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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa a influência do marketing sensorial aplicado ao ponto de venda na 

melhoria dos índices de atratividade, lealdade e preferência dos shoppers à loja. O marketing 

experimental tem ganhado relevância em função da maior concorrência entre os canais de 

compra físicos e da disputa destes com o canal virtual, que oferece maior conveniência e, em 

alguns casos, melhores preços. Há que se levar em consideração que os shoppers estão 

sobrecarregados de estímulos visuais e que tendem a responder melhor a estímulos que 

envolvam mais de um sentido. Esta dissertação é um estudo de caso múltiplo que visa 

comparar os índices de lealdade e preferência de dois hipermercados da rede Carrefour, um 

com conceito tradicional e outro com conceito Planet. O Carrefour Planet é uma tentativa do 

Grupo Carrefour de reestruturar o hipermercado, através de centros de soluções de compra, no 

qual cada departamento transmite uma atmosfera diferenciada e centrada na exploração de 

seus principais itens e elementos sensitivos, pois os hipermercados têm encontrado 

dificuldades de se diferenciar ante os demais canais. Apesar dos esforços do Carrefour em 

diferenciar o hipermercado, é possível concluir do presente trabalho que a gestão sensorial do 

ponto de venda não trouxe aumento nos índices de lealdade e preferência dos shoppers 

quando comparadas a loja Planet e a loja Carrefour tradicional, embora a loja Planet tenha 

sobressaído como a mais atrativa. Recomenda-se o desenvolvimento de estudos futuros que 

comparem os índices de lealdade e preferência de um mesmo ponto de venda (antes e após o 

uso de elementos sensitivos).  

 

Palavras-chave: Marketing sensorial. Ponto de venda. Experiência. Shopper. 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes how sensory marketing applied to the point of sales affects store 

attractiveness and shopper loyalty and preference levels. Experiential marketing has gained 

importance in a context in which physical shopping channels are not only increasingly 

competing with each other, but also being challenged by the online channel, which offers 

more convenience and, in some cases, better prices. One must bear in mind that shoppers are 

overwhelmed with visual stimuli and tend to respond better to stimuli involving more than 

one sense. This dissertation is a multiple case study which aims to compare loyalty and 

preference rates between two Carrefour hypermarkets: one with a traditional concept and 

another with the Planet concept. In the light of the ever-growing difficulties in differentiating 

hypermarkets from other channels, Carrefour Planet is an attempt on Carrefour's part to 

restructure its hypermarkets  through purchase solution centers, in which each department 

conveys a differentiated atmosphere, focused on exploiting its key items and sensory 

elements. Despite Carrefour's efforts to differentiate its hypermarkets we conclude from this 

study that the sensory management approach did not promote an increase in shopper loyalty 

and preference rates when we compare a Carrefour Planet and  a traditional Carrefour store, 

although the Planet store did stand out as the most attractive. We recommend the development 

of future studies comparing loyalty and preference rates for the same point of sale (before and 

after the employment of sensory elements). 

 

Keywords: Sensory marketing. Point of sale. Experience. Shopper. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento tecnológico e o rápido acesso à informação, as empresas, 

representadas por seus produtos e/ou serviços têm encontrado maior dificuldade de 

diferenciar-se dos concorrentes. Para Schmitt (2002, p. 19): 

À medida que vamos entrando no novo milênio, três fenômenos estão 

apontando para uma abordagem inteiramente nova do marketing – e até 

mesmo para uma nova forma de fazer negócios. Esses três fenômenos são: 1. 

a onipresença da tecnologia da informação; 2. a supremacia da marca; 3. a 

ubiquidade das comunicações integradas e do entretenimento. 

É necessária certa cautela com as palavras de Schmitt, pois a abordagem do marketing 

experimental não é uma abordagem inteiramente nova. A prática de utilização dos elementos 

da atmosfera do ponto de venda, tais como música, iluminação, odores, entre outros itens, já 

era usada no marketing transacional, contudo sua aplicação era guiada pelo bom senso dos 

gestores. O marketing experimental propõe a substituição dessa prática intuitiva pelo estudo 

aprofundado dos componentes sensoriais do ambiente de forma sistemática. 

O marketing experimental, como o próprio nome diz, foca nas experiências dos 

consumidores, buscando despertar emoções, sensações, identificações e valores cognitivos. 

Há cinco tipos de experiências que formam a base da estrutura do marketing experimental e 

que são: os sentidos, os sentimentos, o pensamento, a ação e a identificação (SCHMITT, 

2002). 

Os varejistas estão percebendo que, para diferenciar suas lojas, é preciso transformar a 

experiência de compra em um momento mágico, prazeroso e que apenas expor bem os 

produtos não é suficiente para a consecução de tal objetivo. Entretanto, a maior parte das 

empresas ainda explora apenas o sentido visual dos shoppers. Shoppers é a nomenclatura 

usada para referir-se aos responsáveis por efetuar a compra no ponto de venda e que não 

necessariamente são os consumidores finais dos produtos adquiridos. De acordo com 

Lindstrom (2009, p. 124), “estamos mais sobrecarregados de estímulos visuais do que nunca. 

E de fato, estudos mostraram que, quanto mais somos estimulados, maior a dificuldade para 

captar nossa atenção”. As imagens visuais são mais eficazes quando associadas a outros 

sentidos. 
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O marketing sensorial busca criar um vínculo emocional entre a loja e o consumidor, 

através do apelo aos cinco sentidos: audição, visão, paladar, tato e olfato e pode ser usado 

para diferenciar empresas e produtos, motivar clientes e transmitir valor. 

O varejo focado apenas em menores preços não dá conta de atender a um consumidor 

mais exigente, que espera ter no processo de compra, além de conveniência, praticidade, bom 

custo-benefício e ótimo atendimento; também diversão e socialização. 

As decisões de compra estão sendo cada vez mais tomadas no ponto de venda. Como 

consequência, a loja e os seus corredores estão se tornando meios de comunicação mais 

relevantes (UNDERHILL, 2009). 

No ponto de venda, o marketing sensorial está relacionado à ambientação e iluminação 

de espaços para atingir a visão, utilização de músicas para trabalhar a audição, ativação de 

dispositivos ou outros mecanismos de liberação de aromas para apelar ao olfato e ao paladar e 

remoção de barreiras que impeçam o shopper de experimentar os produtos, de forma a 

envolver o tato (JANJAR, 2010). 

A pergunta de partida, que norteia as investigações desta dissertação é: quais os 

diferenciais na atratividade, lealdade e preferência dos shoppers ante um hipermercado que 

utiliza o marketing sensorial para agregar valor à loja? 

 

Justificativa 

 

Um importante marco no varejo brasileiro foi a estabilidade econômica, que despertou 

o interesse das redes varejistas estrangeiras pelo mercado brasileiro. Com o ingresso dessas 

redes, a variedade de produtos, inclusive de itens importados, aumentou, transformando o 

consumidor brasileiro em “verdadeiro rei” e impulsionando os varejistas estabelecidos a se 

adaptarem, pois os que não se adaptassem, fechariam as portas (SOUZA, 2007).  

