2 ajustado 

quase não se alterou. Com base nos resultados, as duas análises de variância com 

modelos customizados foram consideradas nos teste da H1.  
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Tabela 11 – Resumo dos resultados dos testes de hipótese do Estudo 2 (3º experimento) 
 

 
Resumo dos resultados dos testes de 

hipótese das ANOVAS (sem covariáveis) e 
ANCOVAS (com covariáveis) 

Covariáveis: Qualidade 
percebida (QP); Conhecimento 

da loja (CL); Imagem da loja 
(IL); Nível de renda dos 

consumidores (NR); Densidade 
espacial (DE); Tolerância ao 

crowding (TC) 

Médias das variáveis 
dependentes: Percepção 

de crowding (PC) e 
Satisfação (SAT) e seus 

respectivos desvios 
padrão (DP) 

 

 Resultados s/ 
covariáveis 

Resultados c/ 
covariáveis QP CL IL NR DE TC Médias DP Aceita ou 

Rejeita 
PCBDH= 2,34*** 0,93 (2; 83,30) F= 119,42*** (2; 49,21) F= 71,80*** 
PCMDH= 3,40*** 0,88 H1 

R2ajust. = 0,53 R2ajust. = 0,54 
NS ** NS NS NS NS 

PCADH= 4,44*** 0,69 

 
Aceita 

(5; 17,39) F= 30,08*** (5; 20,2) F= 29,63*** PCFAMB= 3,70 1,23 H3 
R2ajust. = 0,53 R2ajust. = 0,54 

NS ** NS NS NS NS 
PCFAMA= 3,08 1,11 

Aceita 

(5; 17,39) F= 30,08*** (5; 3,33) F= 8,98*** SATFAMB= 2,40 0,86 H4 
R2ajust. = 0,41 R2ajust. = 0,62 

*** NS *** * *** *** 
SATFAMA= 3,35 0,87 

Aceita 

(5; 33,78) F= 48,50*** (5; 20,28) F= 29,78*** PCBR= 3,37 3,37 H5 
R2ajust. = 0,53 R2ajust. = 0,54 

NS ** NS NS NS NS 
PCAR= 3,47 3,47 

Aceita 

(5; 15,26) F= 24,24*** (5; 2,86) F= 7,21*** SATBR= 2,98 0,98 H6 
R2ajust. = 0,35 R2ajust. = 0,59 

** NS *** * *** *** 
SATAR= 2,58 0,95 

Aceita 

(3; 11,32) F= 13,70*** (3; 2,31) F= 5,57*** SATBR= 2,98 0,98 H7 
R2ajust. = 0,15 R2ajust. = 0,57 

* NS *** ** *** *** 
SATAR= 2,58 0,95 

Aceita 

SATBDH= 3,35*** 0,83 
(2; 33,,01) F= 49,33*** (2; 6,17) F= 15,96*** 

SATMDH= 3,18*** 0,80 H8 

R2ajust. = 0,31*** R2ajust. = 0,60 

*** NS *** * *** *** 

SATADH= 2,86*** 0,98 

Rejeita (Teste 
comparação de 

médias da 
ANOVA 

significante 
para todas as 

diferenças) 
1. (7; 9,81) F= 14,59*** (7; 1,74) F= 4,28***   

R2ajust. = 0,31 R2ajust. = 0,59 
* NS *** ** *** *** 

   
H9 

2. Teste para PCalta e FAMalta (1; 0,32) F= 0,86 NS NS *** ** *** ***   

Rejeita 
(ANOVA 2 foi o 

teste final da 
H9) 

H10 Testes por meio de regressões e teste de Sobel (Tabela12 a seguir – p.121) Aceita 
H10.1 (3; 12,41) F= 19,52*** (3; 3,62) F= 10,09*** *** NS * *** *** *** VHLBR = 2,75 0,89 Aceita 
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 R2ajust. = 0,21 R2ajust. = 0,55       VHLAR = 2,29 0,81  
Obs.: *** p-valor ! 0,01; ** p-valor ! 0,05; * p-valor ! 0,10; NS = Não significante. Resultados s/ covariáveis = ANOVA; Resultados c/ covariáveis = ANCOVA.  
Legenda para as variáveis: DE – densidade espacial; IL – imagem da loja; QP – qualidade dos produtos vendidos na loja; CL – conhecimento prévio da loja 
do respondente; NR – nível de renda dos clientes que frequentam a loja; TC – tolerância ao crowding; PCBDH – percepção de crowding para baixa densidade 
humana; PCADH – percepção de crowding para alta densidade humana; PCFAMB – percepção de crowding para familiaridade baixa. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Esse resultado corrobora as evidências de Machleit et al. (1994, 2000) em 

relação a percepção de crowding. Dessa forma, para a amostra deste experimento, 

mais densidade humana em livraria eleva a percepção de crowding. O esperado para 

a H2 seria que maior densidade humana fosse causa de menor nível de satisfação, 

se a densidade humana fosse proxy de um sentimento relacionado a emoções 

negativas com o ambiente de compra de livrarias. Porém, a rejeição da H2 sugere 

dúvidas sobre uma percepção negativa de crowding como prenunciado até o 

momento, o que pode indicar que a percepção de crowding não tenha apenas uma 

conotação negativa, conforme discutido nos estudos de Machleit et al. (1994, 2000), 

Eroglu et al. (2005) e Rompay et al. (2008). 

Como a H8 substituiu a H2 no teste da relação entre o incremento da 

densidade humana e satisfação, sem a presença de moderadoras, ela será discutida 

antes das demais. Por meio do teste da hipótese H8, o incremento de densidade 

humana aumenta a satisfação em cada nível de densidade humana manipulada. 

Esperava-se um maior nível de satisfação na média densidade, o que não ocorreu. 

As diferenças entre as médias de satisfação foram significantes estatisticamente (p-

valor!0,05), segundo teste de comparação de médias das análises de variância.  

Deve-se considerar que não foi caracterizada uma curva não linear com 

desenho de U invertido como prenunciado na hipótese, mas a diferença de média da 

satisfação entre baixa e média densidade humana foi 50% menor comparada à 

diferença entre média e alta densidade humana, conforme apresentado na última 

coluna da Tabela 11. Avaliando-se as diferenças de média do nível de satisfação, 

provocadas pelo incremento da densidade, e comparando-as com as diferenças nas 

médias de percepção de crowding provocadas pelos mesmos níveis de densidade 

humana, percebe-se que, no caso da percepção de crowding, o aumento é igual da 

baixa para a média densidade humana, e da média para a alta densidade humana. 

Na Figura 9, são apresentadas as curvas formadas pelas médias de satisfação 

e de percepção de crowding em cada nível de densidade manipulado. Se 

comparadas as duas curvas, a primeira tem um padrão menos linear que a segunda. 

