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RESUMO 

Os fatores ambientais de loja, e suas influências sobre o consumo são temas atuais e relevantes, 

tratados por grande parte da literatura acadêmica. Estes fatores, divididos em auditivos, visuais, 

olfativos, táteis, degustativos e sociais apresentam-se como foco das estratégias gerenciais, 

apresentada as interferências nas dinâmicas de atenção no ponto de venda. Este trabalho busca 

aclarar esta dinâmica, diante de três dos fatores: auditivo, visual e social. Para tanto, foram 

consideradas as variáveis de música, iluminação e crowding, e suas influências na atenção do 

consumidor em ambiente simulado de supermercado. A análise foi realizada no Retail Lab da 

Escola Superior de Propaganda e Marketing, com o uso da tecnologia Eye Tracking para 

identificação a atenção visual, diante de seis cenários variados. Os resultados apontam para um 

impacto positivo de músicas, de altura moderada (som ambiente), bem como influências da 

iluminação alta e natural, e aceleração das decisões de compra pela densidade de indivíduos, 

crowding. Tais resultados contribuem para o conhecimento acadêmico e gerencial em 

marketing, com indicação de propostas para estudos futuros. 

 

Palavras-chave: comportamento do consumidor; atenção; ponto de venda;  crowding; música; 

iluminação; eye tracking; Retail Lab. 
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ABSTRACT 

The store environmental factors and their influences on consumption are current and relevant 

themes, dealt with by much of the academic literature. These factors, divided into auditory, 

visual, olfactory, tactile, tasteful and social, are presented as the focus of managerial strategies, 

do to the interferences in the dynamics of attention at the point of sale. This paper seeks to 

clarify this dynamic, in face of three factors: auditory, visual and social. For that, the variables 

of music, lighting and crowding and their influences on consumer attention in a simulated 

supermarket environment were considered. The analysis was carried out in the Retail Lab of 

the School of Advertising and Marketing with the use of EyeTracking technology to identify 

the visual attention in front of six varied scenarios. The results point to a positive impact of 

music of moderate height (ambient sound), as well as influences of the high and natural lighting 

and acceleration of the decisions of purchase by the density of individuals (crowding). Such 

results contribute to the academic and managerial knowledge in marketing, with indication of 

proposals for future studies. 

 

Keywords: consumer behavior; attention; point of sale; crowding; music; lighting; eye 

tracking; Retail Lab. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA  

Dentro da atmosfera de loja, as lembranças podem ser ativadas em momentos presentes, 

por simples fatos ou influências dos cenários. Esta ativação ocorre em maior ou menos grau, 

conforme as diretrizes estabelecidas pela marca, por meio das percepções humanas captadas 

pelos cinco sentidos, com os quais os indivíduos se relacionam e interagem com o mundo: 

olfato, paladar, tato, visão e audição.  

 A música influência diretamente no humor das pessoas, e provocam reações positivas, 

ou negativas, com isso a música vem sendo estudada pela neurociência, para que se compreenda 

tamanha interferência (BALLONE, 2010). 

 Neste sentido a música passa a ser, um atributo importante no marketing das empresas 

para tornar o ambiente mais agradável, e gerador de emoções positivas, o que 

consequentemente, faz com que o consumidor permaneça mais tempo na loja (YALCH E 

SPANGENBERG, 1990).  

 A iluminação é outro elemento da atmosfera de loja, que influência na percepção do 

cliente com relação à loja e ao produto. Portanto, é um ponto estratégico, e deve ser estudado 

de acordo com o posicionamento da marca, para que interfira de forma estratégica na atenção 

do consumidor (CAMARGO, 2009).  

A iluminação, quando bem aplicada e usada de forma conjunta entre, projeto 

luminitécnico e com o marketing pode ser capaz de trazer um aumento das vendas em 20% a 

40% (BRONDANI, 2006). 

Outro item presente na loja é o crowding, densidade de pessoas, dentro do mesmo 

ambiente. A existência de um número elevado de pessoas, dentro do ponto de venda propende  

a acelerar a decisão de compra, de forma a torná-la menos influenciada pelos fatores da 

atmosfera de loja (STOKOLS, 1972).  

Este estudo busca contribuir com a literatura, ao unir os dois principais sentidos 

percebidos pelo ser humano, iluminação e música, em cenários manipulados e incluindo, o 

crowding. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

A música remete os indivíduos a lugares e momentos que viveram, estimulando o  

nascimento às lembranças, de modo consciente ou subconsciente, de forma a gerar uma reação, 

por vezes pensada, por vezes não (GOBÉ, 2002). A música pode ser usada de várias formas: 

música de fundo, música de primeiro plano, volume baixo, volume alto, etc. Segundo Lindstrom 

(2012), em um ambiente de compra, o uso de estímulos sensoriais, pode determinar a forma 

como os consumidores percebem um bem ou serviço. Ao adicionar a música como parte da 

experiência de compra, aumentam as chances de despertar sensações positivas nos 

consumidores, e extrapolar os benefícios racionais, para alcançar uma fidelidade emocional. 

Na abordagem do fator visual, emprega-se a variável iluminação, que influencia na 

percepção do ambiente, e pode contribuir para transformar um lugar confortável, convidativo, 

agradável, gerar bem-estar e segurança. É possível alterar o humor de uma pessoa dependendo 

da cor, direção e do movimento da iluminação; além de trabalhar com luz natural ou artificial. 

A iluminação faz parte do planejamento de marketing, independente do seguimento do 

estabelecimento, e proporciona ao cliente um ambiente agradável, o que o leva a explorar o 

ambiente, direcionando seu olhar para o produto e o conduz ao consumo, aumentando o 

faturamento da loja (SOUZA, 2014). 

Outro item presente na atmosfera de loja é a densidade de pessoas dentro do mesmo 

ambiente, o crowding. A existência de um número elevado de pessoas, dentro do ponto de 

venda, propende a acelerar a decisão de compra, de forma a torná-la menos influenciada pelos 

fatores emocionais.  

Para esclarecer dúvidas observadas na literatura pesquisada, a pergunta principal da 

pesquisa é:  Qual o efeito da música, da iluminação e crowding na atenção do consumidor? 

O trabalho procura aprofundar o conhecimento sobre as variáveis da música, iluminação 

e crowding, na atenção do consumidor, por meio de um estudo exploratório em ambiente 

laboratorial de Varejo. 

1.3 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta dissertação é avaliar o efeito da música, iluminação e crowding, 

na atenção visual do consumidor, sobre diferentes influências da atmosfera de loja, em um 

laboratório de Varejo com uso de eye tracking. 
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 Como objetivos específicos, tem-se: verificar a atenção do consumidor nos cenários;  

 Com alterações no volume da música, e sem o uso da música; 

 Com alteração de intensidade da iluminação e 

 Com a existência de densidade de pessoas, crowding. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O varejo tem se demonstrado um dos principais setores da economia, facultada a sua 

representatividade, junto ao PIB brasileiro, e geração de empregos de maneira continuada. 

Segundo o Ranking do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo (IBEVAR), as 120 

maiores empresas varejistas do Brasil, faturaram em 2015 aproximadamente R$ 424 bilhões, 

12,4% a mais que o identificado na edição de 2014. As empresas participantes do Ranking 

representam em 2014, 30,6% de todo o consumo de bens, uma evolução de 1% em relação a 

2013. 

Em 2014, oitenta e quatro empresas faturaram acima de R$ 1 bilhão, dois a mais que 

em 2013. Quanto à operação, 25% das empresas são multiformato, 50% são multibandeiras e 

57% são multicanais. 

Esses números demonstram de maneira inequívoca, a importância do setor para a 

economia do país, com a representação de quase 30% do total do PIB brasileiro, representação 

esta que se estima alcançar em sua quase totalidade em menos de cinco anos. 

Dentro desse cenário, especial atenção deve ser dada ao setor de supermercado, 

responsável por quase 20% da totalidade dos gastos de consumo, de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O segmento se apresenta como o mais 

representativo do setor, excluído o varejo automotivo, comumente retirado da análise em razão 

de suas especificidades (RANKING IBEVAR, 2015). A migração do consumo para um 

consumo de experiência, por sua vez, vem sendo apontada por diversos autores, como chave 

para o alcance dos resultados, tendo a iluminação e o som um papel importante para a 

construção desse ambiente diferenciado (SOLOMON 2008; PUCCINELLI, 2009). 

Estudar esse fenômeno passa, assim, a ser fundamental, motivo pelo qual se propõe o 

presente estudo, dado a relevância de se compreender, estas alterações de ambiente de loja e 

influências na atenção do consumidor. 

O conhecimento que será gerado por meio deste estudo pretende revelar para o gestor 

de varejo, que a atmosfera de loja deve ser inserida como plano estratégico, e de marketing da 

organização. Mediante essa pesquisa, poderá se estabelecer entendimentos a respeito da relação 
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entre o consumidor, e os elementos sensoriais de iluminação e som, podendo trazer novas 

formas de abordagem e atuação empresarial. 

No âmbito acadêmico, o estudo justifica-se pela necessidade do aprofundamento das 

análises, a respeito do tema e das novas dinâmicas de consumo. Por se tratar de um tema atual, 

em que as informações estão sendo geradas e novos estudos irão ampliar o conhecimento, a 

respeito do tema e fenômenos envolvidos. 

Na literatura acadêmica, uma série de estudos procura aclarar a importância dos fatores 

de ambiente de loja, dentre os quais se destacam informados, diante da dinâmica de loja do 

consumidor, como destaca Anderson et al. (2012), a música deve ser planejada em concordância 

com o perfil do publico de cada varejista, pois interfere na emoção do consumidor, fazendo 

com que o mesmo,  se afaste ou se aproxime da marca. Herrington e Capela (1994) acrescentam 

que, quanto maior o tempo de permanecia do consumidor na loja, maior a chance de conversão 

em vendas, e do ritmo da música utilizado é um fator importante para fazer com que isso 

aconteça. 

Bigoni (2007) afirma que, a importância da iluminação ser acrescentada na estratégia 

de marketing, pois quando está bem planejada pode gerar um aumentar nas vendas na ordem 

de 20 a 40%.  

Além dos citados, o crowding é outro fenômeno de grande interferência no 

comportamento do consumidor, pois gera desconforto no momento da compra, fazendo com 

que a experiência de compra se torne negativo (MACHLEIT et al., 2000). Além disso, interfere 

no tempo de permanência do consumidor dentro da loja (STOKOLS, 1972). 

Consequentemente, entende-se que estudar o tema, pode trazer uma série de 

esclarecimentos, quanto às questões relacionadas, servindo o estudo proposto como base para 

o entendimento das relações de consumo, sobre um enfoque sensorial prático sob o consumidor. 

O foco em música, iluminação e crowding ocorrem pela natureza de importância dos 

fatores ambientais de loja diante da dinâmica de consume. De acordo com Blessa (2005), o 

sentido de mais fácil acesso é o da visão, facultada as influências de exposição e comunicação 

de ponto de venda existente, uma vez que a procura realiza-se a princípio, por uma necessidade 

visual de localização daquilo que se busca. 

O segundo sentido de maior destaque seria justamente o da audição, que se pretende 

presentemente a aclarar diante do estudo das influências da música.  
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Tabela 1 ― Percepção dos cinco sentidos humanos. 

Paladar 1,0% 

Tato  1,5% 

Olfato 3,5% 

Audição 11,0% 

Visão 83,0% 

Fonte: Blessa (2005). 

A escolha do crowding, por sua vez, se justifica diante da ideia de fatores sociais dentro 

do espaço de loja, que igualmente possuem sua influência destacada, como componente extra 

aos cinco sentidos, conforme destacado por Baker (1992) e Bitner (1992), o que será exposto 

de forma mais detalhada na mais adequado na bibliografia. 

Os fatores degustativos (paladar), táteis e olfativos são neste trabalho postos ao lado, 

diante do seu menor percentual de influência frente das dinâmicas de consume, de acordo com 

a percepção dos sentidos apontadas (BLESSA, 2005). 

O assunto igualmente é tratado com importância pelas empresas. Conforme destacado 

pelo Point of Purchase Advertising International (POPAI Brasil), associação sem fins 

lucrativos, especializada no estudo de merchandising no ponto de venda, mais de 80% das 

escolhas de compras de um indivíduo dentro de um supermercado, são tomadas dentro do ponto 

de venda em razão de seus estímulos (POPAI, 2008). 

Em complemento, a pesquisa “A hora certa de ativar o shopper” (2015), realizada pela 

Nielsen, afirma que cerca de 70% das decisões são tomadas na frente das gôndolas, sofrendo 

influências dos espaços de loja e atmosfera que o circunda. 