Foi então, a partir de 1994, que começou a ocorrer a concentração do varejo, que 

culminou com o maior poder das redes varejistas ante os fabricantes. O que antes era simples 

ficou difícil. Introduzir uma nova marca nas prateleiras de um minimercado, hipermercado ou 

supermercado requer altos investimentos, árdua negociação e muita concessão por parte do 

fabricante. 
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O shopper brasileiro é beneficiado atualmente não apenas pelo maior sortimento de 

produtos nas lojas, como pela maior diversidade de canais de compra. De acordo com o 

instituto de pesquisa Kantar Worldpanel, “84% dos lares brasileiros optam por utilizar mais 

de 3 canais para se abastecer no mês, entre supermercados, hipermercados, farmácias, 

pequenas lojas, entre outros” (SPARVOLI, 2012d). 

O fator mais recente que tem afetado o varejo, no Brasil e no mundo, é a escassez de 

tempo dos indivíduos. Com a correria do dia a dia, as pessoas estão em busca de praticidade e 

conveniência no momento de fazer suas compras. E o canal de compras on-line tem se 

beneficiado dessa nova necessidade dos shoppers.  

Segundo a Fecomércio-RJ /Ipsos, o percentual de brasileiros conectados à internet em 

2011 era de 48%, sendo que 20% desses fazem compras na internet. Os brasileiros gastaram, 

em 2011, 18,7 bilhões de reais em compras on-line, valor 26% superior ao gasto em 2010. E 

ainda há potencial para expansão das vendas on-line com o aumento de internautas e com a 

diminuição das incertezas dos atuais usuários de internet com relação à segurança das 

transações e dos produtos comprados (ANTONIOLI, 2012). 

Diante desse cenário, as lojas físicas têm investido mais fortemente em ferramentas de 

gestão para atrair e reter os clientes, buscando tornar o processo de compra mais prazeroso 

para os clientes e mais lucrativo para a loja. Os shoppers estão em busca de viver experiências 

que ofereçam identificação e essa busca redimensiona a economia. Sobre isso, afirma Gobé 

(2002, p. 18): 

A economia é emocional porque está cada vez mais humana, baseando-se 

nas conexões entre as pessoas. Conexões que transcendem qualquer mapa ou 

gráfico. É uma cultura, uma nova forma de vida que busca mais significado 

em tudo que a cerca, tornando as pessoas a grande força do comércio. 

O tema do projeto se justifica, portanto, em razão de dois fatores fundamentais: 1) a 

multiplicidade de canais de compra e a acirrada concorrência entre as lojas e 2) a 

concentração do varejo em poucas redes. 

 

Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é identificar como o marketing sensorial pode 

diferenciar e agregar valor à loja. 
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Objetivos específicos 

 

Analisar a percepção dos shoppers sobre o uso de ferramentas de gestão sensorial da 

loja. 

Averiguar se a gestão sensorial da loja ajuda a aumentar a atratividade das lojas e a 

lealdade e preferência dos shoppers. 

 

Procedimento metodológico 

 

Analisando o problema exposto, é possível perceber que há dois métodos de 

investigação possíveis de serem usados nesta pesquisa: a survey e o estudo de caso. Por 

conveniência, será adotado para o presente trabalho o estudo de caso múltiplo. Segundo Yin 

(2010, p. 39), “O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes”. 

Para Gil (2002, p. 54), o estudo de caso “[...] consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. 

Este projeto será baseado no estudo de caso da rede Carrefour, em que será comparada 

a loja Carrefour de Santo André (endereço: Av. Pedro Américo, 23), que tem os moldes da 

bandeira Carrefour Planet, hoje com mais de 50 unidades na Europa, com outra loja do 

Carrefour, também situada em Santo André (endereço: R. Oratório, 85), com formato 

tradicional de hipermercado.  

Após perceber uma queda sensível nas vendas dos hipermercados, formato carro-chefe 

da empresa, a rede Carrefour lançou na Europa, em 2010, um novo modelo para 

hipermercado, chamado de Carrefour Planet. O novo conceito envolve ajustes na iluminação 

da loja, na forma de exposição das mercadorias, criando pequenas lojas ambientadas dentro de 

uma grande área de vendas (BORGES, 2011). 

A princípio, a rede não tinha a intenção de trazer o novo formato para o Brasil, e, em 

entrevista, afirmou que as mudanças na loja de Santo André (endereço: Av. Pedro Américo, 

23) não seguem o formato Planet, contudo sites especializados em varejo na Europa 
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comentaram a reforma da loja como sendo a porta de entrada do Brasil no modelo Planet 

(CARMO, 2011). 

Há outros formatos de varejo que apresentam uma maior evolução com relação aos 

princípios do marketing sensorial, como algumas lojas especializadas de perfumes e 

maquiagens. Na Nativa Spa, por exemplo, há mesa de experimentação, lounge e pias, espaços 

criados para que as clientes possam experimentar e interagir com os produtos. Contudo, a 

escolha de um hipermercado para a realização da pesquisa desta dissertação deve-se ao 

interesse em entender quais os diferenciais que os hipermercados estão trabalhando para 

melhorar sua competitividade ante a pressão que vêm sofrendo dos atacarejos, por um lado, 

com ofertas mais atrativas de preço, e, por outro, das lojas especializadas, que oferecem maior 

variedade de produtos e atendimento diferenciado. 

Yin (2010) propõe o uso de um protocolo para o estudo de caso. E defende que o 

protocolo deve ter uma visão geral do projeto do estudo de caso, os procedimentos de campo, 

as questões do estudo de caso e um guia para o relatório do estudo de caso. 
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Quadro 1 – Protocolo do estudo de caso 

Seção Abordagens 

Visão Geral do Projeto 

Problemática: Quais os diferenciais 

na atratividade da loja e na lealdade e 

preferência dos shoppers ante um 

hipermercado que utiliza o marketing 

sensorial para agregar valor à loja? 

 

Objetivo Geral: Identificar como o 

marketing sensorial pode diferenciar 

e agregar valor à loja. 

 

Objetivos Específicos: 1) Analisar a 

percepção dos shoppers sobre o uso 

de ferramentas de gestão sensorial da 

loja, 2) Averiguar se a gestão 

sensorial da loja ajuda a aumentar a 

atratividade da loja e a lealdade e 

preferência dos shoppers. 

Procedimento de campo 
Observação direta. 

Entrevistas individuais. 

Questões do estudo de caso 

Conforme o questionário para 

entrevista de coleta de dados – 

(quadro 21 no anexo), tendo como 

finalidade responder a questão 

problematizadora. 

Guia para o relatório do estudo de 

caso 

O relatório do estudo de caso será 

abordado em considerações finais. 

               Fonte: Yin (2010), adaptado pela autora. 

Seguindo a proposta investigativa do estudo de caso, por meio do protocolo 

desenvolvido por Yin, na visão geral do projeto, a comparação das lojas com o conceito 

Planet e o conceito tradicional de hipermercado tem por objetivo identificar se a loja do 

Carrefour Planet, que promove uma experiência sensorial diferenciada aos shoppers, tem uma 

vantagem competitiva ante a loja tradicional. Três indicadores serão usados para auferir tal 

resultado: atratividade, lealdade e preferência dos shoppers pela loja. 