A menor inclinação da curva que representa os níveis de satisfação, se comparada 

com a curva de percepção de crowding, indica que, mesmo com o aumento de 

densidade humana incrementando a percepção de crowding entre baixa e alta 
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densidade, o nível de satisfação obteve pouca alteração. Quando a densidade foi 

manipulada para apresentar alto nível de densidade humana, a percepção de 

crowding continuou aumentando, e o nível de satisfação voltou a diminuir. Mesmo 

não sendo possível suportar a H8, os consumidores brasileiros, participantes da 

amostra deste estudo, demonstraram sentir menos o incremento da densidade 

humana até a condição de média densidade, mas eles não têm maior nível de 

satisfação na condição de média densidade humana.  
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Figura 9 – Curva da percepção de crowding e satisfação 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No teste da hipótese H8, não foi suportada a hipótese de maior satisfação na 

condição de média densidade humana, como já foi explicado. Para testar a H8, foram 

realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com seis covariáveis, Deve-se considerar 

que, diferentemente do esperado, apenas o nível de conhecimento da loja pelo 

consumidor foi significante na análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 13 

que o erro quadrado com a presença das covariáveis diminuiu, e o R2 ajustado foi 

incrementado significativamente. Com base nos resultados, o modelo customizado 

ANCOVA foi considerado para o teste da H8.  

As hipóteses H3 e H4 propunham que a densidade humana influencia a PC e 

a satisfação, sofrendo a moderação do controle informacional (familiaridade). Da 

mesma forma que no Estudo 1, no Estudo 2 a familiaridade modera as relações 

prenunciadas nas hipóteses H3 e H4. Assim, o maior controle informacional, 

mensurado pela familiaridade, diminui a percepção de crowding e faz com que o nível 

de satisfação seja mais positivo com o incremento da densidade humana.  

A hipótese H3 foi aceita, sendo a familiaridade moderadora da relação causal 

entre densidade humana e percepção de crowding. Para testar a H3 foram realizadas 

uma ANOVA e uma ANCOVA com seis covariáveis. Deve-se considerar que, 

diferentemente do esperado, apenas o nível de conhecimento da loja do respondente 
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foi significante na análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 11 que o erro 

quadrado diminuiu com a presença da covariável, mas o R2 ajustado não foi 

incrementado. Tais resultados suportam a utilização dos dois modelos customizados 

de análise de variância como teste da H3.  

Como discutido, a hipótese H4 foi suportada, e a familiaridade foi evidenciada 

como moderadora da relação entre densidade humana e satisfação. Para testar a H4 

foram realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com seis covariáveis. Deve-se 

considerar que, conforme esperado, cinco das seis covariáveis foram significantes. 

Pode ser verificado na Tabela 11 que o erro quadrado com a presença das 

covariáveis diminuiu, e o R2 ajustado foi incrementado. Tais resultados suportam a 

escolha do modelo customizado de análise de variância com a presença das 

covariáveis como teste da H4.  

Com os resultados referentes à moderação da familiaridade do consumidor, 

variável que mensurou o quanto o indivíduo conhece sobre a experiência de compra 

em questão (ambiente de livraria) e a situação de compra (baixa e alta densidade 

humana), sugere-se que aqueles que têm maior familiaridade têm menos percepção 

negativa de crowding e mais satisfação quando a densidade humana é incrementada. 

Reafirma-se o objetivo de incrementar a variável renda como moderadora da 

relação entre densidade humana e percepção de crowding, densidade humana e 

satisfação, e percepção de crowding e satisfação. Em direção a este objetivo, os 

resultados dos testes das hipóteses H5 a H7 no Estudo 1 já evidenciaram a influência 

da renda no fenômeno de crowding em loja, demonstrando que consumidores com 

menor renda em situações de incremento de densidade humana em loja (manipulada 

de maneira objetiva), e, ainda, medida por meio da sua dimensão subjetiva 

(percepção de crowding), apresentam respostas mais positivas que consumidores 

com mais renda. Para tornar mais robustos os resultados deste estudo, as hipóteses 

H5 e H7 foram novamente testadas no Estudo 2. Ainda, a partir do resultado da 

análise exploratória realizada ao final do Estudo 1, que demonstrou interação entre 

renda e familiaridade, no Estudo 2, a H9 testou a interação entre renda e 

familiaridade com o aumento da percepção de crowding, tratando como variável 

dependente a satisfação. A seguir são discutidos os resultados dos testes estatísticos 

referentes às hipóteses H5, H6, H7 e H9.  
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Assim como no Estudo 1, a hipótese H5 foi suportada. Para testar a H5 foram 

realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com seis covariáveis. Deve-se considerar 

que, diferentemente do esperado, apenas a o nível de conhecimento da loja do 

respondente foi significante na análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 11 

que o erro quadrado diminuiu com a presença das covariável, mas o R2 ajustado não 

foi incrementado. Tais resultados suportam a escolha dos dois modelos 

customizados de análise de variância para o teste da H5.  

O teste da hipótese H6 suportou a renda como moderadora da relação entre 

densidade humana e satisfação, reforçando a moderação da renda, tornando os 

resultados parciais do Estudo 1 mais robustos. Para testar a H6 foram realizadas 

uma ANOVA e uma ANCOVA com seis covariáveis. Conforme esperado, pelo menos 

cinco de seis covariáveis foram significantes. Pode ser verificado na Tabela 11 que o 

erro quadrado diminuiu com a presença das covariáveis e o R2 ajustado foi 

incrementado. Tais resultados suportam a escolha do modelo customizado ANCOVA 

para o teste da H6. 

A hipótese H7 foi aceita, reforçando o resultado do 1o experimento do Estudo 

1. O incremento da percepção de crowding interage com o nível de renda (baixa e 

alta), evidenciando os consumidores com menor renda mais satisfeitos que os com 

mais renda. Para testar a H7 foram realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com 

seis covariáveis. Conforme esperado, pelo menos cinco das seis covariáveis foram 

significantes na análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 11 que o erro 

quadrado diminuiu com a presença das covariáveis e o R2 ajustado foi incrementado 

significativamente. Tais resultados suportam a escolha do modelo customizado 

ANCOVA para o teste da H7. 

Diferentemente do Estudo 1, pode ser observado na Tabela 11 que os 

resultados da H6 e H7 são similares, não sendo diferente a manipulação objetiva da 

densidade humana ou a mensuração da percepção de crowding (dimensão subjetiva 

do construto).  

Com base no teste estatístico da H9, foi aceita a hipótese de interação entre 

familiaridade e renda com o incremento da percepção de crowding. Para testar a H5, 

foram realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com seis covariáveis. Deve-se 

considerar que, como esperado, cinco de seis covariáveis foram significantes na 

análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 11 que o erro quadrado diminuiu 
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com a presença das covariáveis e o R2 ajustado foi incrementado. Tais resultados 

suportam a escolha do modelo customizado ANCOVA para o teste da H9. 