Clement (2000), destaca que nos Estados Unidos, as principais cadeias de varejo, como 

a Tesco e a Sainsbury, usam designers como competências integrais em seu marketing, e 

consideráveis recursos de design são dedicadas às questões visuais, destacando a importância 

do sentido de visão diante da atmosfera de loja e atenção ao consumo, com impactos em 

resultado. 

As pesquisas internacionais apontam que 84% dos shoppers gostam de lojas que 

utilizam músicas. Nesta mesma linha, 72% das pessoas que apreciam a música em lojas, 

concordam que uma loja que utiliza uma comunicação sonora, é mais convidativa do que a que 

não utiliza (MUSIC WORKS FOR YOU, 2012). 
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1.5 ESTRUTURA 

A organização desta dissertação está dividida em cinco capítulos, de acordo com a 

estrutura lógica de argumentação proposta. 

O capítulo um apresenta a introdução ao assunto, os objetivos e o problema de pesquisa, 

além de justificar a sua importância, e a contribuição que pode gerar para futuros estudos 

correlacionados, bem como prática profissional. 

No segundo capítulo, apresenta-se a revisão da literatura, referente à atmosfera de loja, 

música e o comportamento do consumidor, iluminação e o comportamento do consumidor, 

densidade de pessoas, decisão e o comportamento do consumidor no ponto de venda a atenção 

visual, e o comportamento do consumidor. 

O terceiro capítulo refere-se à metodologia utilizada, definição dos cenários, formas de 

manipulação das variáveis, e tecnologia utilizada. 

O resultado geral é apresentado e discutido no capítulo quatro, com menção às 

observações realizadas durante a pesquisa empregada, e as conclusões tidas em razão delas, 

sempre em linha com o objetivo proposto. 

O último capítulo apresenta as conclusões gerais, e sugestões para próximos trabalhos, 

considerando-se a necessidade de continuação deste estudo, para aferição de resultados 

comparativos, de maior relevância e abrangência. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

O presente capítulo pretende aclarar os conceitos base utilizado para a elaboração do 

presente estudo, com a fundamentação teórica e indicação dos diversos autores que trataram os 

temas. 

Como primeiro item, tem-se a influência da atmosfera de loja diante do consumo, com 

a exposição de trabalhos acadêmicos, realizados acerca do tema de comprovação das 

interferências, dos aspectos de ambiente na experiência do consumidor. 

Os subcapítulos seguintes traduzem algumas destas influências, diante do problema de 

pesquisa apresentado, com elucidações em relação à música, da iluminação e da densidade de 

pessoas como variáveis direcionadoras. 

Por fim, de maneira complementar, alguns pontos acerca da decisão e atenção do 

consumidor, no ponto de venda são abordados, propensa a proximidade de relação existente 

entre os temas. 

2.1 CONCEPÇÕES GERAIS SOBRE A INFLUÊNCIA DA ATMOSFERA DA LOJA NO 

CONSUMO 

O varejo apresenta o foco nas políticas de preço e promoções de desconto, com o 

oferecimento de pacotes de benefícios de custo ao consumidor, com a criação da satisfação, 

qualidade oferecida em contrapartida ao custo considerado (ABREU, 1994).  

O Varejo é o setor de acesso direto ao consumidor, logo,  precisa estar atento às 

mudanças de comportamento, deixando de ser apenas um fornecedor de produto, e sim o 

gerador de experiência. O desafio é entender, e atender as novas necessidades e programar 

variedades de serviços, produtos, sensações, ambiente de loja, fazendo com que o consumidor 

seja atendido como um todo, em um único lugar, diminuindo assim, sua expansão e dispersão 

de atividade de compra em outros varejos (CARVALHO, 2016).  

A venda passaria a ser uma consequência de um processo maior de envolvimento, e 

engajamento do consumidor com a loja e marca, em um ambiente que facilite a interação e 

aprendizagem mútua. Nesse sentido, muito vem sendo estudado sobre as reais influências da 

atmosfera de loja, nas mudanças do comportamento do consumo, sendo este um assunto 

amplamente abordado nos meios acadêmicos e empresariais. Solomon (2008) descreve que, 

apesar de todo o esforço para pré-vender aos consumidores por meio da propaganda, cada vez 

mais a atenção das empresas se volta para o reconhecimento do ambiente de loja, como 
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influenciador do processo de compra. O ambiente de loja pode influenciar de muitas maneiras 

as decisões dos consumidores; principalmente nas etapas de avaliação, compra e pós-compra 

(PUCCINELLI, 2009). 

Dentro desse cenário é importante entender o que compõe a atmosfera de loja, que 

elementos podem ser introduzidos ou modificados, e quais são suas reais influências sobre o 

comportamento do consumidor, e conversão em compra (objetivo principal de qualquer 

empresa varejista). Britto et al. (2014) em seu artigo, “Atmosfera de loja: a importância do 

ambiente dos provadores de roupas no varejo de vestuário”, destacam que a atmosfera de loja 

é formada pelo conjunto de todos os seus ambientes, aqui entendido como espaço, exposição, 

layout, iluminação, sonorização, cheiro, dentre outros. Dentro de uma loja o consumidor é 

submetido a diversos estímulos, que influenciam a forma com que enxerga a marca, sua 

satisfação, experiência e compra. 

O varejo necessita se reinventar, apresentando-se para seu público como um teatro da 

marca, que estimula os cinco sentidos, o tocar, o ver, o ouvir, o saborear e o cheirar. Conforme 

Mehrabian e Russel (1976), todos estes estímulos ambientais, ao serem processados pelo 

organismo, geram emoções de prazer ou excitação, e como consequência, aproximação ou 

afastamento do consumidor em relação ao ambiente. Para exemplificar o exposto, os autores 

apresentam modelo pautado nos estímulos sensoriais e respostas do organismo humano, de 

acordo com a figura a seguir: 

Figura 1 ― Modelo E-O-R Estímulo – Organismo – Resposta.  

Fonte: modelo de Mehrabian e Russel (1976). 

O modelo conhecido como E-O-R, abreviatura para estímulo-organismo-resposta, 

afirma que há sensações emocionais geradas pelos fatores: cores, temperatura, música e cheiros, 

entre outros. Dentre estas sensações, se destacam o prazer, a ativação e a dominância, exercendo 

influência direta sobre o sentimento dos indivíduos, com relação à marca e produto e, 

consequentemente, favorecendo ou dificultando a aquisição do produto final (RUSSEL;  
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MEHRABIAN, 1976). Trata-se de uma resposta racional inconsciente, verificada sobre o 

vínculo emocional gerado. Donovan e Rossiter (1982) aplicaram o mesmo, e concluíram que a 

geração de prazer para o consumidor indica uma resposta emocional, que o induz a consumir 

muito mais do que havia se proposto inicialmente, garantindo conversão e repetição de compra.  

Baker (2002) e Bitner (1992) citam três pontos de atmosfera de loja, como sendo os 

principais influenciadores de decisão de compra do consumidor: design, fatores sociais e 

ambientais. Para os autores, o design deve ser entendido como a parte da atmosfera de loja, que 

fundamentalmente envolve elementos visuais, funcionais e estéticos, aqui entendidos como 

sinalização, disposição, formato de exposição, facilidade de fluxo e acesso, cores e elementos 

gráficos. Uma análise do modelo de Baker desenvolvido por Espinoza et al. (2005) propõe, o 

experimento no contexto do varejo em uma realidade socioeconômica brasileira. Configura-se 

assim, com a aproximação de realidades, um metamodelo, pressupondo um olhar crítico, que 

exige uma reformulação da técnica que considere elementos variáveis da emoção. 

O último, o ambiente, trata de tudo aquilo que afeta à percepção empírica, sendo este o 

elemento diferenciador para que possam criar ambientes de experiências, e geradores de 

vínculos emocionais engajadores, permitindo seu impacto direto no subconsciente dos 

indivíduos. 

A música, elemento que vem sendo estudado por Turley e Milliman (2000) é 

considerado uma fonte de motivação no ambiente de loja, com estudos comprobatórios que 

defendem a ideia: a música quando bem trabalhada, influência na decisão de compra do 

consumidor de forma positiva e direta. 

A iluminação, igualmente objeto de estudo desse trabalho, apresenta-se como elemento 

de destaque nos estudos de arquitetura de loja, design de interiores e criação de ambientes 

saudáveis, sempre em busca de um diálogo com os sentimentos observáveis, aqueles expostos 

nas ações orientadas pela cognição. Outros presentes e não manifestados (da mesma forma não 

ignorada), habitam uma área da complexidade humana não mensurável pela observação 

externa. Ou seja, impossível de se criar modelos de orientação eficazes. Dessa forma, o estudo 

apresentado focará apenas nas manifestações sentimentais expressivas na experiência da 

compra, e do retorno gerados ao consumidor. Segundo Sampaio et al. (2009) a iluminação, é 

uma das variáveis que mais se destacam nos estudos de marketing, sendo um dos elementos 

ambientais mais influentes no comportamento do consumidor. 

Como forma de apresentar a coexistência das influências de iluminação, e música na 

decisão de compra do indivíduo, propõe-se aplicar nessa pesquisa um modelo de orientação 

cognitiva, que amenize as ações emotivas da subjetividade. Pois assim, considera-se possível a 
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criação de ações aplicáveis para um número cada vez maior de consumidores. Em outras 

palavras, os estímulos externos da música e da iluminação visam o condicionamento das ações 

cognitivas, e podem garantir resultados positivos e sensação de prazer no ato da compra 

(KUMAR;  OLIVEIRA, 1997). 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NO VAREJO 

O comportamento do consumidor é foco de estudo em diferentes áreas do conhecimento, 

de análise preferencialmente psicológica, até designers de aeronaves. De acordo com Blackwell 

et al. (2008), esturar o comportamento do consumidor vai além da obtenção do produto e/ou 

utilização do serviço, inclui, também, um processo importente que antecede estas ações, o de 

decisão. 

Seth et al. (2001) assinalam que, conhecer o que os consumidores querem, e como 

tomam suas decisões, sobre a compra é fundamental para o êxito das organizações. Entender e 

adaptar-se à motivação e comportamento do consumidor não é uma opção, é a necessidade 

absoluta para a sobrevivência competitiva (BLACKWELL et al., 2008). 

Oliveira et al. (2005) destaca que, dentro de um contexto de marketing, qualquer 

organização apresenta como propósito, a retenção e conquista de novos consumidores. E para 

o crescimento e sobrevivência da empresa é de extrema importância, a compreensão de quais 

são as variáveis que interferem no comportamento do seu público alvo. 

Entender como o consumidor se comporta gera uma gama de benefícios, para que as 

empresas tenham êxito, e os tornem fiéis aos seus produtos. A compreensão da postura e da 

ação do consumidor é um dos sucessos para que as organizações tomem decisões eficientes, e 

eficazes, garantindo sua longevidade e sucesso financeiro. De acordo com Blackwell et al. 

(2008) o comportamento do consumidor é definido, como as atividades físicas e mentais 

realizadas por clientes de bens e consumo e industriais, que resultam em decisões e ações, como 

comprar e utilizar produtos e serviços, bem como pagar pelos mesmos. 

O consumidor, diferentemente dos diversos intermediários, que fazem parte da cadeia 

produtiva, é o agente que faz o uso final dos bens e serviços (CHURCHILL; PETER, 2000). 

Nota-se que o estudo do comportamento do consumidor é um fenômeno em constante evolução, 

mesmo porque a oferta está cada vez maior, especialmente por influência do uso de recursos 

imediatistas como mensagens nos celulares, e de lojas virtuais nas redes sociais. Por 

consequência, os grupos de consumo, até pouco tempo existentes no mercado, modificam seus 



21 
 

 

hábitos de compra em um ritmo cada vez maior, exigindo constante estudo e readequação de 

estratégias. 

Para Blackwell et al. (2008), diversos fatores, como as diferenças individuais, 

ambientais e o processo psicológicos, podem afetar o comportamento de compra e consumo. 

Por diferenças individuais, entendem-se os recursos do consumidor, o conhecimento, as 

atitudes, a motivação, a personalidade, os valores e o estilo de vida. As influências ambientais 

podem ser demonstradas por meio da cultura, classe social, influência pessoal, família e 

situação. Os processos psicológicos consideram o processamento de informação, a 

aprendizagem e a mudança de atitude. Solomon (2008), por sua vez, afirma que o consumidor 

sofre influências psicológicas, pessoais, sociais e culturais. Esta mesma posição é reforçada nos 

estudos de Churchill e Peter (2000) e Blackwell et al. (2008). 