Para averiguar se os índices de atratividade, lealdade e preferência dos shoppers são 

maiores na loja do Carrefour Planet de Santo André (endereço: Av. Pedro Américo, 23) 

comparados aos da outra loja do Carrefour com formato tradicional (endereço: R. Oratório, 

85), será aplicado um questionário estruturado, com perguntas fechadas e abertas, perfazendo 

um total de 75 entrevistas aleatórias com shoppers de cada uma das lojas. Os shoppers, nesse 

caso, são pessoas que visitaram a loja, mas que não necessariamente efetuaram alguma 

compra no dia da pesquisa. 
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Além da análise da atitude dos shoppers levantada via entrevistas, serão comparados 

os preços de itens da cesta básica nas duas lojas estudadas, para averiguar se a mudança na 

ambientação da loja provocou aumentos nos preços dos produtos comercializados. É comum 

que haja diferença de preços entre lojas de uma mesma rede, contudo, como as lojas estudadas 

estão na mesma cidade e a 15 minutos de distância de carro uma da outra, acredita-se que as 

diferenças de preço não deveriam existir. 

Através de observação direta, será desenhado o layout das duas lojas e haverá também 

a captura de imagens de algumas seções, o que permitirá comparar e compreender quais as 

diferenças na localização/ sinalização das seções nas lojas.  

Além dos dados primários, será feita também a análise de dados secundários. Os dados 

secundários englobam todas as informações disponíveis sobre o Carrefour Planet e a revisão 

bibliográfica do conceito de marketing e varejo. 

De acordo com as considerações desenvolvidas por Severino, a pesquisa bibliográfica 

existente sobre o tema enseja maior qualidade ao estudo. 

A bibliografia como técnica tem por objetivo a descrição e a classificação 

dos livros e documentos similares, segundo os critérios, tais como autor, 

gênero literário, conteúdo temático, data, etc. Dessa técnica resultam 

repertórios, boletins, catálogos bibliográficos. E é a eles que se deve recorrer 

quando se visa elaborar a bibliografia especial referente ao tema do trabalho. 

Fala-se de bibliografia especial porque a escolha das obras deve ser 

criteriosa, retendo apenas aquelas que interessem especificamente ao assunto 

tratado. (SEVERINO, 2002, p. 77). 

 

Estrutura da dissertação 

 

No primeiro capítulo serão analisados os avanços do marketing e no segundo capítulo 

a evolução do varejo.  

No terceiro capítulo será desenvolvida a base teórica sobre marketing sensorial no 

ponto de venda. “Em um mundo onde a maioria dos consumidores tem suas necessidades 

básicas atendidas, agrega-se valor eficientemente por meio da satisfação das necessidades de 

percepção dos clientes – suas necessidades estéticas” (SCHMITT; SIMONSON, 2000, p. 17). 

 O quarto capítulo trata do estudo de caso do Carrefour. Inicialmente será levantada a 

história do grupo. Em seguida, será desenvolvido o estudo de caso referente à influência do 

ambiente da loja, que se acredita que influencia na experiência do cliente, aumentando os 
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índices de atratividade da loja e a lealdade e preferência dos shoppers. As considerações serão 

fundamentadas no site da empresa, na observação direta e nas entrevistas realizadas junto aos 

shoppers. 

 Nas considerações finais serão abordadas as conclusões do estudo desenvolvido, 

relacionando as fundamentações teóricas com o estudo de caso. 
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CAPÍTULO 1 – AVANÇOS DO MARKETING  

 

1.1 Marketing  

 

O marketing não é um fenômeno recente e seu desenvolvimento sempre esteve 

atrelado ao desenvolvimento econômico. Na verdade, o marketing existe desde a primeira 

troca comercial (BAKER, 2000). 

A história está repleta de exemplos que ilustram que, na Antiguidade, as pessoas não 

somente faziam trocas, como estabeleciam relacionamentos de longo prazo. E, para que tais 

relacionamentos fossem duradouros, era necessário que as partes envolvidas ficassem 

satisfeitas. Apenas para ilustrar, no período do Império Romano, o comércio se desenvolveu 

beneficiado pelas ligações com a África e a Ásia. 

O marketing, como área de conhecimento distinta de outras práticas comerciais, surgiu 

no século XX. Para Polanyi (1980), o marketing obteve seu lugar quando os mercados 

passaram a ser autorregulados e não mais determinados e controlados pela estrutura social.  

Há diversas definições de marketing e não é objetivo desta dissertação apresentar suas 

variações. Adotar-se-á a definição proposta por Serralvo (2011), marketing é o processo de 

troca, cerceado por valores éticos e morais, que busca satisfazer mutuamente consumidores e 

vendedores, de forma a estabelecer relacionamentos duradouros. 

O objetivo deste capítulo não é descrever em detalhes a história do marketing, mas sim 

mostrar as mudanças de ênfase que o marketing teve fora e dentro do ponto de venda. 

 

1.1.1 Evolução do marketing 

 

Há autores, como é o caso de Las Casas (2001), que preferem abordar o 

desenvolvimento do marketing de uma forma mais abrangente, dividindo sua história em três 

eras distintas.  

A primeira fase chamada era da produção, que se estende até meados de 1925, é 

caracterizada por uma demanda superior à oferta. O foco dos empresários estava em ampliar a 

capacidade produtiva, não havia planejamento de vendas. Essa orientação sustenta que os 

consumidores dão preferência à conveniência e baixo custo. 
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Com o aprimoramento das técnicas utilizadas no processo produtivo, as empresas 

passaram a produzir mais e mais rápido. A consequência dessa aceleração foi o acúmulo de 

produtos no estoque das fábricas. 

A segunda fase denominada era das vendas teve seu início em 1930 e foi caracterizada 

pelos primeiros sinais de excesso de oferta. O foco das empresas estava em vender os 

produtos em estoque e, com isso, empreender um esforço agressivo em vendas e promoção. 

Essa orientação é também aplicada no caso de produtos não procurados, como é o caso de 

jazigos funerários. 

A era do marketing teve seu início em 1950 e foi caracterizada pela percepção dos 

empresários sobre a importância da conquista e manutenção de relações permanentes com os 

clientes. A partir dessa fase, passou-se a valorizar mais o consumidor – todos os produtos 

deveriam ser produzidos a partir da constatação de suas necessidades e desejos. 

Dentro da era intitulada era do marketing, o consumidor ficou mais exigente em 

virtude de mudanças econômicas e sociais e isso provocou evoluções no marketing. Dentre as 

mudanças, a que mais interessa para o escopo desta dissertação é a ênfase do consumidor, que 

passou a valorizar, além do utilitário (função do produto), o hedônico (aspectos subjetivos) no 

processo de compra e consumo. De acordo com Rieunier (2004), os consumidores de hoje não 

querem apenas comprar produtos e serviços, eles estão em busca de viver experiências 

agradáveis.  

No século XXI, ter um produto que atenda às necessidades dos consumidores já não é 

suficiente, mesmo porque os lançamentos constantes mudam rapidamente os desejos dos 

consumidores. Para manter relacionamentos duradouros, Robinette, Brand e Lenz (2002) 

afirmam que as empresas precisam criar uma ligação entre a satisfação e a lealdade, que está 

sustentada nas emoções que a empresa consegue despertar nos consumidores. 