Complementar à ANCOVA, uma regressão linear, onde a familiaridade (em sua 

escala original) foi tratada como variável dependente, e a renda (baixa e alta) como 

variável independente, suportou relação inversa entre as variáveis (Beta = -0,13, p-

valor ! 0,05). Os resultados referentes à H9 permitem considerar que consumidores 

com menos renda têm maior familiaridade com supermercado em condição de 

aumento de densidade humana.  

Após os achados da renda e familiaridade como moderadoras que ampliam a 

explicação da percepção de crowding e satisfação dos consumidores brasileiros, as 

hipóteses H10 e H10.1 buscaram testar por que consumidores que têm menos renda 

ficam mais satisfeitos que os com mais renda. As duas hipóteses foram suportadas, 

permitindo afirmar com base nos resultados deste estudo que a percepção de valor 

hedônico media a relação entre percepção de crowding e satisfação, e ainda que 

consumidores com menor renda percebam mais valor hedônico que consumidores 

com maior renda com o incremento da percepção de crowding.  

O teste estatístico da H10 é apresentado na Tabela 12, onde podem ser 

observados os resultados das equações de regressão que demonstram o poder 

moderador da variável percepção de valor hedônico da loja, conforme Baron e Kenny 

(1986). Além das regressões apresentadas, que demonstram a percepção de valor 

hedônico da loja como mediadora da relação entre percepção de crowding e 

satisfação, onde o beta de VHL*PC tem valor inverso ao beta calculado apenas com 

PC como variável dependente, o efeito indireto da percepção do valor hedônico da 

loja é reforçado pelo teste de Sobel (Estatística Sobel = 7,79 p-valor ! 0,01). Porém, 

a relação direta entre percepção de crowding e satisfação não foi anulada.  

Segundo Vieira (2008), a inclusão de uma variável mediadora na equação 

reduz ou neutraliza a relação entre a variável independente e a dependente. Nos 

teste apresentados na Tabela 12, a percepção de valor hedônico da loja não foi 

evidenciada como mediadora pura (VIEIRA, 2009). Segundo ZHAO et al. (2010), o 

efeito dessa variável se aproxima ao tipo de mediação competitiva, onde a sua 

inclusão inverte o sinal do coeficiente beta da regressão. Teoricamente, a percepção 

de valor é tratada como mediadora das relações entre percepção de crowding e 

satisfação, mas, nos dois casos em que a mediação foi testada, o valor hedônico não 
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anula totalmente as relações entre as variáveis independentes e dependentes 

(EROGLU et al., 2005; JONES et al., 2010). Em caso mais geral, que tratou a 

percepção de valor do merchandising como mediadora da relação entre percepção 

de qualidade dos fatores ambientais da loja e resposta do consumidor, a percepção 

de valor também demonstrou não ser uma mediadora pura – segundo nomenclatura 

de Vieira (2010). 
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Tabela 12 – Betas das regressões do teste de mediação da percepção de valor hedônico da loja 
 

 Beta 
VI – percepção de crowding 
VD – valor hedônico da loja 

Beta = -0,42*** 
(0,05) 

VI – valor hedônico da loja  
VD – satisfação 

Beta= 0,84*** 
(0,04) 

VI – percepção de crowding  
VD – satisfação 

Beta= -0,40*** 
(0,05) 

VI – VHL*PC 
VD – satisfação 

Beta = 0,40*** 
(0,02) 

VI – VHL*PC 
 
VI – PC  
 
VD – satisfação 

0,82*** 
(0,02) 

-0,82*** 
(0,04) 

 
*** p-valor ! 0,01. Legenda para as variáveis: VHL – valor hedônico da loja; PC – percepção 
de crowding; VD – variável dependente; VI – variável independente. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O teste da H10.1 suportou a hipótese de maior valor hedônico para 

consumidores de baixa renda quando há incremento da percepção de crowding. Para 

testar a H10.1, foram realizadas uma ANOVA e uma ANCOVA com seis covariáveis. 

Conforme esperado, pelo menos cinco das seis covariáveis foram significantes na 

análise de variância. Pode ser verificado na Tabela 11 que o erro quadrado diminuiu 

com a presença das covariáveis e o R2 ajustado foi incrementado significativamente. 

Tais resultados suportam a escolha do modelo customizado ANCOVA para o teste da 

H10.1.  

Com estes resultados das hipóteses H10 e H10.1, é possível afirmar que, no 

caso de supermercados, quando há incremento de percepção de crowding, 

consumidores de baixa renda percebem mais valor hedônico na loja que 

consumidores da alta renda. Sendo a percepção de valor hedônico da loja mediadora 

da relação entre percepção de crowding e satisfação, varejistas devem proporcionar 

mais percepção de valor hedônico a consumidores de baixa renda, pois esses 

apresentam maior capacidade de aumentar o seu nível de satisfação, mesmo com 

alta percepção de crowding. Situações em que haja mais densidade humana, de 

maneira premeditada ou não, são mais adequadas à baixa renda. Em caso de 

impedimento ou dificuldades do gerenciamento do nível de densidade, o incremento 

da percepção de valor pode remediar as consequências em termos do nível de 

satisfação dos consumidores de baixa renda.   

  

 



119 
 

 
 

4.3 Análise das covariáveis 
 

 

Com o objetivo de interpretar a influência das covariáveis utilizadas no Estudo 

2, a associação entre elas e as variáveis dependentes percepção de crowding e 

satisfação foi testada por meio de duas regressões lineares. Os resultados referentes 

ao modelo de regressão com a variável dependente percepção de crowding são 

apresentados na Tabela 13. O modelo apresenta parâmetros de adequação aos 

dados suficientes, conforme pode ser verificado pelo F estatístico e sua significância, 

R2 ajustado maior que zero, e Teste Durbin Watson entre 1,5 e 2,0.  

 
Tabela 13 – Regressão linear com a percepção de crowding (PC) 

VD = SATT Erro 
Beta 

padronizado T VIF 
intercepto 0,36 *** 9.915  
DE 0,03 -0,43*** -5.832 1.45 

QUAL 0,05 0,15* 1.640 2.10 

CON 0,03 0,20*** 2.922 1.30 

IMAG 0,05 -0,02 -.243 2.27 

NRC 0,05 -0,12 -1.474 1.69 

 

TC 0,11 0,03 .415 1.01 

 R2 ajustado 0,22  
 F 10,80  
 p-valor do F ***  
 Durbin-Watson 1,52  

***p-valor ! 0,01; **p-valor ! 0,05; *p-valor ! 0,10. Legenda para as variáveis: DE – densidade 
especial; QUAL – percepção de qualidade da loja; CON – conhecimento prévio da loja do 
respondente; IMAG – imagem da loja; NRC – nível de renda dos clientes que frequentam a 
loja; TC – tolerância ao crowding. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

A densidade espacial apresentou o maior coeficiente de correlação com a PC, 

mas em relação inversa ao esperado. Da mesma forma que o incremento da 

densidade humana aumenta a PC, a densidade espacial também deveria aumentar a 

PC. Mas, se a percepção negativa de crowding não é a única possibilidade de 

resposta a densidade, conforme discutido neste trabalho, pode ser que a mensuração 

de PC utilizada neste trabalho seja melhor para calcular a percepção de crowding 

humano do que espacial.  
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Os parâmetros da regressão para a variável dependente satisfação também 

foram satisfatórias e podem ser observadas na Tabela 14. A densidade espacial, 

nesse caso, apresentou relação positiva de associação com a variável dependente. 