Detalhando as influências sociais, os autores destacam três influências primárias: os 

grupos de referência entendida como o conjunto de indivíduos, que influenciam os 

pensamentos, os sentimentos e os comportamentos do consumidor Churchill e Peter (2000), a 

família, agente dominante na transmissão de valores na maioria das culturas Blackwell et al. 

(2008), e os papéis ou posições pessoais, permitindo que pessoas de diferentes posições sociais, 

inclinam-se a fazer escolhas diversas, quanto a seu consumo e estilo de vida (CHURCHILL; 

PETER 2000). Como fatores sociais, elencam-se a idade, o estágio do ciclo de vida, a ocupação, 

as condições econômicas, a personalidade e o estilo de vida dos indivíduos, influenciadores das 

decisões, não só em seus momentos de compra. Os fatores psicológicos são mais bem 

explicitados, através dos conceitos de motivação, percepção, aprendizagem e crenças (SETH et 

al., 2001; BLACKWELL et al., 2008).  

Neste contexto, cabe destacar o conceito de percepção, forma pela qual as informações 

que o cliente recebe do ambiente é selecionada, organizada e interpretada (SETH et al., 2001). 

É justamente na percepção do indivíduo, que a atmosfera de loja e as ações de ambiente dos 

varejistas agem, influenciando na decisão de compra final de maneira positiva ou negativa. 

Trata-se da coleta, consciente ou não, das informações dispostas no ponto de venda, para a 

criação de uma imagem auxiliadora da tomada de decisão. Para Seth et al.  (2001), o processo 

perceptivo depende da característica do estímulo, contexto e das características dos indivíduos 

quanto a seu conhecimento prévio e expectativas. Sobre este binômio, conhecimento prévio-

expectativas, muitos estudiosos afirmam que, o ato de comprar está  associado a uma atividade 

motivada e direcionada pela crença de que o bem adquirido, ira satisfazer as necessidades de 

quem compra. Esta é a origem da dialética, entre os conceitos de satisfação e fidelidade, 

amplamente discutidos na literatura. 



22 
 

 

Corroborando este entendimento Blackwell et al. (2008), apontam que a satisfação 

ocorre quando, a avaliação realizada pelo cliente, após o consumo da alternativa escolhida 

atende ou supera as suas expectativas. Krintensen et al. (1999), por sua vez, afirmam ser a 

satisfação uma resposta avaliativa à experiência de aquisição e consumo, como resultado da 

comparação entre o esperado e recebido; e Bansal e Taylor (1999) “o julgamento avaliativo 

pós-escolha referente a uma específica seleção de compra”. 

Holbrook e Gardner (2000), por sua vez, apresentam estudo que vai além deste binômio. 

Os autores entendem que as motivações para uma experiência no consumo, podem ser de 

natureza utilitária ou hedônica. O consumo utilitário ocorre quando, o consumidor deseja obter 

um benefício funcional, ou prático com a aquisição de um produto ou serviço, enquanto no 

consumo hedônico o consumidor, sente necessidade por experiências que envolvam respostas 

ou fantasias emocionais (SOLOMON; 2008). As facetas do comportamento do consumidor, 

que estão relacionadas com aspectos multissensoriais, fantasiosos e emocionais, na interação 

do indivíduo com produtos e serviços. Hirschman e Holbrook (1982), tendo como resultado 

uma experiência de prazer, divertimento, fantasia e estimulação sensorial, vivenciados durante 

o consumo, e com fim em si mesmo. Babin et al. (1994) fortalecem a conceituação de 

hedonismo analisado. 

Pullman e Gross (2003) observam que as experiências de consumo são definidas dentro 

de um contexto físico (ambiente), um contexto relacional (interações) e um determinado 

período de tempo (duração). Alguns estudos sobre ambientes de serviços (BAKER et al., 1992; 

BITNER, 1992), revelam que fatores como localização, decoração, ruído, odores, intensidade 

de luz, estrutura física e a presença de outras pessoas, afetam diretamente o comportamento do 

consumidor, e, consequentemente, sua experiência de consumo. 

2.3 MÚSICA E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Atmosfera de loja é uma estratégia de marketing, para tornar o ambiente de loja mais 

agradável ao consumidor e incentivá-lo ao consumo. Em seu trabalho “Estilos musicais e seus 

efeitos no comportamento do consumidor no ambiente de varejo”, Santos et al. (2015), estudou 

o efeito do estilo de música nos ambientes de loja, e qual sua interferência no comportamento 

do consumidor. 

Ao ouvirmos uma música, nosso corpo libera uma substância química chamada 

dopamina (1) neurotransmissor do cérebro, produzido por um grupo de células nervosas. Esta 

substância é responsável pelo bem estar dos seres humanos, e esse bem estar pode ter uma 
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resultante positiva e/ou negativa. A música desencadeia emoções poderosas, e influência no 

humor do ser humano. Momentos especiais e memórias são tocados a certas melodias Roberts 

et al. (2004), assim tranquilidade e sensibilidade são percebidas quando o ritmo é mais lento, 

alegria é o sentimento evocado quando o ritmo é mais rápido (BRUNER, 1990). 

As emoções e os sentimentos, integrantes da atividade humana, justamente com o agir 

e o pensar, configuram a construção dos significados singulares da música, conforme a vivência 

do sujeito, e com sua própria reflexão acerca de si e de suas experiências. A música, despertando 

a afetividade, no âmbito da psicologia, afetividade é a capacidade individual de experimentar o 

conjunto de fenômenos afetivos (tendências, emoções, paixões, sentimentos). Trata-se de uma 

força que induz o ser humano a revelar os seus sentimentos, em relação a outros seres e objetos. 

A inteligência não é o elemento mais importante do desenvolvimento humano, mas esse 

desenvolvimento dependia de três vertentes: a motora, a afetiva e a cognitiva. Em termos de 

construção social do significado musical, “os significados da música não são nem inerentes nem 

reconhecidos intuitivamente, mas emergem e tornam-se estabelecidos (ou transformados, ou 

esquecidos) como uma consequência das atividades de grupos de pessoas e contextos culturais 

particulares” (MARTIN, 1995) 

Na neurociência procuram compreender o comportamento musical neurológico, e as 

reações das pessoas à música e ao som, pois a música passou a ser um instrumento importante 

de estudo por produzir reações nos indivíduos. 

“Como arte a música tem o poder de sugestão, de projeção, de permitir a realização 

imaginária de desejos inconscientes, de lembranças, de sentimentos hedonistas e de 

comunicação, aliás, de comunicação universal” (BALLONE, 2010) 

Por despertar inúmeras reações no organismo humano, e trazer sensações positivas e de 

bem estar, a música é identificada como um atributo de marketing, na construção de uma 

atmosfera de loja positiva na percepção do cliente, podendo fazer com que este gaste mais 

tempo na loja, e com isso gerar a possibilidade de um aumento de consumo, trazendo mais 

rentabilidade ao varejista. Assim, o valor gasto pelo varejista em estudar e entender seu cliente 

gera resultado positivo, no seu plano de negócio (ANDERSON et al., 2012). 

A música pode aproximar ou afastar o consumidor, pois possui influências sobre suas 

emoções. Por isso Andersson et al. (2012) afirma a importância do planejamento, de acordo 

com o perfil do consumidor que o varejista pretende atingir. Pontos como tempo de loja, 

atitudes, percepção de preço e retorno financeiro para a empresa, são aspectos positivos, 

gerados quando a música influência de forma positiva o consumidor considerando os 

comportamentos variáveis de um consumidor em um ponto de venda, entende-se como 
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“influência positiva” a capacidade da música oferecer um ambiente agradável, que só pode ser 

mensurado com o tempo em que o cliente se mantém no espaço de compra. 

A permanência do consumidor no ponto de venda não pode ser entendida como garantia 

de consumo, mas, quanto maior o tempo em que estiver presente no espaço do varejo, maior é 

o tempo de conexão entre o varejista, o produto e o cliente. Para Herrington e Capella (1994) 

existem várias formas, de fazer com que o consumidor fique mais tempo na loja, uma delas é 

através do ritmo da música. Músicas baixas e lentas fazem com que o consumidor deixe a loja 

em pouco tempo, o ritmo agitado e volume alto, faz com que o consumidor permaneça por mais 

tempo na loja. Yalch e Spangenberg (1990) afirmam que, muitos varejistas usam da música 

ambiente para melhorar a atmosfera de loja, e fazer com que isso influencie na intenção de 

compra, e no comportamento do cliente. Especificamente para o ambiente de loja usar uma 

trilha sonora programada e específica, cria uma melhor experiência de compra, e se torna 

estratégico para a decisão de compra. Quando alinhada aos elementos visuais cria-se em 

determinadas marcas, empresas ou produtos uma identidade forte e capaz de ser facilmente 

percebida pelos consumidores (MESSIAS et al., 2014). 

Realizando um experimento em um supermercado, Milliman (2000) alterou a variável 

música em três momentos: sem música, com música em um ritmo lento, e com música em ritmo 

acelerado. Encontrou como resultado, que os consumidores compram menos com ritmos 

acelerados, e há um aumento considerável no consumo quando a música possui um ritmo mais 

lento. Herrington e Capella (1996) contradiz o experimento acima afirmando que, ao 

controlarem o ritmo, rápido e lento, e o volume, alto e baixo, em um supermercado dos Estados 

Unidos, não encontraram nenhuma interferência no comportamento no consumidor. Yalch e 

Spangenberg (1990) obtiveram como resultado de seu estudo que, a música quando familiar ao 

consumidor aumenta a sensação de bem-estar, o tempo de permanência em loja e o consumo, 

ao contrário do comportamento ao expor o consumidor à música desconhecida. Para isso 

manipularam vários tipos de músicas no ambiente do varejo, onde os consumidores foram 

estimulados de maneiras diferentes. 

Sendo a música um importante artifício para incentivar a decisão de compra do 

consumidor, vale ressaltar que alguns gêneros musicais parecem mais efetivos que outros, como 

o caso de música ambiente, por exemplo, dada a sua característica menos agressiva. Músicas 

estilo jazz e lounge possuem grande influência, e fazem com que o consumidor gaste mais 

dinheiro. Diferente de músicas mais agitadas como, o axé que provoca sensações menos 

positivas (no sentido de estímulo de aquisição) ao cliente, principalmente quando se trata de 

intensão de retorno a loja. Santos et al. (2015) chegaram a conclusões nessa linha após 
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desenvolver um experimento, que considera o paradigma do E.O. R (Estímulo- Organismo- 

Resposta) mediado pelo modelo analítico de Mehrabian e Russel (1976) denominado PAD, 

cujas denominações de Prazer, Ativação e Dominância, obedecem a uma significação 

específica deste modelo. 

As motivações foram estudadas a partir do paradigma EOR, muito utilizado no âmbito 
da psicologia ambiental. Esse paradigma é utilizado fortemente na questão de 
aproximação e afastamento. O E-O-R (estimulo - Organismo - Resposta) consiste em 
estímulos ambientais que impactam no individuo gerando uma resposta (...). A 
resposta gerada pelo paradigma EOR é medido no varejo pelo modelo PAD. Onde 
Prazer significa o quanto o ambiente é prazeroso e agradável para o indivíduo, 
Ativação - o quanto o indivíduo se sente estimulado e desperto pelo ambiente, e por 
fim, Dominância - o quanto o indivíduo se sente livre para atuar no ambiente 
(SANTOS et al., 2015, p.65). 

Baseado no modelo PAD, o estudo de Santos et al. (2015) apresentou uma avaliação 

positiva, com relação ao item ativação, quando a música foi tocada. Para o consumidor de 

motivação hedônica, a música congruente a avaliação do prazer foi mais positiva. O que não 

era esperado, é que o consumidor com motivação utilitária igualmente se demonstrou influente 

pela música congruente, logo, a música congruente aumentou a percepção de prazer na loja. 

Com relação à Ativação, os aspectos congruentes comparados com os incongruentes no 

ambiente de loja, demonstram que a música ambiente manifesta maior efeito, estimulando o 

consumidor. 

A atmosfera de loja é percebida pelos cinco sentidos do corpo humano. Para Bitner 

(1992) os consumidores recebem de maneira holística e isolada, diversos tipos de estímulos 

dentro da loja e estes influenciam o seu comportamento. Os conjuntos destes estímulos atuaram 

na resposta cognitiva. Sendo assim, como exposto anteriormente, este estudo irá explorar a 

relação entre dois destes estímulos, aplicadas em um ambiente de varejo, a música e a 

iluminação, minimizadas as interferências emocionais. 

O pressuposto de que a música influência a atenção e, consequentemente, orienta a ação 

do consumidor, é a hipótese sobre esse tema que observaremos na pesquisa simulada. 