É nesse contexto que as experiências ganham relevância. A noção de “experiência” 

entrou no campo de estudo do marketing em 1982, com o trabalho pioneiro de Hirschman e 

Holbrook (SCHARF, 2011). Para esses autores, a experiência envolve aspectos 

multissensoriais, fantasiosos e emotivos que estão conectados com os motivos pelos quais 

produtos e serviços são comprados e consumidos. 

Para Schmitt (2002), as experiências são acontecimentos individuais que ocorrem 

como resposta a algum estímulo. Portanto, não são espontâneas, mas induzidas. Segundo os 
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filósofos e psicólogos da escola fenomenológica, as experiências são de e sobre algo, portanto 

elas têm referencial e intencionalidade. 

Robinette, Brand e Lenz (2002, p. 58) afirmam que “experiência é o conjunto de 

pontos nos quais as empresas e os consumidores trocam estímulos sensoriais, informações e 

emoções”. 

Para Erik Hauser, presidente da associação internacional de marketing experiencial, o 

marketing experiencial tem por objetivo envolver os consumidores através de experiências 

que levem a memórias posteriores e conduzam à preferência e fidelização no momento da 

compra (RODRIGUES, 2011). 

Conforme previamente mencionado, o marketing experimental é formado por cinco 

tipos de experiência: os sentidos, os sentimentos, o pensamento, a ação e a identificação 

(SCHMITT, 2002). Não é por acaso que bons materiais de ponto de venda (com alta interação 

e lembrança) atendam aos princípios de ver, sentir, pensar e agir. Para atender aos objetivos 

desta dissertação, focar-se-á na análise teórica do marketing sensorial. 

O marketing sensorial foi popularizado na comunidade científica a partir de 2002, 

devido à reunião de diversas publicações sobre o tema e que convergiram para a formulação 

de uma definição comum, que se traduz como:  

O conjunto de variáveis de ações controladas pelo produtor e/ou distribuidor 

para criar ao redor dos produtos ou serviços uma atmosfera multissensorial 

específica, seja por meio das características do produto/serviço, seja através 

da comunicação a seu favor, seja através do ambiente do ponto de venda. 

(FILSER, 2003, p. 6). 

A estratégia sensorial é projetada para gerar experiências através dos cinco sentidos: 

audição, visão, tato, paladar e olfato. 

Entre as razões para a crescente utilização do marketing sensorial, Rieunier (2004) 

destaca a intensa concorrência entre as empresas, que impulsiona o surgimento de novas 

formas de organização do espaço comercial para melhor atender as necessidades e desejos dos 

consumidores que querem viver experiências de compra e consumo prazerosas.  

Essa nova organização do espaço comercial envolve vários componentes da atmosfera 

da loja, como o treinamento dos funcionários que têm contato direto com os shoppers, a 

gestão dos elementos do ambiente, como iluminação, temperatura, organização dos produtos, 
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música, disposição das seções na loja, tudo visando oferecer ao shopper uma experiência de 

consumo prazerosa que se desenrola em um ambiente de serviço lúdico e atrativo. 

Para Lindstrom (2009), as duas principais vantagens do uso do marketing sensorial 

são: 1) ao atingir as sensações, o emocional fica mais suscetível a dominar as decisões de 

compra; 2) ao envolverem a emoção, os estímulos sensoriais ficam armazenados na memória 

de longo prazo e passam a fazer parte dos processos de tomada de decisão. 

A afirmação de Ayer (2011, p. 85) reforça os argumentos de Lindstrom: 

Diante de um consumidor ávido por viver e sentir experiências, uma marca 

deve ser capaz de proporcionar experiências férteis e imaginativas nos seus 

momentos de compra, e pode fazer isso por meio do estímulo dos cinco 

sentidos (visão, audição, olfato, paladar e tato), pois a compreensão do 

mundo pelo ser humano está diretamente relacionada aos sentidos, uma vez 

que é por meio do que se vê, ouve, cheira, degusta e apalpa que percebemos 

as coisas, ativamos nossa memória e nossa emoção. 

Exemplos de experiências que estimulam cada um dos cinco sentidos serão 

apresentados no terceiro capítulo, contudo apresenta-se abaixo um exemplo de como as 

empresas têm utilizado o marketing sensorial para agregar valor as suas lojas. 

Em Mato Grosso do Sul, uma agência intitulada como Única, dedica-se a auxiliar 

empreendedores a terem sucesso nos seus negócios, adequando a sonorização do ambiente ao 

estilo da loja e ao perfil do público alvo. 

Proprietário de um restaurante e de uma agência de viagens em Campo Grande, 

Leonardo Freitas, cliente da Única, garante que a sonorização adequada dá retorno. Segundo 

ele, a diferença é absurda. O cliente consome mais, sente prazer em estar no local. Em sua 

agência de viagens, tocam músicas de várias partes do mundo. “Havaiana, alemã, surf music. 

Tudo para deixar o comprador inspirado, pensando na viagem que fará” (SPARVOLI, 2012c). 

Gelli (2007) destaca que o consumidor tende a permanecer mais tempo na loja quando 

envolto por um ambiente harmonioso, bem iluminado, com música de fundo relaxante e 

aroma agradável, variáveis que ampliam sua sensação de relaxamento e prazer e o tornam 

mais propenso a gastar.  

Pelas declarações acima, é possível inferir que o marketing sensorial tem sido 

utilizado de modo mais sistemático pelas lojas físicas para atrair os shoppers e gerar melhoria 



21 
 

nos negócios das empresas. No próximo capítulo será apresentada a evolução do varejo no 

mundo e no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 – A EVOLUÇÃO DO VAREJO  

 

2.1 Varejo 

 

Parente (2007) e Mattar (2011) apresentam definições convergentes sobre varejo. Para 

esses autores, varejo consiste nas atividades envolvidas no processo de venda de produtos ou 

prestação de serviços que visam atender aos consumidores finais. Blackwell, Miniard e Engel 

(2005, p. 135) descrevem o varejo como “o processo de união dos consumidores e mercados. 

É normalmente o ponto culminante dos esforços dos parceiros das cadeias de suprimentos 

para atender às demandas dos consumidores”.   

O relacionamento entre varejistas e indústrias tem sofrido evolução ao longo dos anos. 

Durante a maior parte da história, foram parceiros que faziam negócios juntos, mas seguiam 

caminhos distintos. A partir do momento em que a competitividade é elevada, a atuação 

separada é posta em xeque, estimulando a integração entre esses parceiros, que juntos podem 

alavancar valor e inovar no ponto de venda (AMUI; GOMES, 2013). 

Dentre os autores acima referenciados, optou-se por descrever a evolução do varejo no 

mundo e no Brasil com base na perspectiva histórica de Mattar (2011) por ser a visão mais 

completa e atualizada do tema. 

 

2.1.1 Evolução do varejo no mundo 

 

O comércio surgiu com o processo de escambo, em que os excedentes de produção de 

um grupo eram trocados pelos de outro grupo. A maior dificuldade para o comércio nesse 

estágio estava no encontro de dois grupos que apresentassem produtos de interesse mútuo. 