De maneira exploratória, pode-se dizer que a densidade espacial apresenta 

associação negativa com a percepção de crowding, mas positiva com a densidade 

espacial. Os resultados de Li et al. (2009) e Jones et al. (2010) demonstram, 

respectivamente, relações positivas entre densidade espacial e imagem da loja para 

loja de desconto, e densidade espacial e satisfação, mediada pela percepção de 

valor hedônico.   

 
Tabela 14 – Regressão linear com a satisfação (SATT) 

VD = SATT Erro 
Beta 

padronizado T VIF 
Intercepto 0,36 *** 9.915  
DE 0,03 0,41*** -5.832 1.45 

QUAL 0,05 0,13*** 1.640 2.10 

CON 0,03 -0,03* 2.922 1.30 

IMAG 0,05 0,25 -.243 2.27 

NRC 0,05 0,15*** -1.474 1.69 

 

TC 0,11 0,12** .415 1.01 

 R2 ajustado 0,55  
 F 43,35  
 p-valor do F ***  
 Durbin-Watson 1,90  

***p-valor ! 0,01; **p-valor ! 0,05; *p-valor ! 0,10. Legenda para as variáveis: DE – densidade 
especial; QUAL – percepção de qualidade da loja; CON – conhecimento prévio da loja do 
respondente; IMAG – imagem da loja; NRC – nível de renda dos clientes que frequentam a 
loja; TC – tolerância ao crowding. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De qualquer forma, essa é uma análise exploratória, e os resultados das 

regressões em relação à densidade espacial, principalmente a regressão que tratou 

satisfação como variável dependente, apenas corroboram a importância das 

covariáveis densidade espacial, qualidade dos produtos vendidos, nível de renda dos 

clientes da loja nas análises de variância utilizadas nos testes de hipótese do Estudo 

2. 

 

 



121 
 

 
 

4.4 Discussão consolidada dos Estudos 1 e 2 
 

 

O Quadro 12 abaixo resume quais hipóteses foram aceitas ou rejeitadas nos 

dois estudos realizados nesta pesquisa. O Estudo 1 se deu por meio de dois 

experimentos em livrarias, e o Estudo 2 ocorreu também por meio de um experimento 

em que a manipulação de densidade humana aconteceu com fotos de 

supermercados. Somando todos os testes realizados para as 11 hipóteses da 

pesquisa, foram 25 testes de hipótese nos dois estudos, e uma parte deles ocorreu 

nos três experimentos. Desses, apenas cinco não suportaram as hipóteses 

prenunciadas, e, das quatro hipóteses testadas apenas no Estudo 2, apenas uma foi 

rejeitada. Dessa forma, os resultados desta pesquisa foram robustos em relação a 

ampliar o entendimento do fenômeno de crowding no contexto de varejo de um 

mercado emergente como o Brasil.  

 
Teste das Hipóteses do Estudo 1 – As variáveis dependentes 
satisfação (Parte 1) e atitude (Parte 2) foram substituídas na 

descrição das hipóteses deste quadro, aparecendo apenas nos 
parênteses.  

Estudo 1 Estudo 2 

 Exp.1 Exp.2 Exp.3 
H1: O incremento de densidade humana aumenta a percepção 
negativa de crowding dos consumidores. Aceita Rejeita Aceita 

H2: O incremento da densidade humana influencia negativamente as 
respostas (satisfação e atitude) dos consumidores. Rejeita Aceita Aceita 

H3: Com o incremento da densidade humana, consumidores com alta 
familiaridade têm menor percepção negativa de crowding que 
consumidores com baixa familiaridade. 

Aceita Rejeita Aceita 

H4: Com o incremento da densidade humana, consumidores com 
maior familiaridade têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas 
que consumidores com menos familiaridade. 

Aceita Aceita Aceita 

H5: Com o incremento da densidade humana, consumidores com 
menor renda têm menos percepção negativa de crowding que 
consumidores com mais renda.  

Aceita Aceita Aceita 

H6: Com o incremento da densidade humana, consumidores com 
menos renda têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas que 
consumidores com mais renda. 

Rejeita Aceita Aceita 

H7: Com o incremento da percepção de crowding, consumidores com 
menos renda têm respostas (satisfação e atitude) mais positivas que 
consumidores com mais renda. 

Aceita Rejeita Aceita 

H8: Consumidores ficam mais satisfeitos na condição de média 
densidade humana que na baixa ou alta densidade humana. Isso gera 
um efeito U invertido da satisfação do consumidor em loja. 

---- ---- Rejeita 

H9: Consumidores com alta percepção de crowding, uma alta 
familiaridade, e com menos renda ficam mais satisfeitos que aqueles 
com mais renda na mesma condição de percepção de crowding e 
familiaridade. 

---- Aceita Aceita 

H10: Percepção de valor hedônico media a relação entre percepção de ---- ---- Aceita 
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crowding e satisfação. 
H10.1: Com o incremento da percepção de crowding, consumidores 
com menos renda têm maior percepção de valor hedônico que 
consumidores com mais renda.  

---- ---- Aceita 

Quadro 12 – Resumo dos resultados das hipóteses testadas nos Estudos 1 e 2 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação ao objetivo principal desta pesquisa, ele foi atingido. Esse objetivo 

consistia em entender como a renda influenciava o fenômeno de crowding. A 

introdução da variável renda como uma moderadora no fenômeno de crowding 

ampliou o entendimento das consequências do crowding em loja. Os achados 

relacionados à percepção de valor hedônico da loja, como mediadora da relação 

entre percepção de crowding e satisfação, permitiram o entendimento de por que a 

percepção de crowding é menos negativa para a baixa renda. A maior percepção de 

valor hedônico da loja para esse segmento, mesmo quando a percepção de crowding 

aumenta, permite uma maior compreensão de por que os consumidores de baixa 

renda ficam mais satisfeitos em situações com mais densidade humana.  

Foi evidenciada também uma relação inversa entre familiaridade e renda 

quando há incremento de percepção de crowding. Mesmo que este resultado exija 

mais investigação, ele corrobora a ideia de que alta densidade humana e maior 

percepção de crowding não têm o mesmo caráter negativo para todos os tipos de 

consumidores, principalmente se esse diferencial for a renda.  