Na sequência será abordada a influência da iluminação na atmosfera de loja, e no 

comportamento do consumidor. Acredita-se que, assim como a música, a iluminação é uma 

importante ferramenta de uso em favor do varejista. 

Diante do exposto, apresenta-se como preposição a ser observada na pesquisa simulada: 

o efeito do volume do som, sobre a atenção do consumidor no ponto de venda. 
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2.4 ILUMINAÇÃO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

A iluminação atua diretamente sobre a visão humana, e proporciona ao homem a 

possibilidade de perceber e vivenciar os espaços que o cercam, a cor, a textura, a altura, a largura 

e a profundidade. Além disso, a iluminação, ou a falta dela, é algo que influência diretamente 

no inconsciente humano causando diversas sensações e emoções. O ser humano se identifica 

num espaço em diferentes níveis, nível físico: compreende os requisitos necessários para o 

pleno desempenho da visão, podendo ser considerado a parte objetiva do processo, a técnica de 

quantificação e qualificação das fontes luminosas. Este nível considera igualmente a influência 

da luz sobre a visão humana. O nível psicológico: compreende a reflexão, a pré-visualização 

mental dos ambientes, e serve como base para as ações estéticas na construção do espaço, e o 

nível consciente: engloba os aspectos éticos do projeto, ou seja, o compromisso e o dever com 

os usuários, a comunidade e a o meio ambiente (BRONDANI, 2006). 

A concepção de um espaço que atenda a essa orientação ao consumidor, se estabelece 

numa organização racional e analítica do projetista. Se o nível físico, como citado acima, 

compõe a parte mais objetiva do projeto, os níveis psicológico e consciente habitam o campo 

da subjetividade, portanto, os últimos dois níveis, exigem uma sensibilidade maior do projetista, 

em diálogo com o a empatia que o mesmo devera desenvolver com os consumidores. 

A iluminação interna afeta profundamente as reações humanas, tanto em espaços de 

compra, quanto em espaços de lazer, e pode conduzir o consumidor a adquirir um determinado 

produto ou não. Tratando-se de um ambiente de varejo, a projeção arquitetônica da iluminação 

(luminotécnica), se apresenta de forma primordial, uma vez que o objetivo final de todo o 

espaço comercial, é o aumento das vendas. Nesse sentido o projeto luminotécnico deve ser 

dicutidos com os gestores do negocio que conhecem seus clientes e a estratégia da empresa 

(BRONDANI, 2006).   

Em consonância outra teoria se mostra preocupada, com a adaptação do ambiente e seu 

respectivo impacto nas decisões do consumidor. Essa teoria desenvolvida por Bigoni (2007), 

após estudar qual a importância da iluminação no apoio das vendas, insiste que a iluminação 

comercial é tratada como uma ferramenta de marketing, e deve estar ligada diretamente a 

arquitetura, decoração e estratégia de venda. Aponta ainda que algumas proposições podem 

levar a um aumento de vendas, com variações entre 20% e 40%, ao criar um espaço onde o 

consumidor se sinta acolhido e confortável, de forma a promover o desejo de permanência e, 

consequentemente, possibilidade de consumo.  
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O projeto de iluminação requer uma atenção redobrada em três eixos fundamentais, de 

acordo com estudo levantado pela General Eletric (GE), que se baseiam na percepção do espaço 

pelo consumidor, e suas respectivas respostas aos estímulos ópticos. 

Os três A´s da iluminação do varejo, são divididos da seguinte maneira: atração, avaliação e 

atmosfera. Atração é utilizada para atrair o cliente potencial para a sua loja, fazendo com que 

ele navege pela loja de forma guiada de tal forma que desperte nele o impulso de consumo de 

produtos sazonais. Avaliação é considerado dois pontos da iluminação; a qualidade e a 

quantidade de forma que ao ser aplicada com estratégia, permita que o consumidor veja a 

mercadoria dentro das melhores condições de iluminação e revela características, detalhes, 

cores e texturas e cria uma manifestação do conjunto. Atmosfera, por sua vez, cria diferentes 

cenários cada um aplicado a um tipo e estratégia de loja. Bigoni (2007) reforça a tese de que, a 

iluminação adequada, além de valorizar o produto e trazer o cliente para a loja, criando uma 

atmosfera viva ao ambiente comercial, resulta na repetição de uma venda espontânea. 

A fidelização exige uma estratégica específica com relação ao posicionamento da marca, 

e como a iluminação é percebida pelo consumidor. Um ambiente claro é percebido pelo 

consumidor, como uma loja com produtos mais baratos e populares, enquanto que um ambiente 

com a luz mais amena e sofisticada gera ao consumidor, a ideia de uma loja mais sofisticada, e 

com produtos mais caros. Latreille (2010) recomenda que, a iluminação seja uniforme, e de 

baixa intensidade chamando a atenção ao produto ou a uma promoção. Pontua da mesma forma, 

que um ambiente com muita iluminação encomoda a visão do consumidor fazendo com que ele 

desvie seu olhar do produto. 

Para Rodrigues (2002), as resultantes negativas do mau uso da iluminação, identificadas 

por encontram-se organizadas da seguinte forma: 

 Iluminação em excesso; 

 Falta de aproveitamento da luz natural; 

 Uso de equipamento de baixa eficiência luminosa; 

 Falta de interruptores; 

 Ausência de manutenção; 

 Hábitos de uso inadequado. 

O projeto de iluminação é tão importante quanto às promoções, à sinalização e o 

vendedor, dessa forma, tornando-se uma ferramenta indispensável de marketing para alavancar 

as vendas, pois, proporciona um agradável ambiente de loja, o que faz o consumidor permanecer 

um maior tempo na mesma, percorrendo todos os corredores com interesse, atraindo seu olhar 
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para todos os produtos, gerando um consumo maior do que se havia proposto, pois suas 

escolhas, mesmo sendo além do necessário, o levam ao caixa com satisfação. 

Diante do exposto apresenta-se como preposição, a ser observada na pesquisa simulada, 

a iluminação como efeito positive na atenção do consumidor em loja. 

2.5 CROWDING E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Entrando em um ambiente varejista, o consumidor recebe diversos estímulos com a 

intenção de gerar uma reposta positiva de compra. Os cinco sentidos são bem utilizados e 

explorados, e se tornaram uma nova ferramenta de marketing. A atmosfera de loja é responsável 

por gerar conforto no consumidor, e influenciar na forma com que vê a marca, sua satisfação 

de compra e seu comportamento no pós compra (FARIAS;  AGUIAR;  MELO, 2014). 

Dentre as interferências geradas ao comportamento do consumidor, além dos citados, 

esta o crowdig. Fenômeno onde há uma maior densidade humana no ambiente varejista. Em 

princípio este fato exerce uma influência negativa no consumidor, fazendo com que saia mais 

rápido do ambiente de varejo. O fato de se sentir desconfortável, gera uma experiência de 

compra negativa, no ponto de vista do consumidor Machleit et al. (2000). 

Estudando o comportamento do consumidor o crowding é um importante fator, para 

analisar como o consumidor se comporta em ambientes em que a loja esta cheia, e o quanto isso 

interfere na sua cesta de compra. Informação de extrema relevância para o varejista, visto que, 

sua intenção é criar uma atmosfera positiva ao consumidor (STOKOLS, 1972, p. 276). 

Diante do exposto, apresenta-se como preposição a ser observada na pesquisa simulada:  

a existência de circulação de pessoas, dentro do ponto de venda, altera a atenção do consumidor. 

2.6 DECISÃO E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Observando o comportamento do consumidor, e os estudos desenvolvidos nesta área, 

percebe-se que o objeto central, quase sempre fora o processo cognitivo: momento em que o 

consumidor aprende com suas experiências. No entanto, apenas a percepção de que o processo 

cognitivo é predominante nas ações do consumidor, não parece suficiente para explicar outras 

atitudes tomadas pelo mesmo. Não é possível afirmar nada sobre o comportamento humano, 

sem mencionar seus sentimentos e emoções, assim trabalhos que abordam a linha cognitivo-

afetivo mostram a evolução da disciplina, enriquecendo, de maneira mais consistente e 

confiável, a teoria de estados afetivos, e modelos de base cognitiva. A teoria dos estados 



29 
 

 

afetivos são estudos da psicanálise, voltados para a validação da emoção como objeto científico, 

ou seja, passível de observação, experimento e análise. Considera-se, por diversas razões, a 

cognição como função independente das emoções, embora de difícil separação. Para a cognição 

é possível a criação de modelos estruturais, com o propósito de experimentar processos de 

indução, e orientação externas. Segundo Espinoza (2004): 

[...] está cada vez mais evidente que aspectos afetivos e cognitivos estão entre- laçados 
e, embora sejam dois sistemas distintos, são interconectados e podem influenciar um 
ao outro. Desta forma, além da resposta independente de cada sistema ao ambiente, 
pode ocorrer, também, a resposta de um sistema ao output do outro sistema. 
(ESPINOZA, 2004) 

Dessa forma, os pesquisadores da área de marketing passaram a se importar, igualmente, 

com a questão emocional de seus consumidores, como isso impacta na intenção de compra e 

no consumo. Para o desenvolvimento do varejo é indiscutível a necessidade de entender o 

processo cognitivo-afetivo, resposta que afeta o consumidor: quando positivo gera uma 

aproximação do consumidor a loja, e quando negativo um afastamento e distanciamento. A 

análise do comportamento do consumidor, baseada nas escolhas emocionais no pré e no pós-

vendas, instrumentaliza o varejo, com a finalidade de reduzir as decisões subjetivas dos clientes, 

e orientar as escolhas cognitivas. Em seu estudo, Espinoza et al. (2004) examina como as 

emoções influenciam, as atitudes de intenção de compra do consumidor. Propõe um modelo de 

estudo baseado em Baker (2002), e adaptado à realidade socioeconômica brasileira. A 

congruência com o objetivo que se pretende alcançar, e a relevância para os objetivos pessoais. 

De modo específico, o modelo pretende avaliar a relação entre duas avaliações cognitivas, 

congruência e relevância, emoções positivas e negativas, e dois julgamentos pós-compras. 

Pesquisas realizadas por Darke et al. (2002) mostram que, o sentimento ainda prevalece 

independente do grau de informações, que o consumidor possui sobre o produto. Afirma, ainda, 

que compras com respaldo emocional gera ao consumidor, um grau mais elevado de satisfação. 

Entre os motivos que levam o consumidor a tomar decisões de forma emotiva, o 

principal é a falta de vontade de possuir, e colher mais informações sobre o produto, pois para 

isso requer um empenho e um esforço de decisão satisfatório, que muitas vezes não esta disposta 

a fazer. Dessa forma, a decisão por emoção, sem esforço, predomina sobre a racional, assim, 

uma vez que o afeto facilita o processo decisório, o afeto pode ser considerado uma heurística. 

Dentro desse processo, os estudos sobre o marketing interno, apontam para a elaboração 

de modelos que orientem as decisões cognitivas de compra, amenizando assim o poder de 

decisão da emoção. O ambiente do varejo exige uma percepção dos comportamentos coletivos, 
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portanto, a consolidação de um sistema que destine as ações individuais, sem ignorar as 

emoções geradas pela experiência subjetiva, é o objetivo dos estudos avançados na linha do 

cognitivo-afetivo. Quanto mais se avança nesse sentido, mais se aproxima da construção de um 

ambiente agradável e atraente, que aumente as chances de consumo e de retorno dos 

consumidores. 

Para isso, é necessário compreender a relação entre o ponto final almejado pelo 

consumidor, moderado pela emoção e modulado pelo desejo, que Espinoza (2004) denominará 

como, congruência e os objetivos concretos do varejista, contrapondo assim as duas metas, e 

elaborando um modelo que atenda as duas demandas citadas. 

A observação que se fará em relação à emoção nesta pesquisa centraliza-se nas ações 

do indivíduo, haja vista que a emoção só pode ser percebida se convertida em ação cognitiva. 

O mapeamento do olhar, técnica que será trabalhada em laboratório, não mensura as emoções 

do consumidor. Assim, as resultantes técnicas do encaminhamento do consumidor ao objeto de 

consumo, bem como seu toque no produto e retirada da geladeira (ou seja, a ação efetiva da 

aquisição) motivado por elementos manipulados externamente (luz e som), serão registradas 

como captação da concentração, condução da ação cognitiva e, consequentemente, anulação de 

qualquer variável emocional, que possa surgir como distrator do consumidor, e percalços 

incontroláveis dos indutores da pesquisa. 