Com o surgimento da moeda, a dificuldade em encontrar grupos que tivessem interesses 

mútuos foi solucionada, já que a moeda tinha valor e era de interesse comum. 

Por volta da metade do século XIX, o comércio no mundo desenvolvido era um 

conjunto de atividades concentradas sob o comando de um comerciante, que exercia as 

funções de importador, transportador e varejista de uma grande gama de produtos 

comercializados em pequena escala.  

A especialização e a adoção de novas formas comerciais surgiram em meados do 

século XIX nos Estados Unidos. Entre 1850 e 1860, iniciou a divisão do comércio por 
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funções, com o surgimento de atacadistas e varejistas que passaram a se especializar. Entre 

1870 e 1880, surgiram os grandes varejistas de venda em massa, chamados de magazines, o 

primeiro deles foi o Le Bon Marché.  

No final do século XIX, com a expansão das estradas de ferro, dos correios e 

telégrafos nos Estados Unidos, iniciou-se e expandiram-se as vendas por catálogo. A 

Montgomery Ward foi a pioneira nas vendas por catálogo, sendo que em 1887 seu catálogo 

tinha 540 páginas com 24 mil artigos. 

O shopping center surgiu em 1907 com o objetivo de substituir os centros naturais de 

compra. Seu crescimento, contudo, ocorreu apenas após o término da Segunda Grande 

Guerra, na década de 1950, impulsionado pelo surgimento de grandes conjuntos habitacionais 

suburbanos. 

O formato de autosserviço surgiu em 1912, no sul da Califórnia, Estados Unidos, 

contudo esse formato só se popularizou após a grande depressão, momento em que o varejo 

foi pressionado pela queda da demanda para reduzir custos e elevar a eficiência operacional. 

Esse novo formato teve a imediata aprovação dos consumidores. Foi a partir dessa época que 

os fabricantes passaram a dar maior ênfase à marca de seus produtos para distingui-los da 

concorrência.  

Na década de 1940, nos Estados Unidos, com o objetivo de atender as compras 

emergenciais e em pequena quantidade, surgiram as lojas de conveniência, combinando as 

características de autosserviço com as de pequena loja. Esse formato teve crescimento 

explosivo, atingindo rapidamente milhares de lojas por todo o país.  

O grande crescimento do varejo e a contínua concentração decorrente de fusões e 

aquisições resultaram, no final da primeira década do século XXI, em grandes varejistas 

mundiais. Os três maiores são Walmart (EUA), Carrefour (França) e Tesco (Reino Unido). 

As inovações mais recentes no varejo ocorreram graças ao surgimento da internet. As 

vendas on-line são realizadas tanto exclusivamente quanto em combinação com outras formas 

de varejo e vêm crescendo em todo mundo. 
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2.1.2 Evolução do varejo no Brasil 

 

Até a segunda metade do século XIX, não havia lojas de varejo no Brasil. O comércio 

era exercido por mascates que percorriam os povoados e vilarejos com suas carroças 

carregadas de produtos. Os primeiros estabelecimentos comerciais de maior porte surgiram no 

final do século XIX e início do século XX. 

O grande impulso do varejo no Brasil ocorreu com o começo da industrialização na 

década de 1940. A industrialização brasileira tinha, no início, o objetivo de suprir a ausência 

de oferta de produtos importados. 

No fim da década de 1940 e início da década de 1950, houve um movimento de 

inovação no varejo brasileiro. Um marco desse movimento foi a chegada, em 1949, da Sears. 

A empresa tinha para a época um slogan inovador e marcante “satisfação garantida ou seu 

dinheiro de volta”, que refletia a preocupação da empresa com a satisfação dos consumidores. 

São também dessa época as primeiras experiências de autosserviços. Contudo, foi apenas em 

1953 que surgiram os primeiros supermercados no Brasil. 

A década de 1960 marcou o surgimento do shopping center no Brasil. Já na década de 

1970, o crescimento do mercado provocou a expansão de diversos setores do varejo, entre 

estes, as lojas de eletrodomésticos, os supermercados, as lojas de variedade e de 

departamentos. 

Na década de 1980, a massificação perdeu espaço para o processo de segmentação, no 

qual o foco recaiu sobre a diferenciação de produtos e formatos de loja, procurando adequá-

los a diferentes consumidores. Ainda nessa década, o Carrefour introduziu o formato de 

hipermercado.  

A partir da década de 1990, com o plano real e o código de defesa do consumidor, os 

varejistas foram forçados a rever suas formas de atuação. O plano real forçou as empresas a 

melhorarem seus serviços, já que o lucro teria de vir da operação, e não mais das 

movimentações financeiras. E o código de defesa do consumidor passou a responsabilizar 

também o varejo pela venda de produtos inadequados, e não apenas o fabricante. 

Com isso, as empresas sentiram a necessidade de conhecer melhor os seus clientes em 

busca de melhor atendê-los. Desde então, os consumidores têm experimentado um crescente 
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poder no mercado decorrente da maior variedade de produtos ofertados e diversidade de 

canais de compra.  

Nessa disputa por consumidores e diante de “fenômenos como fusões, aquisições, 

incorporações, acordos operacionais, elevação da concentração, presença de empresas 

mundiais e novas tecnologias de comunicação” são necessários, cada vez mais, investimentos 

em lojas, instalações, equipamentos, serviços pré e pós venda, logística, tecnologia de 

automação e marketing, o que torna a administração do varejo desafiadora (MATTAR, 2011, 

p. 11).  

O varejo brasileiro é um dos mais dinâmicos setores da economia e desempenhou em 

2010, último censo do comércio, um importante papel no cenário econômico nacional, 

representando 21% do PIB (IBGE, 2010). 

O varejo tem se redefinido atualmente como uma fonte de memórias mais do que de 

bens (MATHWICK; MALHOTRA; RIGDON, 2001). O desafio atual dos varejistas é sair da 

posição de fornecedores de produtos ou serviços para fornecedores de experiências 

(MCCLAIN, 2003).  

Gracioso (2008, p. 101) afirma que “o varejo de hoje lembra as catedrais da Idade 

Média. As lojas são autênticas catedrais de consumo, feitas para embasbacar os crédulos 

consumidores e transformá-los em presas fáceis”. O varejo tem buscado surpreender os 

consumidores e despertar o desejo de ida às lojas, tentando oferecer um diferencial ante as 

lojas on-line, buscando associar as compras ao entretenimento e lazer.   

 

2.1.3 Formatos de varejo  

 

Parente (2007) e Mattar (2011) afirmam que as instituições varejistas podem ser 

classificadas segundo diferentes critérios. Por exemplo: propriedade (independentes, redes, 

franquias, entre outros), tamanho, localização (urbana e rural), nível de serviços (completos, 

limitados, autosserviços), canal de venda (instituições com loja e instituições sem loja). 

A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) apresenta uma classificação 

com 12 diferentes tipos/formatos de lojas classificadas segundo a metragem da área de 

vendas, média de itens oferecidos, porcentagem de não alimentos, nível comparativo de preço 

praticado e número de checkouts.  
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Como pode ser observado pela análise da tabela 1, o hipermercado, formato que será 

investigado nesta dissertação, apresenta ampla área de vendas em um mesmo nível e tem por 

objetivo atender a maioria das necessidades de compra dos consumidores, por isso apresenta 

ampla variedade de categorias e SKUs (Stock Keeping Unit), alto giro e baixa margem. 