Segundo Griffin et al. (2000), o valor hedônico, por meio da percepção dos 

respondentes, da mesma forma que foi realizado neste trabalho, evidenciou 

influência do contexto dos consumidores no valor hedônico. Os autores justificaram 

essa influência devido à dimensão hedônica da percepção de valor envolver mais as 

emoções dos consumidores. Com base na avaliação desses autores, nesta pesquisa, 

consumidores com menor renda ficaram mais satisfeitos com a experiência de 

compra em condição de alta densidade. Isso pode ser explicado devido a uma maior 

convivência (hábito) com a densidade, que diminui o stress e o desconforto desses 

respondentes, dada a familiaridade evidenciada nesta pesquisa. 

O destaque dado por Chauvel e Mattos (2008) à existência de diferenças entre 

o que significa valor para a baixa e alta renda, tal como a importância que a 

abundância tem para a baixa renda, converge com a perspectiva de a experiência de 

compra no varejo ser influenciada não apenas pelo contexto do tipo de loja, mas por 

toda realidade física do consumidor. Essa realidade do consumidor poderia ser 
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exemplificada, ainda, pelo tipo de transporte utilizado, pelo tipo de residência, pelo 

local onde ele mora, além das opções de lazer, que são sempre ambientes com alta 

densidade humana. Outro ponto convergente entre o estudo de Griffin et al. (2000) 

realizado na Rússia e os achados de Chuavel e Mattos (2008) foi o valor da simples 

possibilidade de comprar aquilo que se quer, quando a oportunidade para tal ação é 

mais escassa.  
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5. CONCLUSÕES FINAIS 
 
 

Esta pesquisa sobre o fenômeno de crowding em ambiente de loja tem o 

interesse de responder a três questões: “Existe diferença na resposta de 

consumidores de alta e baixa renda ao crowding em loja?”. “Quais fatores podem 

explicar possíveis diferenças?”. “Consumidores com alta percepção de crowding 

podem ficar satisfeitos com a experiência de compra em situações de alta densidade 

humana?”. No intuito de responder às questões propostas, o desenvolvimento deste 

trabalho buscou atingir cinco objetivos: (1) Investigar qual é a reação ao crowding, 

entendido como o nível de densidade humana, de consumidores de alta e baixa 

renda; (2) Testar o efeito moderador do controle informacional (familiaridade) nas 

respostas dos consumidores em condições de incremento da densidade humana; (3) 

Testar o efeito moderador da renda nas respostas dos consumidores em condições 

de incremento da densidade humana; (4) Testar o efeito mediador da percepção de 

valor hedônico com o incremento da percepção de crowding; (5) Investigar como 

diferentes níveis de renda afetam a percepção de valor hedônico em lojas com 

incremento de densidade humana. 

Os resultados dos dois estudos apontam significativos achados em relação às 

variáveis que moderam a reação subjetiva (percepção de crowding) à atitude e à 

reação comportamental dos consumidores (satisfação) ao incremento da densidade 

humana em loja. Foi demonstrado que consumidores de alta e baixa renda 

respondem de maneira diferente à densidade humana. Enquanto os estudos de 

Machleit et al. (1994, 2000) e Rompay et al. (2008) exemplificam a resposta negativa 

dos consumidores à densidade humana, ou seja, percepção negativa de crowding, os 

resultados desta pesquisa corrente evidenciaram que existem respostas mais 

positivas para pelo menos um segmento econômico de consumidores. Os 

participantes com menos renda apresentaram atitude mais positiva e maior nível de 

satisfação que os com mais renda ao incremento de densidade humana. E, ainda, 

consumidores com menos renda, mesmo quando têm maior percepção de crowding, 

têm respostas, medidas pela atitude e satisfação, mais positivas.  



125 
 

 
 

Outro achado relevante desta pesquisa está alinhado à segunda questão que 

orientou este trabalho. Foi possível evidenciar que parte dos consumidores, aqueles 

com menos renda, fica mais satisfeita em supermercados, mesmo com o aumento da 

percepção de crowding, quando comparados aos de alta renda. Se comparados os 

consumidores de alta e baixa renda que têm alta percepção de crowding, os de baixa 

renda percebem mais valor hedônico na loja que os de alta renda. Além de os 

consumidores se diferenciarem pela percepção de valor hedônico de uma loja com 

maior densidade humana, os de menos renda apresentaram maior familiaridade com 

essa situação de compra.  

 Foi muito reveladora a constatação de que, em um mesmo país, diferentes 

segmentos de consumidores mostraram reações diversas: baixa renda mostrou-se 

com menor desconforto do que alta renda em ambientes de alta densidade humana. 

A percepção de valor hedônico mediando a relação entre percepção de crowding e 

satisfação na baixa renda permite inferir que consumidores da “massa” percebem 

valor hedônico na alta densidade, e esse é um dos motivos que os fazem mais 

satisfeitos que os consumidores da “elite” na mesma situação, em um ambiente que 

os dois públicos frequentam. Fica, portanto, evidente a importância que o contexto 

exerce no comportamento do consumidor. 

Em geral, as referências básicas dos estudos são as mesmas para as duas 

linhas de estudos (respostas negativas e positivas ao incremento de densidade em 

loja) sobre o fenômeno. As pesquisas tomaram da psicologia ambiental o conceito de 

crowding, usando Stokols (1972) e Averill (1973), utilizando-se de metodologias 

quantitativas (survey ou experimento) para testar hipóteses de moderação e/ou 

mediação de novas variáveis que, de alguma forma, pudessem influenciar a relação 

entre densidade humana e espacial, percepção de crowding e atitude ou respostas 

comportamentais do consumidor. A diferença entre as duas linhas (Grupo 1 e Grupo 

2 versus parte do Grupo 3) está nos resultados conceituais e testes empíricos. Pode-

se resumir que a percepção de crowding com conotação positiva já havia sido 

introduzida a partir dos estudos mais recentes ocorridos fora do contexto de países 

desenvolvidos, tais como Pons e Laroche (2007) e Wu e Luan (2007).  

Em nenhum momento, as duas linhas citadas representam uma quebra de 

paradigma ou significam diferenças extremas de abordagem, mas, sim, identificam 

uma relação heterogênea dos consumidores com a densidade em loja. Para 
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consumidores dos países desenvolvidos, a alta densidade está relacionada a stress e 

outras emoções negativas. Essas emoções diante da densidade geram uma 

sensação de perda de controle e do seu espaço individual, que foi mensurada por 

uma escala de percepção de crowding. O construto foi tratado como negativo, pois 

mensura a dimensão subjetiva da densidade de indivíduos que sempre estiveram em 

contextos socioeconômicos e culturais onde a densidade humana e espacial tinha 

conotação negativa. Segundo Burgess e Steenkamp (2006) e Sheth (2011), a teoria 

de marketing depende do contexto institucional e deve ser repensada em sua 

evolução com o advento da importância dos mercados emergentes no cenário 

econômico mundial.  