2.7 ATENÇÃO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NO PONTO DE VENDA 

Cabe ao varejista organizar o espaço de forma a, conduzir as seleções informativas de 

acordo com seu interesse de negócio, direcionando os olhares dos consumidores, reforçam a 

importância da localização de pontos de observação capazes de registrar, tecnicamente, os 

olhares direcionados dos consumidores. Uma vez identificados tais pontos, é importante 

entender como é possível interferir na construção cognitiva e minimizar a racionalidade, de 

forma a construir um espaço que, na sua aparência, possa suscitar valores, e imagens atraentes 

ao consumidor. (CARAVALHO; CUNHA, 2009). 

Esta técnica surgiu nos Estados Unidos na década de 30, em lojas de pequeno porte onde 

os produtos ficam mais expostos. Foi percebido que desta forma as vendas aumentavam 

significativamente. Após esta percepção os varejistas passaram a deixar as mercadorias mais 

expostas, de forma que ficassem mais visíveis ao consumidor. O merchandising no ponto de 

venda influência em 85% na decisão de compra, logo, a parte mais importante da venda, esta 

no ponto de venda que atrai o olhar do consumidor para o produto e assim, influenciando o 
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comportamento do mesmo. Para chamar a atenção do cliente merchandising são 

imprescindíveis para a definição da marca, o aumento das vendas, e atrair o cliente para a 

compra por impulso. Esta ferramenta de marketing apresenta como objetivo, chamar a atenção 

do cliente de forma a destacar o produto, e diferenciá-lo diante de tantos outros expostos no 

ponto de venda  (BLESSA, 2005). 

As pessoas simplesmente escolhem com os olhos, e a declaração antiga, "o que você vê 

é o que você recebe" deve ser reescrita como: "o que você vê é o que você escolhe". O estímulo 

visual em um ponto de venda influenciará a intenção dos consumidores de comprar 

(CLEMENT, 2000). 

Com foco nos estudos dos estímulos visuais, observa-se, cada vez mais, a necessidade 

de desenvolver a capacidade de seleção dos estímulos corretos, mas à medida que a senilidade 

avança, determinadas capacidades visuais são afetadas. É a atenção que permite a focalização 

seletiva num determinado estímulo, destacando ou inibindo as informações. A focalização dos 

recursos de atenção pode ser compreendida, como reação automática, ou reflexa, atribuída a 

visualização de um novo produto. Atenção visual pode ser definida como “a capacidade do 

indivíduo responder aos estímulos que lhe são significativos em detrimento de outros” (PIRES, 

2006) 

Para Duchowski (2003) a atenção tem em conta uma percepção através de uma função  

Cerebral capaz de traduzir em estímulos sensoriais, momento vividos no passado.  

Através da percepção, o ser humano é capaz de compreender as impressões sensoriais e 

organiza-las, para atribuir significado ao seu meio. Consistem na aquisição, interpretação e 

seleção das informações obtidas pelos sentidos. 

 Há modelos que visam descrever a atenção visual: Holofote atencional - “um holofote 

de luz”, garante a atenção sem divisões, pois ilumina apenas uma região do espaço num dado 

momento. - Lente Zoom - o tamanho do foco atencional seria variável, podendo adaptar-se à 

tarefa a ser executada, numa distribuição uniforme de recursos atencionais na área atendida. - 

Gradiente atencional - tanto o tamanho, quanto a forma, e a densidade do foco atencional seriam 

variáveis, estando mais concentrados no seu centro e diminuídos na periferia. – Chapéu 

Mexicano – ao redor do foco atencional haveria primeiro um anel de menor densidade, seguido, 

mais perifericamente, de um segundo anel mais denso. Na sequência, as autoras abordam 

formas de orientar a atenção voluntária, com sofisticação técnica é possível ordenar as ações do 

indivíduo (PIRES, 2006, p. 3). 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada é de natureza exploratória que, segundo Campri (2012) 

pretende proporcionar ao pesquisador, uma maior familiaridade com o problema em estudo. 

Para Malhotra (2006), entender o problema que o pesquisador enfrenta é o principal objetivo 

de uma pesquisa. 

Corrobora Vieira (2002), que a pesquisa exploratória é usada, em casos nos quais é 

necessário definir o problema com maior precisão, e identificar cursos relevantes de ação ou 

obter dados adicionais, antes que se possa desenvolver uma abordagem. Como o nome sugere, 

a pesquisa exploratória procura explorar um problema, ou uma situação para prover critérios e 

compreensão. 

Segundo Boone e Kurtz (1998) a pesquisa exploratória é utilizada para, descobrir a 

causa de um problema. A pesquisa exploratória utiliza métodos bastante amplos. Os métodos 

empregados compreendem: levantamentos em fontes secundárias (bibliográficas, documentais, 

etc.), observação de forma informal, estudos de caso e a experiência do pesquisador. 

Para a composição do ambiente de estudo exploratório, foi considerada a construção de 

cenários, diante de modelo adaptado, de fatores de influenciadores de ambiente de loja, 

agrupando-se as literaturas de Bitner (1992), Turley e Milliman (2000), Baker et al. (2002). 

Considerando-se os fatores sociais, auditivos e visuais  explicitados, foram 

determinadas as variáveis de crowding, iluminação e música e suas variações, com o 

direcionamento de ambientes cruzados. 

Foram considerados ao todo,  6 cenários explicativas, quais sejam: (1) iluminação alta, 

sem música e sem crowding; (2) iluminação alta, música a 50 dB e sem crowding; (3) 

iluminação alta, música a 65 dB e sem crownding; (4) iluminação natural, sem música e sem 

crowding; (5) iluminação media, sem música e sem crowding; e (6) iluminação alta, sem música 

e com crowding. 
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Fonte: Modelo elaborado pela autora para a construção dos cenários aplicados ao experimento. 

Para a criação dos cenários de iluminação variada, foram utilizadas as lâmpadas locais, 

com utilização de iluminação total (cenários de alta), lâmpadas de corredor apagadas, e 

lâmpadas laterais acesas (iluminação média), lâmpadas apagadas (iluminação natural). 

Na construção dos cenários de música, o aplicativo utilizado foi o “Decibelímetro”, 

versão 3.2, do desenvolvedor Abc Apps, via smartphone, com medição das alturas perto das 

gôndolas de compra, para a obtenção de grau Zero (sem música), 50 decibéis (mediana) e 60 

decibéis (música alta). A trilha sonora escolhida foi realizada com base em músicas pré-

selecionadas, via programa Spotify, considerando a lista sugerida pelo supermercadista 

Walmart, em razão da sua exposição em sua área de vendas e lojas brasileiras. 

Cenário Iluminação Música Crowding 

1 Alta Sem Sem 

2 Alta 50 DB Sem 

3 Alta 65 DB Sem 

4 Natural Sem Sem 

5 Media Sem Sem 

6 Alta Sem com 

AMBIENTE DO ESTUDO 

Shopper 

música 

iluminação 

crowding 

Manipulação  
das variáveis Variáveis analisadas 

Ambiente de Loja 

Fatores sociais Com circulação, Sem circulação 

Iluminação alta, iluminação mediana, Visão 

Audição Música 65 DB, música 50 DB, sem música 

Tato 

Paladar 

Construção dos 
cenários 

Fatores de ambiente de loja. Modelo elaborado pela autora 
com base nas diretrizes de BITNER(1992), TURLEY & MILLIMAN 
(2000), BAKER et al (2002). 
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 Para acompanhamento da pesquisa, foi utilizado o equipamento Eye Tracker Tobii Pro 

Glasses 2, que identifica a atenção visual do voluntário dentro do ambiente investigado, e 

permite maior precisão na obtenção dos dados, com a análise dos movimentos dos olhos.  

Este equipamento emite raios infravermelhos para os olhos do usuário, a luz 

infravermelha é usada para evitar o desconforto do usuário, com uma luz forte, que por sua vez 

batem na pupila e voltam ao dispositivo, permitindo calcular com precisão para onde o 

participante focou seu olhar. Isso permitiu policiar o foco do olhar, e suas mudanças de acordo 

com os estímulos que o mesmo sofreu na pesquisa simulada. 

Figura 2 ― Imagem do óculo eye tracking usado.  

 

Fonte: http://www.tobiipro.com/product-listing/tobii-pro-glasses-2/ 

Todos os participantes receberam uma tarefa clara e bem definida. Entrar no Retail Lab, 

na parte simulação do mercado e comprar macarrão, cerveja, detergente e shampoo. A 

orientação dada levava em consideração a realização de uma compra e categorias rotineira, na 

quantidade geralmente adquirida, conforme o ritmo de compras comum. A escolha do produto 

estipulada não houve nenhuma ordem de compra, bem como quantidade de produtos, aquisições 

complementares e/ou tipos e marcas. A escolha do caminho, tempo, ordem de compra e motivos 

de aquisição era, portanto, variável entre cada participante. 

Finalizando a tarefa, os participantes eram indagados do motivo da escolha do produto, 

dentre a ordem selecionada. Recebeu um questionário, técnica para ser empregada quando se 

trata de problemas cujos objetos de pesquisa correspondem a questões de cunho empírico, 

envolvendo opinião, percepção, posicionamento e preferências dos pesquisados. Neste sentido, 

busca-se destacar a forma pela qual são construídas as perguntas do questionário, atentando-se 

para o conteúdo, número e ordem das questões, uma vez que as perguntas são as responsáveis 

pelo alcance das respostas, ao desenvolvimento dos trabalhos. (GIL, 1999; MALHOTRA, 

2006). 
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O questionário iniciou com perguntas de identificação do perfil do respondente, 

seguindo pelo formato de compra regular, influências percebidas com relação à música e 

iluminação, e sensação positiva quanto ao ponto de venda. 

As perguntas relativas às sensações foram realizadas considerando escala Likert de 7 

pontos, em formato de discordância (1) ou concordância (7) das afirmações feitas, de acordo 

com o questionário anexo a este trabalho (APÊNDICE 1). 

Todos os tempos e movimentos dos participantes dentro do ambiente simulado foram 

cronometrados, e observados por uma equipe de no mínimo 3 especialistas. 

A pesquisa teve a participação de 18 respondentes voluntários, entre estudantes e 

professores da Escola Superior de Propaganda em Marketing, tendo sido realizado junto ao 

espaço Retail Lab da Instituição, na parte de simulação de mercado. 

Matriz de amarração  

Para a construção de sua tese de Doutorado, Mazzon (1981), propôs um instrumento de 

análise focado na questão da aderência, e da compatibilidade entre modelo de pesquisa, 

objetivos, hipóteses e técnicas de análise planejadas. 

O modelo, conhecido por “Matriz de Amarração de Mazzon”, é composto como uma 

estrutura matricial, comparando as decisões e definições do estudo, com indicativos dos 

métodos e seus detalhamentos diante da consolidação da pesquisa a ser aplicada. 

Telles (2001) em seu artigo sobre a importância desse instrumento destaca que, a 

ferramenta é uma etapa necessária para a identificação clara da pesquisa, considerando sua 

transparência, limitações, ressalvas e da avaliação da efetividade e eficácia. 

A tabela 02 apresenta a Matriz de Amarração do presente estudo, diante das variáveis 

crowding, música e iluminação, os objetivos específicos, as preposições apresentadas diante da 

bibliografia estudada, com indicativo dos métodos de coleta de dados a serem utilizados, e 

detalhamento dos cenários comparados e perguntas de questionário. 
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Tabela 2 ― Matriz de amarração metodológica.  

Variável Objetivo Preposição Método Detalhamento 

Crowding Identificar o 
efeito da 
circulação de 
pessoas na 
atitude de 
compra 

P1: A existência de 
circulação de pessoas 
dentro do ponto de 
venda altera a atenção 
de consumidor  

Ambiente 
laboratorial 

Cenário 6 (circulação de pessoas) vs 
Demais cenários (sem circulação) 

Questionário 
complementar 

Pergunta 1 – sensação de positividade com 
relação à compra 

Iluminação Identificar o 
efeito de 
diferentes 
intensidades da 
atmosfera de 
loja na atitude 
de compra 

P2: A iluminação possui 
efeito positivo sobre a 
atenção do consumidor 
 

Ambiente 
laboratorial 

Cenário 1 – iluminação alta 
Cenário 4 – iluminação natural 
Cenário 5 – iluminação média 

Questionário 
complementar 

Pergunta 1 – sensação de positividade com 
relação à compra  
Pergunta 6 – concordância com a 
iluminação apresentada 
Pergunta 7 – Influencia da iluminação 
apresentada na compra 
Pergunta 8 – Aumento da iluminação e 
geração de sensação mais positiva 
Pergunta 9 – Diminuição da iluminação e 
geração de sensação mais positiva 

Música Identificar o 
efeito de 
diferentes 
alturas do som 
na atenção de 
compra 

P3: O volume do som 
possui efeito sobre a 
atenção do consumidor 
dentro o ponto de venda 

Ambiente 
laboratorial 

Cenário 1 - sem musica 
Cenário 2 - música 50dB 
Cenário 3 - música 65dB 

Questionário 
complementar 

Pergunta 1 – Sensação de positividade com 
relação à compra 
Pergunta 2 – Concordância com o som 
apresentado 
Pergunta 3 – Influencia do som apresentado 
na compra 
Pergunta 4 – Aumento do som e geração de 
sensação mais positiva  
Pergunta 5 – Diminuição do som e geração 
de sensação mais positiva  

Fonte: Elaborada pela autora, com adaptação das diretrizes estabelecidas na Matriz de Amarração de Mazzon. 
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4 RETAIL LAB E ATMOSFERA DE LOJA SIMULADA 

O Retail Lab – laboratório experimental de varejo da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing foi o inaugurado em 2006, e é o primeiro laboratório do país para uso dos alunos e 

professores, que ministram aulas e aplicam experimentos dentro da instituição de ensino. 