Tabela 1 – Diferentes tipos/formatos de lojas no setor supermercadista 

Tipo 
Área de vendas 

(m²) 

Média de 

itens 

% de não 

alimentos 

Nível de 

preço 

Nº 

checkouts 

Conveniência 50 a 200 1 mil 1 120 1 a 2 

Proximidade 150 a 300 4 mil 1 110 3 a 4 

Sortimento limitado 200 a 500 900 2 81 2 a 4 

Compacto 300 a 800 6 mil 3 95 2 a 7 

Convencional 800 a 2,5 mil 12 mil 5 100 8 a 16 

Gourmet especial 1,3 mil a 3 mil 14 mil 6 105 8 a 16 

Superloja  2,5 mil a 5 mil 25 mil 10 95 16 a 30 

Atacado de 

autosserviço 2,5 mil a 6 mil 9 mil 10 82 20 a 27 

Loja de depósito 4 mil a 5 mil 7 mil 7 90 25 a 38 

Clube atacadista 4 mil a 9 mil 6 mil 60 80 20 a 35 

Hipermercado 6 mil a 10 mil 50 mil 30 93 30 a 50 

Supercenter 8 mil a 12 mil 65 mil 40 90 30 a 55 
Fonte: SuperHiper Panorama (2010, p. 41).  

 Diante do desafio de ganhar a atenção dos clientes e manter a fidelidade, o varejo, 

conforme descrito neste capítulo, evoluiu no mundo e no Brasil. No próximo capítulo serão 

apresentados exemplos de estímulo a cada um dos cinco sentidos no ponto de venda. 
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CAPÍTULO 3 – OS SENTIDOS NO AMBIENTE DE COMPRA 

 

A imagem dos varejistas está vinculada à atmosfera que conseguem criar para a loja. 

A atmosfera envolve as características físicas utilizadas para criar sentimentos, emoções e 

percepções junto aos consumidores (PARENTE, 2007). 

Para José Augusto Domingues, especialista em shopper marketing da Escola Superior 

de Propaganda e Marketing (ESPM) e sócio-diretor da Sense Envirosell, empresa de pesquisa 

de mercado e consultoria, a importância dos cinco sentidos humanos no ambiente de compras 

é cada dia maior (SPARVOLI, 2012b). 

A visão sofre diariamente com muitos estímulos, Rieunier (2004) afirma que 80% das 

informações de um espaço comercial são visuais e, com isso, os olhos registram pouco desse 

esforço. Para maximizar a interação e a lembrança dos shoppers, as empresas estão 

associando dois ou mais sentidos em suas ações fora e dentro da loja. 

Nos próximos tópicos deste capítulo será apresentado cada um dos sentidos básicos, 

começando pelos elementos visuais, já que “a máxima de Aristóteles de que ‘tudo começa 

com o olho’ é particularmente verdadeira para identidade corporativa e de marca” 

(SCHMITT; SIMONSON, 2000, p. 102). 

 

3.1 Visão 

 

Os elementos visuais são formados por forma, cor e tipologia. 

 

3.1.1 Forma 

 

As dimensões de forma são: tamanho, proporção, simetria e angularidade.  

Tamanho 

Formas grandes costumam ser percebidas como poderosas ou fortes, enquanto formas 

pequenas parecem delicadas e frágeis (SCHMITT; SIMONSON, 2000). 

De acordo com Pedro Camargo, consultor e palestrante em neurobusiness, “uma loja 

alta estimula conceitos de liberdade e naturalmente faz que o shopper aja com maior 
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tranquilidade, menor receio. O oposto é a loja baixa, que o deixa mais alerta, mais atento a 

todos os detalhes” (OS 5 SENTIDOS..., 2012). 

Proporção e Simetria 

  A simetria é uma característica que pode ser encontrada em formas geométricas, 

equações matemáticas, objetos e na própria concepção de beleza humana. “A simetria cria 

ordem e alivia a tensão; a assimetria tem efeito oposto, criando agitação e tensão – mas muitas 

vezes uma ligeira tensão salva uma imagem visual da monotonia” (SCHMITT; SIMONSON, 

2000, p. 106).  

Angularidade 

Formas retas geralmente são captadas como masculinas, abruptas e instáveis, já formas 

curvas são associadas à feminilidade, são suaves e contínuas (SCHMITT; SIMONSON, 

2000). 

Formas tornam-se associadas a um produto ou empresa pela combinação repetida e 

costumam ultrapassar barreiras culturais com maior facilidade quando comparadas a nomes, 

por exemplo. 

 

3.1.2 Cor 

 

Além de identificar e gerar associações, a cor pode ser usada para criar experiências. 

No ponto de venda, as empresas fazem uso das cores para influenciar o processo de compra. 

O McDonald`s, por exemplo, usa as cores amarelo e vermelho para estimular o apetite e 

tornar o processo de consumo mais rápido. 

O amarelo forte é usado para gerar ansiedade, o vermelho para dar fome e os 

dois juntos, presente em grande quantidade dentro das lanchonetes desta 

empresa, estimulam seus clientes a comerem em demasia e rapidamente, 

pois a presença destas cores geram um certo desconforto se visualizadas por 

muito tempo. (ALVES, 2003). 

Rieunier (2004) destaca que a iluminação das lojas é outro importante estímulo 

sensorial. Segundo o autor, a intensidade da luz de um ambiente reflete no tempo gasto na 

loja, na quantidade de serviços ou produtos consumidos e influencia o humor dos shoppers. 
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3.1.3 Tipologia 

 

A tipologia é a parte gráfica da palavra, o elemento estético por meio do qual é 

possível expressar determinadas sensações que não se restringem apenas ao significado da 

palavra em si (BASSI, 2011). Schmitt e Simonson (2000, p. 114) afirmam que: 

Uma tipologia que parece manuscrita transmitirá uma identidade corporativa 

voltada para clientes, cordial e despretensiosa. [...] Letras maiúsculas 

transmitem autoridade e agressividade; e o uso de todas as letras em formato 

minúsculo pode transmitir uma impressão arrojada e suave.  

3.1.4 Exemplos de estímulos visuais no ponto de venda 

 

No ponto de venda, as vitrines, que têm por objetivo trabalhar a atratividade, de forma 

a atrair os shoppers para dentro da loja, antes explorando predominantemente estímulos 

visuais, têm adicionado mais um ingrediente em busca de chamar a atenção dos clientes, 

tecnologia, estimulando a interatividade e possibilitando a compra até mesmo quando a loja 

está fechada. 

A loja de departamentos Bloomingdale’s, de Nova York, usa a vitrine interativa para 

permitir que os consumidores possam provar óculos de sol sem precisar entrar na loja. Para 

experimentar os diferentes modelos de óculos, as pessoas devem alinhar o rosto de acordo 

com a linha dos olhos demarcada na tela (figura 1) e escolher o modelo desejado 

(VITRINES..., 2012). 