Esta pesquisa sobre percepção de crowding e suas consequências esteve 

apoiada em estudos já publicados sobre esse fenômeno em ambientes de compra de 

lojas físicas dos principais periódicos que discutem comportamento de compra no 

varejo e periódicos que discutem densidade e percepção de crowding nas áreas de 

psicologia ambiental e arquitetura. O levantamento dos estudos sobre crowding, 

aplicados a comportamento de compra no varejo, foi ordenado em três grupos de 

pesquisas. Esses estudos representam a evolução da investigação sobre crowding 

em loja. Nesses três grupos, duas linhas de resultados foram encontradas, sendo 

uma composta de trabalhos apenas com propostas conceituais e outra que, por meio 

de pesquisas empíricas, procurou aportar novos construtos e enriquecer o 

entendimento desse fenômeno ao investigar a influência da densidade humana 

(crowding em sua dimensão objetiva) na percepção de crowding (crowding em sua 

dimensão subjetiva e mais emocional), e as consequências nas respostas dos 

consumidores (ex.: nível de satisfação, coping, intenção de compra).   

Outra conclusão conceitual refere-se à estrutura por trás dos modelos de 

explicação do fenômeno de crowding. Uma síntese dos estudos sobre o fenômeno de 

crowding no varejo demonstrou que todos os modelos utilizados como exemplos para 

os três grupos de pesquisas tiveram como base o paradigma S-O-R de Mehrabian e 

Russell (1974) e Donovan e Rossiter (1982). Nessa síntese, foi evidente que as 

questões que ainda precisam ser respondidas sobre o fenômeno se concentram no 

“O”, que significa a avaliação dos indivíduos em relação aos estímulos do ambiente 

de loja (“S” do paradigma). Porém, variáveis que possam estar na fronteira entre 

avaliação e respostas, como a percepção de valor, explicam algumas diferenças 
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entre respostas de grupos de consumidores. Essa é uma observação que tomou 

como base os achados deste trabalho. A ampliação dos modelos em direção a 

inclusão da renda e familiaridade também são contribuições deste trabalho. 

Ao final desta pesquisa, vale retomar algumas convergências entre questões 

básicas da psicologia ambiental – o conceito de crowding de Stokols (1972) – e a 

perspectiva da releitura dos conceitos clássicos de marketing de Burgess et al. (2006) 

e Sheth (2011), especificamente no que tange a aplicabilidade de conceitos 

tradicionais em mercados emergentes. Essa reflexão se faz necessária porque, em 

um primeiro olhar, poder-se-ia entender que os únicos achados e contribuições desta 

pesquisa seriam a inclusão da renda e reforço da utilização da percepção de valor 

como mediadora para entender o fenômeno de crowding. Mas deve ainda ser 

agregada às contribuições desta pesquisa a releitura do conceito seminal de 

crowding dentro da perspectiva da psicologia ambiental.  

Todo levantamento teórico realizado nesta pesquisa sobre crowding reconhece 

os artigos de Stokols (1972) e Averill (1973) como seminais sobre o construto. Eles 

definiram crowding como a diferença entre densidade (mensuração do ambiente 

físico) e percepção de crowding (conceito similarmente utilizado para definir a 

dimensão subjetiva da densidade), que ocorre quando existe uma sobrecarga de 

estímulos sociais, ou, ainda, restrição física, ou a demanda por espaço de uma 

pessoa excede a realidade do local em que ela se encontra, ou quando todos os 

motivos anteriores ocorrem de modo concomitante. Diferentemente da conotação 

negativa associada ao construto crowding, os estudos realizados em países 

emergentes e alguns achados relacionados com o comportamento da baixa renda no 

Brasil sugerem uma redefinição do conceito de percepção de crowding. 

Reforça-se a necessidade de revisão do construto percepção de crowding, 

dando a esse conceito uma conotação “neutra”, sugerindo-se para isso a adoção, 

respectivamente, dos termos percepção de crowding (positiva) e percepção negativa 

de crowding, para refletir a possibilidade da polaridade do construto. Vale a pena 

reconhecer que Eroglu e Harrell (1986) já haviam introduzido o conceito de 

“densidade funcional” para refletir situações de respostas positivas a ambientes de 

alta densidade. Se analisada de modo interdisciplinar, a proposta de revisão de 

crowding, com base no contexto onde ele ocorre, se alinha aos estudos de Boyko e 
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Cooper (2011), que se propõem a rever o significado de densidade e suas 

consequências.   

Para dar continuidade à investigação do fenômeno de crowding no contexto de 

mercados emergentes, próximas pesquisas devem testar se “tipo de loja” modera a 

relação entre densidade (humana e espacial) e percepção de crowding, e densidade 

(humana e espacial) com a satisfação dos consumidores. Os testes podem ocorrer 

no sentido de comparar resultados entre alta e baixa renda. No estudo de Machleit et 

al. (2000), foi demonstrada a moderação do tipo de loja na relação entre densidade 

humana e percepção de crowding, densidade humana e satisfação, sendo que a 

maior densidade em lojas de desconto foi mais positiva que em livrarias. Essa 

pesquisa foi desenvolvida no mercado americano. Em outro contexto de varejo, no 

mercado asiático, Lee et al. (2011) demonstraram que a densidade humana 

incrementava a imagem da marca de loja de desconto. O mesmo não foi evidenciado 

para imagem de supermercados. Quando testou a densidade espacial como 

antecedente da imagem, a imagem da loja diminuiu para os dois casos 

(supermercados e loja de desconto). Será que, no caso brasileiro, a densidade 

espacial seria negativa? Análise exploratória das covariáveis sugere uma associação 

positiva entre densidade espacial e satisfação em supermercado. Entender como a 

densidade humana e espacial influencia diferentes respostas dos consumidores 

(percepção de crowding, atitude, imagem da marca, satisfação) ampliaria o 

conhecimento sobre o fenômeno de crowding.   

A comparação dos resultados desta pesquisa com investigações aplicadas a 

consumidores de alta e baixa renda de outros países ajudaria a explicar e comprovar 

se a diferença entre as respostas seria mais explicada por variáveis individuais 

(renda e familiaridade) ou pelo contexto em que os consumidores estão inseridos. 

A investigação de uma resposta mais positiva do consumidor para a média 

densidade deveria continuar. Apenas Pan e Siemens (2010) demonstraram 

resultados significantes para a hipótese de média densidade sendo mais positiva que 

baixa e alta densidade. Essa é uma hipótese que parece ter lógica quando são 

discutidas situações de crowding em loja, em contextos de cidades metropolitanas 

mais densas. A pesquisa nesse sentido poderia manipular três níveis de densidade 

humana e/ou espacial, em diferentes tipos de loja, controlando o nível de expertise 

exante do consumidor. Tais pesquisas deveriam objetivar o teste de para quais tipos 
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de produto e lojas a média densidade seria uma sinalização de qualidade ou 

desejabilidade que influenciaria positivamente as respostas dos consumidores. 