Pode-se encontrar no Retail Lab categorias varejistas no setor de alimentos, higiene e 

limpeza, refrigerados e congelados, além de moda esportiva, Farma e cosméticos. 

A entrada do Retail Lab simula a entrada de um varejo de mercado, com abertura 

horizontal, sem portas e antenas de averiguação dos itens de prevenção de perdas, assim como 

a de um supermercado. 

Figura 3 ― Retail Lab – entrada. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Logo a esquerda foi o ponto de partida dos participantes do estudo. Tinham a opção de 

pegar o carrinho de compra, ou a cesta para colocar os produtos de sua tarefa, ficando a escolha 

a seu critério. Averiguamos que a grande maioria dos respondentes utilizou a cesta e não o 

carrinho, sendo a opção por este realizada por apenas um participante, do sexo masculino. 

Acredita-se que a escolha da cesta deva estar relacionada ao número de categorias 

envolvidas na tarefa (quatro), bem como ao volume e peso desses itens, em sua maioria de 

pequeno porte. 
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Figura 4 ― Retail Lab - primeiro corredor a esquerda.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Após a escolha entre o carrinho e a cesta, o primeiro corredor avistado pelos 

participantes era composto por categorias de alimentos e bebidas, sendo que a maior parte dos 

participantes iniciou sua jornada por esta parte. Neste corredor, da mesma forma estavam dois 

dos itens da tarefa, a cerveja e o macarrão. 

Figura 5 ― Retail Lab - corredor em que se encontram os itens cerveja e macarrão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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À direita, a gôndola onde se encontravam posicionados os itens de bebidas, dentre os 

quais a cerveja, uma das categorias indicadas na tarefa para compra. Nota-se o posicionamento 

central do item diante da gôndola, com frentes de separações dos itens de acordo, com a 

embalagem e marca do produto. Nas prateleiras superiores, as cervejas em garrafas, nas 

prateleiras do meio as cervejas em latas e, por fim, as embalagens maiores contendo os “packs”.  

Figura 6 ― Retail Lab - foco da gôndola de cerveja.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A frente desta, portanto a esquerda do primeiro corredor localizava-se a categoria de 

alimentos, dentre os quais o macarrão, igualmente de maneira centralizada. A alocação destes 

produtos, entretanto, seguia uma lógica de marca, sendo os produtos líderes de mercado na 

prateleira superior, enquanto as últimas eram destinadas a produtos de marca própria. 
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Figura 7 ― Retail Lab - foco na gôndola com o macarrão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ao termino deste corredor, o pesquisado se deparava com a área de refrigerados, não 

estudada no presente trabalho, mas parte da jornada natural de compra na busca pelos produtos 

listados em tarefa. 

Figura 8 ― Retail Lab – espaço para trânsito entre os corredores.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em uma sequência lógica, logo à direita, o corredor das categorias de limpeza, higiene, 

beleza e perfumaria, em que os produtos de shampoo e detergente, pertencentes à lista de 

tarefas, estavam localizados. 

Figura 9 ― Retail Lab – corredor do detergente e shampoo.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Logo na entrada deste corredor, à direita, estavam localizados os produtos de limpeza, 

dentre os quais se destacava o detergente, pertencente a apenas uma prateleira, bem direcionada. 

A exposição do produto levava em consideração uma única marca, com diversidade de tipos e 

odores, em prateleira mediana, a altura da mão dos participantes. Alguns entrevistados 

destacaram a falta de sua marca preferida, para a escolha do produto. 
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Figura 10 ― Retail Lab – foco gôndola detergente.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao fim do corredor, vamos para o último item obrigatório de compra, o shampoo, diante 

da categoria de cuidados com o cabelo. Nesta parte da gôndola, podiam ser percebidos os itens 

de shampoo, condicionador e cremes específicos. A grande maioria das mulheres, na realização 

da compra, optou por levar um item complementar de condicionador, demonstrando a 

importância da venda conjunta. Em todas as listas, o shampoo e o condicionador listados eram 

do mesmo tipo e marca, com a mesma comunicação de embalagem. 

Figura 11 ― Retail Lab – foco na gôndola de shampoo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



43 
 

 

 

Ao do corredor o pesquisado, bastava apenas passar no caixa do varejo simulado para 

efetuar o pagamento, e concluir as perguntas citadas. Neste momento, encerrava-se a tarefa e a 

cronometragem do tempo. 

Figura 12 ― Retail Lab – caminho para caixa.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A caracterização da amostra ocorreu através de questionário respondido, após a 

conclusão da tarefa por cada respondente. Abaixo, tabela resumida, contendo os dados gerais 

de acordo com o primeiro bloco, de perfil amostral. 

Tabela 3 ― Caracterização da amostra.  

 Sexo Idade Estad
o civil 

Número 
de 
moradore

Frequência Formato 

Respondente 1 Mulher 30+ Casado 3 1 vez a cada 15 dias Hipermercado 

Respondente 2 Mulher 17-21 Solteiro 1 1 vez a cada 15 dias Mercado 

Respondente 3 Mulher 22-25 Casado 2 1 vez por mês Hipermercado 

Respondente 4 Homem 22-25 Solteiro 3 1 vez por mês Atacado 

Respondente 5 Mulher 26-29 Casado 4 1 vez por semana Mercado 

Respondente 6 Mulher 17-21 Solteiro 3 1 vez por mês Hipermercado 

Respondente 7 Homem 17-21 Solteiro 6 1 vez a cada 15 dias Supermercado 

Respondente 8 Mulher 30+ Solteiro 3 1 vez por semana Supermercado 

Respondente 9 Homem 22-25 Solteiro 1 + 1 vez semana Vizinhança 

Respondente 
10 

Homem 30+ Casado 3 1 vez a cada 15 dias Supermercado 

Respondente 
11 

Homem 26-29 Solteiro 1 1 vez por semana Hipermercado 

Respondente 
12 

Homem 30+ Solteiro 2 + 1 vez semana Vizinhança 

Respondente 
13 

Homem 17-21 Solteiro 2 1 vez por semana Supermercado 

Respondente 
14 

Homem 22-25 Solteiro 5 1 vez a cada 15 dias Supermercado 

Respondente 
15 

Homem 30+ Casado 2 1 vez a cada 15 dias Vizinhança 

Respondente 
16 

Homem 26-29 Solteiro 4 1 vez a cada 15 dias Hipermercado 

Respondente 
17 

Mulher 17-21 Solteiro 3 1 vez por semana Supermercado 

Respondente 
18 

Mulher 30+ Casado 3 + 1 vez semana Vizinhança 

Fonte: Elaborada pela autora. 

5.2 ANÁLISE CONSOLIDADA 

5.2.1 Ordem de compra e tempo de visualização por cenários 

Na atribuição das tarefas direcionadas, os participantes precisavam escolher entre 

elementos da lista pré-pronta, diante das categorias de Cerveja, Detergente, Shampoo e 

Macarrão, conforme  a quantidade e características de compra de seu dia a dia. 
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Tabela 4 ― Ordem de compra por tempo de visualização e por cenários. 

Cenários Resp. Tempo (s) Escolha 1 Escolha 2 Escolha 3 Escolha 4 

Iluminação alta 1 120 Cerveja Macarrão Detergente Shampoo 
sem música 2 171 Cerveja Macarrão Detergente Shampoo 
sem crowd 3 130 Detergente Shampoo Macarrão Cerveja 

Iluminação alta 4 215 Cerveja Macarrão Detergente Shampoo 
com música a 5 125 Cerveja Macarrão Shampoo Detergente 
50 dB sem crowd 6 154 Macarrão Cerveja Shampoo Detergente 

Iluminação alta 7 107 Cerveja Macarrão Shampoo Detergente 
com música a 8 150 Cerveja Macarrão Detergente Shampoo 
65 dB sem crowd 9 143 Macarrão Shampoo Detergente Cerveja 

Iluminação natural 10 120 Macarrão Detergente Shampoo Cerveja 
sem música 11 158 Macarrão Shampoo Detergente Cerveja 
e sem crowd 12 247 Cerveja Macarrão Shampoo Detergente 

Iluminação média 13 166 Cerveja Macarrão Detergente Shampoo 
sem música 14 90 Macarrão Cerveja Detergente Shampoo 
e sem crowd 15 177 Cerveja Macarrão Shampoo Detergente 

Iluminação alta 16 121 Cerveja Macarrão Shampoo Detergente 
sem música 17 122 Macarrão Shampoo Detergente Cerveja 
e com crowd 18 136 Cerveja Macarrão Shampoo Detergente 

Fonte: Elaborada pela autor. 

Mais da metade dos respondentes (11) optaram por inserir, como primeiro item no 

carrinho a cerveja, independentemente do cenário analisado. Dos 3 respondentes de cada 

cenário, 2 deles tiveram este tipo de comportamento, com exceção do cenário 4, em que houve 

uma inversão da escolha da cerveja com o macarrão. 

O cenário 4 é caracterizado pela inexistência de iluminação artificial, o que pode ter 

influenciado na ordem de escolha dos produtos, uma vez que a iluminação natural se encontrava 

em maior incidência, perto da prateleira do macarrão em razão da localização da janela. 

Este resultado corrobora a P2 do presente estudo, de que “A iluminação possui efeito 

positivo sobre a atenção do consumidor”, assim como a afirmação de Rodrigues (2002), quanto 

à importância da utilização da luz natural, na adaptação dos projetos arquitetônicos. A luz aqui 

apresenta indícios fortes de influência na atitude de compra do consumidor, sendo que a sua 

falta ou incidência, tenderia a prejudicar a atenção do consumidor com relação ao produto. 

Seguido da cerveja, o segundo item a ser escolhido pelos voluntários, foi o macarrão, 

independentemente do cenário listado, com os mesmos 11 respondentes optando por esta 

escolha em segundo plano. Acredita-se que semelhante resultado esteja atrelado a questões 
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relacionadas a proximidade dos produtos, diante do trajeto realizado pelos respondentes, e não 

necessariamente aos cenários. A exceção ficaria justamente pela escolha do produto em 

primeira opção no cenário 4, de iluminação natural, por conta da influência da janela, analisada. 

O foco de luz vindo do fundo da loja,  acaba por destacar o produto comparativamente 

aos produtos de frente da gôndola, como no caso da cerveja. Igual constatação reforça o 

posicionamento de Bigoni (2007), ao afirmar que a iluminação adequada valoriza o produto 

dentro do ponto de venda, sendo um aspecto importante diante da atmosfera de loja. 

Mais uma vez aqui, percebe-se a comprovação da P2, de que “A iluminação possui 

efeito positivo sobre a atenção do consumidor”, haja vista o deslocamento de compra para o 

item, cuja iluminação natural favorecia. 

Ademais, percebe-se que a ordem de escolha dos produtos pouca influência teve com 

relação às alterações de cenário, em razão da densidade de indivíduos e música, sendo 

necessário um aprofundamento de tais questões em estudos futuros, com amostras de maior 

proporção, para verificação de maior incidência ou influência. 

Conforme os resultados obtidos, o percurso do respondente dentro do ponto de venda, 

com início pela esquerda e compra sequencial dos itens, conforme a ordem de exposição 

possuiu uma influência mais significativa, na atitude de escolha e atenção dos itens do que as 

variáveis de cenário propriamente dito. Tal constatação, entretanto, deverá ser foco de estudos 

específicos. 