Figura 1 – Vitrine interativa Bloomingdale`s 

 
     Fonte: Vitrines interativas (2012). 
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Na loja Selfridges (figura 2), em Londres, a Tissot distribuiu aos pedestres relógios de 

papel que se transformavam em modelos da linha Touch quando capturados por uma câmera. 

Quem quisesse poderia experimentar dezenas de relógios na calçada e ver o resultado na 

vitrine, sem entrar na loja. A imagem era gerada em um monitor sensível ao toque que 

permitia ainda mudar estilo, cor e tamanho da peça (VITRINES..., 2012). 

 

Figura 2 – Vitrine interativa Selfridges 

 
         Fonte: Vitrines interativas (2012). 

O que essas lojas têm de extraordinário? Aumentaram o seu potencial de atração ao 

estimular de forma integrada mais de um sentido dos shoppers, a visão e o tato. E, com isso, 

conseguiram se diferenciar das comunicações estáticas que normalmente são as mais 

presentes nos pontos de venda. Conforme afirma Lindstrom (2009), quanto maior o número 

de sentidos estimulados, maior a lembrança e adesão dos shoppers à loja. 

 

3.2 Audição 

 

A música, além de ajudar na construção de identidade de marca, influencia 

comportamentos no ponto de venda. 

Rieunier (2004) afirma que o ritmo da música pode influenciar o tempo de 

permanência dos clientes na loja. Nos supermercados, por exemplo, quando as lojas estão 

vazias, as rádios internas tocam musica lenta, que estimula a permanência dos shoppers por 

maior tempo na loja e auxilia no aumento das vendas brutas por pessoa em até 38%. Quando 

as lojas estão cheias, como no dia do pagamento, a música é mais acelerada, para estimular 

ações rápidas (OS 5 SENTIDOS..., 2012). 
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E o mais interessante é que graças à facilidade de modificação e à variabilidade 

própria da música, ela passa a ser um instrumento de criação de identidade flexível e de baixo 

custo.  

 

3.2.1 Exemplos de estímulos auditivos no ponto de venda 

 

A ListenX é líder no mercado brasileiro em programação musical personalizada e 

oferece há 10 anos soluções de music branding que atende ao mercado de luxo no Brasil. A 

grife Lacoste, por exemplo, já conta há 3 anos com o music branding como reforço no 

trabalho de suas lojas. De acordo com Denis Mattos, coordenador de visual merchandising da 

Lacoste: 

A música cria uma atmosfera especial e reforça a identidade da marca, por 

isso recebemos muitos elogios dos clientes. Além disso, a proposta musical 

da ListenX atende a todas as nossas premissas: variedade de estilos com o 

que há de mais atual nas cenas musicais nacional, internacional e do cenário 

independente. (MERCADO..., 2012). 

Um estudo clássico, desenvolvido em 1999 por pesquisadores do Reino Unido, deixa 

bem clara a influência dos sentidos no processo de escolha de um produto. Esses 

pesquisadores demonstraram que os consumidores de vinho, ao ouvirem no supermercado 

música francesa, escolhiam mais vinhos franceses, enquanto que, ao ouvirem música alemã, 

escolhiam mais vinhos alemães (GAMEIRO, 2012). 

 

3.3 Tato 

 

O consumidor, em especial os brasileiros, tem o hábito de observar com as mãos. 

Deixar os produtos ao alcance dos shoppers pode propiciar uma agradável experiência, já que 

o material que forma cada produto pode despertar sensações. Para Rieunier (2004), há dois 

tipos de sensações táteis: as voluntárias (consciente) e as involuntárias. Nos dois tipos, o 

toque é fonte de várias informações. 

Pedro Camargo, consultor e palestrante em neurobusiness, conta um experimento 

interessante relativo à influência do tato e dos materiais no processo de compra dos shoppers:  

Um experimento envolveu uma negociação de preço de carros na qual os 

sujeitos pesquisados fizeram uma oferta de preço por um veículo, a qual foi 

rejeitada. Então, os supostos compradores deveriam fazer uma segunda 

oferta e avaliar seus parceiros de negócio (aqueles que recusaram as ofertas). 

http://psycnet.apa.org/journals/apl/84/2/271.pdf
http://www.mundodomarketing.com.br/
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Os pesquisadores descobriram que existia uma diferença significativa de 

opiniões entre as pessoas que se sentaram em cadeiras duras e as que se 

sentaram em cadeiras confortáveis e macias. Os primeiros julgaram seus 

parceiros negociadores como menos emocionais. Mais significante do que 

isso é que os compradores ou pesquisados que se sentaram nas cadeiras 

macias fizeram ofertas 40% maiores do que os outros. Resumindo, a cadeira 

dura e desconfortável mudou a percepção dos compradores em relação aos 

vendedores, o que fez se tornarem negociadores mais difíceis, mais duros de 

serem convencidos. (OS 5 SENTIDOS..., 2012). 

Há inúmeros exemplos do estímulo ao toque no ponto de venda, desde as lojas de 

roupa, que disponibilizam pilhas de roupas na entrada da loja, as de cosméticos, que permitem 

que as compradoras testem os produtos (perfumes, cremes, entre outros) até os home centers, 

como é o caso das lojas da Tok&Stok, em que é possível sentar nos sofás, deitar nas camas, 

ou seja, interagir com cada objeto disposto para venda. 

 

3.3.1 Exemplos de estímulos táteis 

 

A empresa Castrol Magnatec usa a embalagem da sua linha de lubrificantes para 

mostrar a superioridade de seu produto. O objetivo é facilitar o entendimento dos 

consumidores, trocadores e mecânicos, de como o produto da empresa funciona dentro dos 

motores. 

A empresa desenvolveu duas áreas diferentes na embalagem. Uma delas simula em 

alto relevo a aparência e a textura das condições da superfície de uma peça de motor testada 

com óleo da Castrol, e na outra área, com óleo padrão 5W-30. Comparando as duas áreas, o 

consumidor poderá visualizar qual delas apresenta mais ranhuras causadas pelo desgaste. 

Outra possibilidade é tocar o local e sentir a superfície mais áspera ou ainda raspá-la com a 

unha e ouvir um som mais alto, simulando o atrito de uma peça metálica (SOUSA, 2011). 

 

3.4 Olfato e paladar 

 

O paladar está intimamente ligado ao olfato. O olfato é o mais intenso dos sentidos, 

pois a memória para cheiros é uma das mais potentes que possuímos (SCHMITT; 

SIMONSON, 2000). Berro (2009) reitera o acima exposto, ao afirmar que o olfato é 

responsável por 75% das percepções e conexões emocionais. 
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Silva (2003) destaca que os clientes são impactados pelos aromas, pois as moléculas 

que inspiram afetam as frequências das ondas do hemisfério direito do cérebro, responsável 

pelas emoções, e geram impactos tanto positivos como negativos nas vendas. Ao passo que 

odores agradáveis aumentam o tempo que os clientes ficam nas lojas e odores desagradáveis 

estimulam comportamentos de fuga. 