 Testar quais são as emoções negativas ou positivas correlacionadas 

diretamente com a percepção de crowding permitiria tratar, do ponto de vista teórico, 

o construto percepção de crowding diferente de percepção negativa de crowding. 

Outra sugestão para novos estudos seria incorporar o construto de emoções para 

testar o seu impacto (positivo ou negativo) na percepção de crowding. Esse estudo 

deveria agregar a variável renda (alta e baixa) como moderadora da relação 

densidade humana e percepção de crowding. O mesmo teste poderia ser realizado 

para densidade espacial. Com testes que também manipulem a densidade espacial, 

novos estudos teriam conhecimento da influência das duas dimensões observáveis 

de crowding para novos contextos. No caso do Brasil, será que a renda moderaria a 

densidade espacial da mesma forma como ocorre com a densidade humana? A 

utilização de construtos associados a esse conceito aumentaria o entendimento das 

reações dos consumidores de baixa e alta renda no contexto de varejo brasileiro.  

Apenas a título de especulação, poderia ser postulado que o impacto da 

densidade espacial seria diferente da densidade humana, podendo assumir uma 

influência positiva na percepção de preço, valor e, consequentemente, na satisfação, 

especialmente para a baixa renda, que atribui um valor positivo a ambientes que 

remetem às percepções de fartura e abundância. 

Ainda como sugestão de pesquisa, porém com cunho mais gerencial, os 

estudos de Machleit et al. (2000, 2005) apresentam questões no sentido de identificar 

as ações que a gestão de uma loja poderia utilizar para controlar o nível de 

percepção de crowding, para mais ou menos. No caso dos estudos citados, foram 

discutidas ações que aumentassem a expectativa de densidade humana na loja, ou 

estratégias de leiaute que melhor distribuíssem os clientes na loja. Caso a ideia seja 

aumentar a percepção de crowding, o que os gestores podem fazer? Experimentos 

de campo poderiam aumentar o entendimento sobre a gestão do crowding em loja 

em sua aplicação gerencial, mas também no sentido da compreensão dos 

mecanismos que influenciam o fenômeno de crowding e as respostas dos 

consumidores. 

Do ponto de vista metodológico, como os resultados deste estudo podem ter 

sido influenciados pelas diferentes formas de coleta de dados, um teste cuidadoso do 
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mesmo desenho experimental, tendo como uma das condições de análise a 

aplicação do experimento utilizando-se a internet, e outros meios de coleta, tais como 

laboratório e sala de aula, colaboraria com o desenvolvimento dos métodos de 

experimento para investigar o fenômeno de crowding.   

Uma das limitações deste estudo está associada ao perfil dos participantes 

que compuseram as amostras dos segmentos de baixa renda. Apesar da renda baixa 

desses respondentes, eles não representam integralmente o perfil sociocultural da 

maioria da população desse segmento de renda. Devido ao fato de eles frequentarem 

um curso de nível superior e à sua convivência mais intensa com colegas de nível 

econômico mais alto, eles podem adotar visões de mundo mais próximas da alta 

renda, o que prejudicaria a captura das reais diferenças entre alta e baixa renda. Na 

mesma linha, a operacionalização da variável renda em dois níveis, sem a eliminação 

da faixa média no Estudo 1, pode ter prejudicado os resultados. O mesmo não 

ocorreu no Estudo 2.   

Outra limitação também associada à amostra consiste na quantidade de 

participantes, especialmente os da baixa renda no Estudo 1. Esse problema foi 

solucionado no Estudo 2. Considerando que renda é uma variável central na linha de 

pesquisa que se pretende iniciar com este trabalho, é necessário continuar a busca 

de um padrão de medida para renda. Conforme Chauvel e Mattos (2008), os critérios 

de divisão de classe baixa e alta, para estudos de consumo, não são claros no Brasil. 

Os achados de pesquisas sobre consumo de baixa renda sinalizam em uma direção 

de que os critérios de classe social necessariamente não se aplicam aos estudos de 

marketing interessados no comportamento de compra. Outra possível limitação foi a 

realização dos experimentos em sala de aula e por computador, que podem ter 

influenciado os resultados.  

Como implicações gerencias, o estudo ressalta a satisfação que consumidores 

podem sentir em ambientes com alta densidade humana, desde que estes sejam do 

segmento de baixa renda. Nesse sentido, as empresas varejistas devem desenvolver 

esforços para aumentar a percepção de valor hedônico da loja, pois, quando o valor 

hedônico aumenta, a satisfação também é incrementada. Parece fazer sentido lojas 

que tenham como target a baixa renda se manterem cheias, iluminadas e 

movimentadas. Um paralelo entre o ambiente de loja e um desfile de carnaval faria 

sentido como ilustração do que seria uma “loja ideal”.  
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Em outro sentido, realmente a ideia de exclusividade gerada pela amplitude de 

espaço e pouca interação com muitas pessoas parece criar uma condição de 

ambiente de loja mais adequado para consumidores de alta renda. Nesse sentido, 

pode ser estratégico agilizar os processos de atendimento de clientes para, ao 

encurtar o tempo de permanência na loja, oferecer um ambiente com menor 

densidade humana. A adoção de processos mais eficientes de merchandising, 

leiaute, sinalização bem posicionada de produtos e preços, uma equipe de loja mais 

flexível para responder aos inesperados picos de atendimento e processos menos 

burocratizados no pagamento e finalização das compras seriam procedimentos 

valiosos para minimizar o tempo de espera do consumidor em sua experiência de 

compra.   

Avaliar a satisfação dos consumidores, controlando os diferentes níveis de 

densidade humana, pode dar ao gerente da loja uma clara ideia de qual é o nível de 

densidade que começa a gerar insatisfação nos clientes, servindo de orientação para 

que a gestão dos processos operacionais da loja seja gerenciada de modo mais 

eficiente.  
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APÊNDICE 1 – MAPEAMENTO DA LITERATURA DE CROWDING EM VAREJO (PRINCIPAIS ESTUDOS 1976-2005) 

Título Discussão central Metodologia Variáveis mensuradas*  Principais resultados Questões p/pesquisas futuras Autores 

1. The Psychological 
Study of Crowding 

Origens e 
desenvolvimentos 
conceituais do 
fenômeno de 
crowding humano e 
espacial. 

Teórico reflexivo  
- 

 - Propôs uma compilação de 
determinantes de crowding.                                                         
- Reconhece um ganho para o 
conhecimento do fenômeno de 
crowding a partir da interação de 
estudos de diferentes áreas 
(sociologia, psicologia, antropologia 
e desenho ambiental). 

 
 
 
 

- 

Chalsa Loo, 
1975. 

2. Buyer  Behavior  
under Conditions of 
Crowding: an Initial 
Framework 

Trata crowding 
como condição-
chave de ambiente 
de loja.  