Analisado o cenário geral quanto à ordem de escolha, faz-se necessário identificar a 

atitude dos respondentes, com relação aos tempos específicos de escolha de cada produto, diante 

de cada cenário, para a identificação de questões específicas quanto a compras mais rápidas ou 

lentas, haja vista as disposições de bibliografia quanto a eventuais influências do som, Milliman 

(2005) e do crowd (STOKOLS, 1972; EROGLU e HARRE, 1986; BATESON, 1991), na 

permanência do consumidor dentro da loja, e consequente resultado de aumento ou diminuição 

de sua cesta de compras. 
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Tabela 5 ― Ordem de escolha por tempo, produto e cenário.  

Cenários Resp. Tempo(s) Cerveja(s) Macarrão(s) Detergente(s) Shampoo(s) 

Iluminação alta 1 120 7,04 13,18 8,26 27,75 
sem música 2 171 5,86 7,20 10,12 11,68 
sem crowd 3 130 12,12 4,76 7,22 4,38 

Iluminação alta 4 215 23,63 12,90 27,05 28,69 
com música a 5 125 9,04 6,52 7,30 14,24 
50 dB sem crowd 6 154 10,52 7,06 8,78 13,34 

Iluminação alta 7 107 6,20 8,62 6,10 8,20 
com música a 8 150 9,46 13,90 11,54 30,57 
65 dB sem crowd 9 143 8,14 9,04 9,20 6,14 

Iluminação natural 10 120 9,38 4,80 8,64 16,32 
sem música 11 158 5,72 12,80 5,08 14,96 

e sem crowd 12 247 17,86 24,37 7,64 46,81 

Iluminação média 13 166 9,08 10,32 10,06 34,45 
sem música e 14 90 9,10 4,86 2,90 2,82 
sem crowd 15 177 8,80 12,24 11,70 35,35 

Iluminação alta 16 121 4,38 3,64 1,84 10,70 
sem música e 17 122 5,78 4,56 3,24 7,52 
com crowd 18 136 5,56 16,78 5,00 16,34 

Fonte: Elaborada pela autora. 

O primeiro ponto que se destaca quanto à análise da atenção de tempo de visualização 

dos produtos, e eventual permanência do consumidor dentro do ponto de venda, corresponde 

ao cenário de número 6, em que a densidade de indivíduos (crowd) é presente. Percebe-se, neste 

cenário uma forte influência dessa densidade, na redução do tempo de atenção do indivíduo na 

gôndola específica, principalmente quanto aos itens de cerveja e detergente. 

O item de macarrão, igualmente apresenta uma redução significativa de tempo de 

exposição, porém em apenas 2 dos indivíduos, com o Respondente de número 18, apresentando 

cenário diverso dos demais, o que poderia ser derivado de algum comportamento individual 

específico, cuja análise aprofundada, entretanto, não é possível. 

Esta aceleração com relação a estes itens corrobora a “P1: A existência de circulação de 

pessoas dentro do ponto de venda altera a atenção do consumidor” é com indicação de 

influência negativa quanto à permanência dos indivíduos, e exposição dos produtos dentro do 

ponto de venda, reforçando o posicionamento dos estudos anteriores (STOKOLS, 1972; 

EROGLU e HARRE, 1986; BATESON, 1991). 
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A afirmação de Machleit et al. (2000) de que, a densidade de indivíduos pode gerar uma 

sensação de desconforto com relação à compra, acelerando a decisão de escolha do produto, 

apresenta-se, assim, evidenciada quanto aos itens de cerveja e detergente, com indicação de tal 

comportamento com relação da mesma forma ao macarrão, e menos comprovação com relação 

ao shampoo. 

Com relação à música, o aumento significativo da altura do som apresentado no ponto 

de venda (acima de 65 dB, cenário 3) teve um impacto negativo no tempo de permanência total 

dos indivíduos na loja, comparativamente ao tempo de permanência em som ambiente (50 dB, 

cenário 2). Os indivíduos que realizaram as compras em um cenário de música mais elevada, 

acabaram por permanecer menos tempo dentro da loja, com menor tempo também de 

visualização dos produtos, o que corrobora o estudo de Milliman (2005), quanto à compra mais 

lenta em supermercados, nas ocasiões em que o ritmo das músicas é mais lento e baixo, com 

som ambiente. A afirmação de Herrigton e Capella (1996), de que a música baixa e lenta 

tenderia a deixar os consumidores menos no ponto de venda, encontra-se, nesse caso, refutada. 

Importante destacar que no cenário em que há a ausência de música (cenário 1), o 

mesmo raciocínio não se repete, sendo o tempo total e por produto, na grande maioria das vezes, 

menor do que no cenário de música ambiente (cenário 2), e maior do que no cenário de música 

alta (cenário 3). 

Assim, com relação a “P3: O volume do som possui efeito sobre a atenção do 

consumidor dentro do ponto de venda”, pode-se afirmar que fica evidenciada, com impactos 

negativos, quando de volumes elevados e impacto positivo, quando de volumes moderados. 

5.2.2 Elementos de música, iluminação e crowd, sensação de positividade e atenção com 

relação aos produtos 

Considerando análise complementar, para a identificação da racionalização do 

consumidor, quanto aos elementos de música, iluminação e crowding diante de seus 

comportamentos dentro de loja, foi aplicado questionário pós-tarefa, com indagação de 

mudanças de atitudes, em razão da alteração de variáveis. 

Para tanto, considerou-se a aplicação de afirmações e indagação da discordância total 

ou concordância total, em uma escala de 1 a 7. Consideram-se, assim, avaliações positivas de 

concordância, com relação aos números 5, 6 e 7 e negativas com a indicação dos números 1, 2 

e 3. Os respondentes que optaram por respostas de concordância de grau 4, apresentam-se no 

meio, sem que seja possível a identificação de alguma parcialidade, positiva ou negativa. 
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Consideram-se como afirmações, por ordem de coluna “Obtive uma sensação positiva 

com relação à compra que acabei de realizar”, “O som do ambiente de loja apresentado foi 

bom”, “O som do ambiente de loja exerceu influência sobre minha decisão de compra”, “Caso 

o som da loja fosse mais alto, minha sensação teria sido mais positiva” e “Caso o som da loja 

fosse mais baixo, minha sensação teria sido mais positiva”. 

Tabela 6 ― Avaliações com relação ao som. 

 

Cenários Resp. Sensação 
positiva 

Som 
bom 

Exerceu 
influência 

Mais 
alto 

Mais 
baixo 

Iluminação alta 1 6 5 2 3 1 

sem música 2 5 5 2 2 1 

sem crowd 3 5 5 6 6 4 

Iluminação alta 4 6 5 4 2 5 

com música a 5 4 3 1 1 1 

50 dB sem crowd 6 6 7 5 2 3 

Iluminação alta 7 7 6 3 1 6 

com música a 8 5 5 2 1 4 

65 dB sem crowd 9 3 2 1 1 5 

Iluminação natural 10 3 7 1 1 1 

sem música 11 4 2 2 2 1 

e sem crowd 12 3 6 5 1 6 

Iluminação média 13 4 3 1 5 2 

sem música 14 5 4 1 1 1 

e sem crowd 15 5 4 4 4 4 

Iluminação alta 16 4 6 1 2 2 

sem música 17 7 7 1 5 1 

e com crowd 18 4 5 2 2 3 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Analisando a concordância com relação à influência do som, na atitude de compra, 

pode-se perceber que a grande maioria dos indivíduos não reconheceu esta influência, 

apresentando índices negativos de concordância, com relação a esta afirmação. Dos 18 

respondentes, 13 apresentaram discordâncias de ordem 1 e 2, as mais baixas da escala. 

Comparando tais dados com as afirmações sobre o volume do som, entretanto, percebe-

se o descasamento dos dados. Todos os indivíduos do cenário 3, de som a 65 dB, apesar de 
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manifestarem discordância com relação à influência, apontaram para uma sensação mais 

positiva, caso o som fosse mais baixo. Poucos respondentes, apenas 4 dos 18, apontaram para 

uma sensação mais positiva, com aplicação de som mais alto, sendo que todos estes se 

encontram em cenários cujo som era inexistente. 

Semelhante análise corrobora, mais uma vez, os resultados apresentados quanto ao 

aumento significativo da altura do som, possuir impacto negativo na atitude de compra do 

consumidor. A afirmação de Milliman (2005), quanto a maior permanência dos indivíduos no 

ponto de venda de supermercados, nas ocasiões em que o ritmo da música é mais lento e baixo, 

com som ambiente, apresenta-se assim, mais uma vez indicada, apesar da não racionalidade do 

consumidor, quanto a esta influência ou impacto em sua sensação positiva, conforme resultados 

obtidos quanto às afirmações de influência na compra, e de sensação de positividade com 

relação a esta. 

No mesmo sentido, a resposta a P3 com relação às interferências. Embora não se possa 

traçar um paralelo efetivo com relação à atenção gerada pelo som, neste caso, somente sendo 

possível mensurar a atitude, os resultados consolidados com cruzamento dos tempos de 

exposição dos produtos e compra analisados, indicam uma correlação entre estes dois 

elementos. 

Isto posto, passa-se a avaliação com relação à iluminação e alterações dos cenários. 

Consideram-se como afirmações, por ordem de coluna “Obtive uma sensação positiva com 

relação à compra que acabei de realizar”, “A iluminação do ambiente da loja apresentada foi 

boa”, “A iluminação do ambiente de loja exerceu influência sobre minha decisão de compra”, 

“Caso a iluminação da loja fosse mais alta, minha sensação teria sido mais positiva” e “Caso a 

iluminação da loja fosse mais baixa, minha sensação teria sido mais positiva”. 
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 Tabela 7 ― Avaliação com relação à iluminação. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

O primeiro ponto de destaque ao se analisar a iluminação, é a grande concentração de 

indivíduos que apontam sensação negativa, com relação ao cenário 4 de iluminação apenas 

natural, com concentração de índices negativos de ordem 3 neste cenário, e apontamento de um 

índice neutro de valor 4. Na coluna seguinte, percebe-se a discordância de nível 2 com relação 

à iluminação ter sido boa, com índices altos 6 e 7 para um aumento da iluminação, para a 

geração de uma melhor sensação. 

A iluminação média igualmente é apontada no cenário 5, como sendo um gerador de 

sensação negativa, com resposta de discordância de nível 3 para 2 dos 3 respondentes 

analisados. Ambos indicam que a sensação de positividade seria melhor, caso a iluminação 

apresentada fosse mais alta. 

Estes resultados, quando agrupados com as análises de tempo de compra realizadas, 

apontam para importância da iluminação adequada, para destaque dos produtos, como afirmado 

na H2, assim como destacava (BOGONI, 2007). 

Cenários Resp. 
Sensação

 Iluminação 
Exerceu 

Mais alta Mais baixa 

  positiva boa influência   

Iluminação alta 1 6 5 3 2 3 

sem música 2 5 3 3 4 4 

sem crowd 3 5 5 4 4 4 

Iluminação alta 4 6 4 6 6 2 

com música a 5 4 3 3 3 3 

50 dB sem crowd 6 6 5 4 6 1 

Iluminação alta 7 7 7 5 3 1 

com música a 8 5 7 6 2 2 

65 dB sem crowd 9 3 2 1 4 2 

Iluminação natural 10 3 2 3 7 2 

sem música 11 4 2 2 6 1 

e sem crowd 12 3 2 4 6 4 

Iluminação média 13 4 5 2 5 2 

sem música 14 5 3 1 1 1 

e sem crowd 15 5 3 1 5 3 

Iluminação alta 16 4 3 5 6 2 

sem música 17 7 6 5 3 5 

e com crowd 18 4 4 3 2 2 
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Com relação ao crowding, optou-se pela não inserção de afirmações, diante dos cenários 

analisados, haja vista o caráter de existência ou não existência da variável, dentro do estudo, e 

não a sua variação de densidade diante dos cenários, como nos elementos anteriores. Entende-

se que este é um limitador do presente estudo, devendo tal intensidade ser mais bem explorada 

em estudos futuros, com identificação do número de indivíduos capazes de gerar o efeito diante 

da atenção, e não somente a existência, ou não da interferência, o que se pretendeu analisar. 

5.2.3 Zonas de percepção por produto 

Por meio da aplicação da tecnologia de eye track, foi possível mapear as zonas de 

percepção e destaque (heat zones), na escolha de cada tipo de produto indicado, de forma a 

permitir uma maior profundidade nas análises. 

As zonas de percepção não tiveram alteração significativa, com relação às variáveis 

analisadas. Os pontos de olhares dos indivíduos não alteraram significantemente com relação 

às alterações de cenário, sendo as mudanças e efeitos das variáveis, percebidas apenas com 

relação ao tempo de exposição de cada item, uma vez analisado, e não quanto ao foco de 

exposição. 

A mudança da atenção do comportamento do consumidor definida, na pergunta 

problema do presente estudo, assim, não aparece de maneira destacada, quanto aos itens de 

procura, o que poderia demonstrar a inexistência de relação. 

Para evidenciar melhor tais explanações, entretanto, faz-se necessário estudo específico 

mais detalhado, com número maior de respondentes, e foco na análise destas influências por 

itens. Isto porque, considerando-se um maior tempo de permanência dos indivíduos, com 

relação à exposição dos produtos diante das variáveis de música moderada (50dB), e tempo 

menor diante da existência de densidade (cenário 6), como apontado, a dispersão dos olhares 

em razão do maior tempo, poderia ser algo a ser considerado. 

Todavia, tal afirmação, não pode ser realizada, haja vista a limitação de amostra 

existente, e a falta de comprovação clara, estando tal questão sujeita a análises futuras. 

Para fins de explanação e complemento do presente trabalho, apresentam-se abaixo os 

resultados consolidados, válidos para todos os cenários, sem destaque das variáveis. 

Na categoria de “Cerveja”, pode-se observar que as zonas de calor se concentraram 

independentemente do cenário analisado, na prateleira de número 2, considerando uma 

contagem de cima para baixo, representando a altura dos olhos dos respondentes. Esta indicação 
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também traduz a existência da “embalagem” em garrafas unitárias, diante de uma marca 

específica do produto. 

Figura 13 ― Imagem do planograma com heat map – gôndola cerveja.  

 

Fonte: Coleta de dados, 2016. 

Na análise da categoria de “Macarrão”, as zonas de interesse se encontram mais 

espalhadas, com divisão igualitária dos períodos e locais de visualização, sem indicação efetiva 

de nenhum ponto de destaque. A principal característica que pode ser notada relaciona-se a 

pouca exposição do último item de gôndola (“Macarrão Coop”), o que pode ser indicar uma 

influência da característica de “Marca Própria” e/ou “local de exposição do produto”. Maiores 

considerações, entretanto, não podem ser traçadas, devendo tais afirmações a ser conteúdo de 

estudos futuros, mais aprofundados para uma adequada conclusão. 

Outro ponto de destaque é a pouca visualização de itens complementares, como no caso 

dos displays de “queijo ralado”, o que poderia ser explicado pela falta de listagem desse 

produto, na lista de compra entregue aos participantes. 
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Figura 14 ― Imagem do planograma com heat map – gôndola macarrão. 

 

Fonte: Coleta de dados, 2016. 

Quanto aos “Detergentes”, a análise do “heat map” indicou uma variação significativa, 

quanto ao local de visualização dos produtos. Na contramão do apresentado nos outros 

produtos, os “detergentes” apresentavam-se dispostos em somente uma das prateleiras de 

análise, com número reduzido de marcas e amplitude. Este fator influenciou de maneira 

aparente na maior zona de visualização, sendo esta prateleira a mais observada. Apesar deste 

fato aparente, a indicação de direcionamento do olhar para outras prateleiras, durante o período 

de compras, pode indicar a dificuldade de escolha do produto por conta do consumidor, que 

claramente procurou outras opções de compra, antes de se concentrar na possibilidade de 

escolha reduzida. 

 



55 
 

 

Figura 15 ― Imagem do planograma com heat map - gôndola detergente.  

 

  
 

Fonte: Coleta de dados, 2016. 

Por fim, a categoria de “Shampoo”, cuja disponibilidade de produtos, se apresentava 

para os participantes em maior amplitude e escala. O elevado número de itens e exposição 

obteve reflexo positivo, quanto à disparidade de concentração dos olhares, sem que houvesse 

zonas de grande destaque ou interesse. Algumas marcas ganharam maior tempo de exposição, 

porém sem significativa escala para maiores conclusões. 

Figura 16 ― Imagem do planograma com heat map – gôndola shampoo. 

  

Fonte: Coleta de dados, 2016. 
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Com relação ao cenário 6, igualmente pode-se perceber, uma redução do tempo diante 

da existência de pessoas no fluxo de compra, embora esta redução seja menos significativa do 

que nas categorias de “Cerveja” e “Detergente”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentro de uma loja o consumidor é submetido a diversos estímulos, que influenciam a 

forma com que enxerga a marca, sua satisfação, experiência e compra. Acredita-se que 

estímulos caracterizam a compra e tendem a influência na atenção visual (MEHRABIAN e 

RUSSEL, 1976; CLEMENT 2000; SOLOMON, 2008; PUCCINELLI, 2009; LINDSTROM, 

2012; BRITTO et al.,  2014). 

Estes estímulos, definidos como fatores ambientais de loja, são categorizados diante dos 

cinco sentidos e do aspecto social, considerando-se assim seis subdivisões: fatores auditivos, 

visuais, olfativos, táteis, degustativos e social (MEHRABIAN e RUSSEL, 1976; BITNER, 

1992; BAKER, 2002). 

O fator visual se caracteriza como o de maior percepção por parte do consumidor, 

seguido pelo fator auditivo. Salienta Blessa (2005) que,  a visão representa 83% do estímulo 

sofrido pelo consumidor dentro do ambiente de loja, enquanto que a audição representaria 11%. 

Os demais sentidos, olfativos, degustativos e táteis possuiriam, assim, menor representação 

(menos de 4% cada). 

O fator social, único integrante do modelo de percepção, que não se submete única e 

exclusivamente ao sentido humano, diz respeito ao atendimento, número de funcionários no 

ponto de venda, circulação de pessoas, e demais aspectos relacionados (BITNER, 1992; 

BAKER, 2002). 

O objetivo geral do presente trabalho foi analisar a interferência de três destes estímulos, 

quais sejam, visual, auditivo e social na atenção do consumidor, dentro de um supermercado, 

com análise das variáveis de iluminação, música e crowding no ambiente de loja. 

Os fatores olfativos, táteis e degustativos foram, nesse primeiro momento, colocados a 

par, facultada a menor representatividade, diante das influências de ponto de venda, conforme 

destacado por Blessa (2005). 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória, em uma loja modelo, com amostra 

diversa, em razão de sexo e faixa etária, e a construção de cenários mistos, modificadores de 

tais estímulos. Os seis cenários construídos foram capazes de testar as proposições expostas, 

diante de uma amostra limitada. 

P1: A existência de circulação de pessoas dentro do ponto de venda altera a atenção 

de consumidor. 

As observações realizadas diante do cenário de crowding indicam a aceleração da 

compra, e o menor tempo de atenção com relação aos produtos, notadamente nas categorias de 
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“detergente” e “cerveja”. O item de “macarrão” igualmente apresenta indicativo dessa 

aceleração, apesar da obtenção de 1 resposta diversa, o que poderia ocorrer em razão de 

comportamentos específicos do indivíduo, o que não pode ser afirmado com certeza diante do 

presente estudo, mas permite indicativo para trabalhos futuros. 

A existência de circulação de pessoas dentro do ponto de venda, fator social, tende assim 

a apresentar influência negativa, na atenção do indivíduo dentro da loja, diante da escolha de 

seu produto. As evidências indicam, entretanto, que o nível de influência sofrido propícia a 

alterar, em razão do tipo de produto a que a compra se destina. 

P2: A iluminação possui efeito positivo sobre a atenção do consumidor. 

Os resultados com relação às variações de iluminação apontam para evidências, quanto 

à influência desta na atenção dos indivíduos, com alterações de comportamento em razão de 

pontos focais da iluminação natural, com maior atenção a itens próximos a janela quando da 

aplicação deste ambiente.  

As sensações negativas com relação ao ambiente de iluminação apenas natural, da 

mesma forma se apresentam como indicativos desta importância, em forma menos conclusiva, 

mas com indicação de importância. 

P3: O volume do som possui efeito sobre a atenção do consumidor dentro o ponto de 

venda. 

A proposição de número três se encontra testada e evidenciada conforme os resultados 

tidos em pesquisa. Diante dos cenários analisados, podem-se perceber evidências de impactos 

negativos, em atenção e sensações positivas em ambiente de loja, quando da aplicação de 

volumes de música acima de 65dB. Os cenários de música a 50dB possuíram melhores 

resultados, enquanto que os cenários sem música, indicaram um efeito negative diante da 

dinâmica de consumo.   

O presente estudo contribui, assim, com indicativos relevantes para pesquisas futuras, 

ao direcionar algumas hipóteses a serem desenvolvidas e testadas, de maneira individualizada, 

diante das três variáveis analisadas. 

A primeira delas, advinda da primeira proposição, diz respeito à quantidade de pessoas 

em circulação dentro do ponto de venda, capaz de gerar uma intervenção em atenção, uma vez 

que neste trabalho, a resposta que procurou se estabelecer esteve conectada ao cenário binário 

de existência ou não existência crowding. A construção de ambientes simulados, com diferentes 

quantidades de indivíduos, poderá aprofundar as conclusões estabelecidas, com detalhamento 

das influências em atenção em razão de número e ambiente. 
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A iluminação, testada em três diferentes intensidades, poderá similarmente ser 

cuidadosamente aclarada, a partir da exposição individualizada dos produtos, com testes 

realizados diante de pontos focais, e não ambiente de loja como um todo. Os diferentes testes 

poderão contribuir para o entendimento das influências, em atenção não só diante da clareza do 

ambiente, mas de pontos de destaque a serem com mais acerto, trabalhados pelos varejistas. 

Por fim, quanto à influência do som, o presente estudo limita-se a exposição de volumes, 

sem a consideração a respeito dos diferentes ritmos, e preferências dos consumidores. Um 

estudo futuro, direcionado a influência do marketing auditivo, em razão do perfil de consumidor 

e público-alvo, poderá ser salutar diante dos diferentes posicionamentos de marca. 

Como limitantes do presente estudo, indica-se o pequeno número amostral, base para a 

condução de um estudo exploratório, bem como as interferências tidas com relação ao perfil de 

amostra, de estudantes e professores, pessoas de notório saber.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 
BLOCO I – PERFIL DO ENTREVISTADO 
 
Sexo:      
(   ) Feminino  (    ) Masculino  
 
Faixa etária:     
(    ) Entre 17 a 21  (    ) entre 22 a 25 (    ) entre 26 a 29 (    ) 30 ou mais 
 
Estado Civil: 
(    ) Solteiro        (    ) Casado       (    ) Outros 
 
Moradores por casa (incluindo respondente): 
_______________ 
 
Frequência com que realiza compra em supermercados: 
(    ) Mais de uma vez por semana 
(   ) Uma vez por semana  
(   ) Uma vez a cada 15 dias  
(   ) Uma vez por mês 
 (   ) Outros 
 
Formato de preferência para as compras 
(   ) Vizinhança  
(   ) Mercado  
(   ) Supermercado 
(   ) Hipermercado 
(    ) Atacado 
 
 
BLOCO II -  ELEMENTOS SOBRE O EXPERIMENTO  
Considerando a realização da compra que acabou de ser realizada dentro do experimento 
manifeste sua concordância ou discordância com relação as afirmações abaixo. Não há 
respostas certas ou erradas. Considere um grau de 1 a 7, sendo 1 a discordância total e 7 a 
concordância total com a afirmação. As zonas intermediarias devem ser preenchidas de 
acordo com a proximidade/intensidade de sua discordância ou concordância.  
 

1. Obtive uma sensação positiva com relação a compra que acabei de realizar. 
Discordo 

totalmente 
     Concordo 

totalmente 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 
2. O som do ambiente de loja apresentado foi bom. 
Discordo 

totalmente 
     Concordo 

totalmente 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 
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3. O som do ambiente de loja exerceu influência sobre minha decisão de compra. 
Discordo 

totalmente 
     Concordo 

totalmente 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 
4. Caso o som da loja fosse mais alto, minha sensação teria sido mais positiva. 
Discordo 

totalmente 
     Concordo 

totalmente 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 
5. Caso o som da loja fosse mais baixo, minha sensação teria sido mais positiva. 
Discordo 

totalmente 
     Concordo 

totalmente 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 
 

6. A iluminação do ambiente de loja apresentado foi boa. 
Discordo 

totalmente 
     Concordo 

totalmente 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 
7. A iluminação do ambiente de loja exerceu influência sobre minha decisão de 

compra. 
Discordo 

totalmente 
     Concordo 

totalmente 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 
8. Caso a iluminação da loja fosse mais alta, minha sensação teria sido mais 

positiva. 
Discordo 

totalmente 
     Concordo 

totalmente 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

 
9. Caso a iluminação da loja fosse mais baixo, minha sensação teria sido mais 

positiva. 
Discordo 

totalmente 
     Concordo 

totalmente 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 

  
 