Estudo exploratório 
c/ entrevistas em 
profundidade 

VI – Fatores de pessoais: 
experiência passada, 
impaciência, agressividade, 
consciência de tempo. 
Densidade física: 
vendas/tempo, 
transação/tempo, expectativa 
na loja, expectativa no 
checkout. VINT – 
Estratégias adaptativas: em 
relação às interações sociais, 
tempo na loja, e compras. VD 
– Resultados: atendimento 
de objetivos, satisfação, 
imagem da loja, intenção de 
recompra. 

 - Um modelo exploratório que 
identificou estratégias adaptativas 
como variáveis intervenientes na 
relação de causa e efeito de 
percepção de crowding e 
comportamento de compras no 
varejo. 
 - Identificação de resultados da 
percepção de crowding associados 
a informar melhor preço baixo que 
propaganda. 
 - Densidade humana transmite 
personalidade de loja amigável  

 - Qual é o máximo de 
densidade que provoca o 
mínimo de percepção de 
crowding? 
 - Como o varejo responderia as 
estratégias adaptativas dos 
shoppers para promover 
escolhas mutuamente 
benéficas? 

Gilbert D. Harrell 
e Michael D. Hutt, 
1976. 

3. Path Analysis of 
Buyer Behavior under 
Conditions of 
Crowding 

Desenvolvimento de 
modelo de 
antecedentes e 
consequências de 
crowding no varejo 
a partir de Harrell e 
Hutt (1976). 

Survey c/ 600 
consumidores em 
supermercado 
durante seis dias 
em diferentes 
períodos devido às 
flutuações de 
densidade humana.  

VI – Fatores pessoais 
exógenos: experiência 
passada, impaciência, 
agressividade, consciência 
de tempo; densidade física: 
nº de shoppers na loja. VINT 
– Estratégias adaptativas 
(mediadoras): desvio do 
plano de tempo planejado, 
diminuição das compra 
planejadas, uso de critérios 
de avaliação na loja, 
influência no nº de compras 
não planejadas. VD – 
Resultados: satisfação c/ a 

 - índices de uma mediadora entre 
a antecedente densidade física e 
percepção de crowding 
(sensitividade p/crowding). 
 - A confirmação das estratégias 
adaptativas do consumidor como 
mediadoras da relação percepção 
de crowding e resultados. 
 - Gerentes poderiam melhorar 
imagem da loja e satisfação dos 
consumidores ajustando 
merchandising e políticas de 
promoção para minimizarem 
condições de crowding. 
 

 - Desenho do ambiente poderia 
incrementar densidade, mas 
sem sentimento de crowding?  

Gilbert D. Harrell, 
Michael D. Hutt e 
James C. 
Anderson, 1980. 
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loja, felicidade c/ a 
experiência de compra, 
confirmação do 
comportamento de compra, 
tempo gasto na compra.   

4. Retail Crowding: 
Theorical and 
Strategic Implications 

Modelo de crowding 
no varejo c/ inclusão 
de antecedentes 
(motivação de 
compra, restrição, 
expectativa de 
densidade), 
densidade 
percebida como 
mediadora de 
densidade afetiva 
(percepção de 
crowding mais 
densidade 
funcional) como 
respostas afetivas a 
densidade. Objetivo 
de expandir modelo 
de Harrell e Hutt 
(1976). 

Estudo exploratório 
c/ 4 grupos focais 
para gerar um 
modelo de 
antecedentes e 
consequências do 
crowding no varejo 

VI – pistas ambientais, 
motivação de compra 
(hedônica/utilitária), 
confinamento, e expectativa 
de densidade. VINT – 
densidade percebida 
(mediadora de antecedentes 
– densidade afetiva), e 
estratégias adaptativas 
(mediadoras de densidade 
afetiva e resultados). 
VD – satisfação com 
experiência de compra, 
frustração com experiência 
incompleta, compras erradas, 
sentimento de necessidade 
de ajuda, revisão de hábitos 
de compra.  

 - consumidores com mais 
motivação utilitária que hedônica 
desenvolvem mais percepção de 
crowding.  
 - existe interação entre os 
antecedentes de crowding, fazendo 
com que a presença de um 
influencie o outro e vice-versa. 
 - mais expectativa de densidade 
está relacionada com menos 
percepção de crowding. 
 - mais motivação hedônica que 
utilitária está relacionada com 
menos densidade percebida e mais 
resposta afetiva positiva a 
densidade (densidade funcional) 
 - estratégias adaptativas são 
mediadoras parciais da relação 
densidade afetiva e resultados. 

 - Investigar que características 
arquitetônicas e ambientais 
induzem shoppers a percepção 
de crowding. 
 - Investigar se a tolerância ao 
crowding se modifica para 
diferentes tipos de varejo e 
momentos de compras. Inclusão 
de variáveis situacionais ao 
modelo. 
 - Testar modelos de crowding 
no varejo com a inclusão de 
outras variáveis pessoais, e 
também variáveis sociais e 
culturais. 
 - Testar em diferentes culturas 
onde o fenômeno de crowding é 
mais/menos aceitável qual seria 
a reação de consumidores a 
condição de crowding  

Sevgin Eroglu e 
Gilbert D. Harrell, 
1986. 

5. An Empirical Study 
of Retail Crowding: 
Antecedents e 
Consequences 

Teste do modelo de 
Eroglu e Harrell 
(1986) via 
experimento c/ 
variável resposta 
sendo o sentimento 
de satisfação dos 
consumidores. 

1º experimento de 
crowding no varejo 

VI – nível de densidade e 
motivação para compra 
(hedônica/utilitária). VINT – 
pressão de tempo, e risco 
percebido na compra. VD – 
satisfação. 

 - crowding percebido é diferente 
entre motivação hedônica e 
utilitária apenas em condição de 
densidade high. 
 - risco percebido se mostrou a 
moderadora mais forte na relação 
entre percepção de crowding e 
satisfação. 
 - controle percebido surge como 
explicação de maior satisfação 
quando aumenta a pressão de 
tempo como moderadora da 
relação entre percepção de 
crowding e satisfação. Controle 
percebido teria relação direta com 
percepção de crowding.  
 - Homens percebem mais 
crowding que mulheres. 

 - Foram encontradas diferenças 
significantes e em sentido 
oposto de densidade de 
shoppers, merchandise e 
características arquitetônicas 
para instigar a percepção de 
crowding. Qual o efeito de high 
versus low densidade de 
merchandise na formação da 
imagem da loja? 
 - Investigar características de 
arquitetura de varejo e de 
ambiente de loja que criam 
sentimento de crowding. 
 - Em que grau a quantidade de 
informações na loja contribui 
para o sentimento de crowding? 
 - Qual é o impacto da 

Sevgin Eroglu e 
Karen A. 
Machleit, 1990. 
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percepção de crowding no 
varejo para a pesquisa de 
informação e processo de 
informação do consumidor? 

Mapeamento da literatura de crowding em varejo (principais estudos 1976-2005) 
Fonte: Elaborado pelo autor.