 

3.4.1 Exemplos de estímulos olfativos no ponto de venda 

 

A loja Vila Romana, rede especializada no vestuário masculino, tem usado o olfato 

como mais um “ingrediente” para realçar a identidade da marca. O cheiro das lojas Vila 

Romana já é conhecido e reconhecido pelos clientes mais frequentes, tanto que alguns se dão 

conta de que estão próximos a uma loja da marca pelo cheiro que exala das lojas. O sucesso é 

tanto que há clientes que querem comprar o perfume que sentem nas lojas. E a empresa os 

atendeu, ao lançar, em 2011, o perfume Vila Fifty Three. A loja, dado o sucesso das vendas 

do perfume, pensa inclusive em lançar uma linha de produtos masculinos para o cuidado com 

o corpo (SPARVOLI, 2012b). 

 

3.4.2 Exemplos de estímulos do paladar no ponto de venda 

 

Há lojas que oferecem aos clientes chocolates, balas e outras guloseimas como brindes 

e há as voltadas ao setor alimentício, que, para vender um produto, deixam que o shopper o 

experimente antes, ou seja, usam a amostra para vender o produto.  

De acordo com Pedro Camargo, consultor e palestrante em neurobusiness, estudos 

feitos por Julio Laran, da Universidade de Miami, e Chris Janiszewski, da Universidade da 

Flórida, o chocolate pode ser um poderoso aliado nas vendas. 

O chocolate pode fazer o consumidor comprar itens caros ou de luxo. A 

pesquisa mostra que se provocarmos uma tentação, oferecendo um bombom 

a uma pessoa, essa ação vai aumentar o desejo, e ela vai querer mais. Ainda 

mais surpreendente é que tal desejo da indulgência vai além de outro 

docinho e se estende a bens de consumo caros, como bolsas de marca, 

roupas de grife, televisões e até viagens. Tudo graças aos componentes do 

chocolate, que estimulam nosso cérebro a produzir substâncias ligadas a 

prazer, bom humor e, bem, até ao amor. (OS 5 SENTIDOS..., 2012). 
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3.5 Sinestesia 

 

A estimulação de um sentido através do outro é chamado de sinestesia. A integração 

dos elementos primários, como formas, aromas e materiais expressa um estilo estético 

corporativo ou de marca. E o resultado dessa integração se traduz na máxima de que o todo 

formado pela integração desses elementos é maior que a soma de suas partes, movimento na 

psicologia chamado de Gestalt (SCHMITT; SIMONSON, 2000). 

O efeito criado pela integração dos elementos primários é mais difícil de copiar e, 

portanto, gera diferenciação sustentável em longo prazo. As diferenciações em produto, em 

contrapartida, são facilmente copiáveis. As empresas têm percebido isso e o uso do marketing 

experimental tende a crescer a cada dia. Para José Augusto Domingues, “a experiência de 

consumo é criar conexões emocionais com o cliente, algo cada dia mais essencial no varejo. 

As lojas que trabalham isto estão à frente, é um diferencial. No futuro, quem não fizer vai 

estar morto” (SPARVOLI, 2012b). 

A sensação de compra deve ser como um parque de diversões, de forma a despertar 

sensações distintas nas pessoas e fazer com que elas se sintam incentivadas a participar da 

operação do varejo (SPARVOLI, 2012a). 

No próximo capítulo, será apresentado o estudo de caso da rede Carrefour e será 

possível verificar se o marketing sensorial gera maior lealdade e aumenta a preferência dos 

clientes, bem como averiguar se tem impacto na atratividade da loja. 
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CAPÍTULO 4 – O CASO DO CARREFOUR  

 

4.1 Estrutura da análise 

 

Com o objetivo de facilitar a compreensão das informações obtidas e proceder à 

organização da análise, deve-se observar o questionário para a coleta de dados exposto no 

quadro 21 do anexo A. A coleta dos dados ocorreu em novembro de 2012.  

Nas questões de número 1 a 4, será apresentado um cartão com diversas categorias, e o 

entrevistado irá responder para quais delas ele é o principal responsável pela compra. Nas 

categorias em que o entrevistado for o principal responsável pela compra, ele responderá 

quais as lojas de compra habituais, a preferida e a razão de preferência. Essas categorias 

foram escolhidas por representarem as principais áreas da loja. Além disso, optou-se por fazer 

a pergunta para diferentes categorias, porque a loja habitual para comprar, por exemplo, 

guloseima, pode não ser a habitual para comprar produtos de limpeza, por isso a importância 

de abranger múltiplas categorias. 

Nas perguntas de número 5 a 7, será investigada a lealdade dos shoppers à loja em que 

foram entrevistados. Para consecução de tal objetivo, serão feitas duas análises: 1) lealdade à 

loja ante a frequência de compra mensal 2) lealdade à loja ante a frequência de compra em 

hiper/supermercados. 

Nas questões de número 8 a 10, serão avaliados quais os critérios que os shoppers 

julgam ser importantes para a escolha de uma loja para fazer compras e como a loja é avaliada 

em cada um dos atributos explorados. O resultado será um gráfico (baseado na matriz BCG), 

conforme figura 3. 
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Figura 3 – Matriz avaliação x critério de escolha da loja 

 
   Fonte: Matriz BCG (2012), adaptada pela autora. 

No exemplo da figura 3, é possível perceber que o preço do leite em pó (G) é um 

critério importante de escolha da loja para fazer compras, contudo a avaliação da loja nesse 

atributo está abaixo da média, o que aponta oportunidade de melhoria no atributo. Em 

contrapartida, a localização da seção de leite em pó (C) na loja é muito bem avaliada, mas tem 

baixa influência na escolha da loja para fazer compras. 

Nas perguntas 11 e 12, o shopper irá avaliar a loja Carrefour Planet ante outros 

super/hipermercados com formato tradicional, o que possibilita entender se o Carrefour Planet 

é mais atrativo que o Carrefour em seu formato tradicional. Normalmente, a atratividade é 

mensurada via fluxo, ou seja, das pessoas que passam em uma loja, quantas olham e quantas 

entram nessa loja. Entretanto, o principal acesso às duas lojas do Carrefour selecionadas para 

a pesquisa é feito por carro, e, além disso, pela fachada das lojas não é possível ver a 

diferença entre os dois formatos (tradicional x Planet). Em virtude disso, foi descartado o 

levantamento da atratividade usando a contagem de fluxo. 

 

4.2 História do Carrefour 

 

O Carrefour foi criado em 1959, na França, por duas famílias de comerciantes, que 

uniram forças para começar um novo negócio. O primeiro supermercado foi inaugurado em 

1960, na cidade francesa de Parmelan, na região da Haute-Savoie.  

A primeira loja da empresa foi aberta perto de um cruzamento, e Carrefour em francês 

significa cruzamento. O logo da empresa, com as duas setinhas, representa essa encruzilhada, 

e suas cores representam as cores da bandeira francesa. 
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Figura 4 – Logo Carrefour 

 
    Fonte: História do Carrefour (2009).                         

O sucesso da primeira loja foi imediato, o que levou a empresa ao desenvolvimento de 

um novo conceito de lojas, o hipermercado. Em 1963, na cidade de Sainte-Geneviéve-Des-

Bois, próxima de Paris, foi aberto o primeiro hipermercado da rede, com 2.500 metros 

quadrados de área de vendas e 400 vagas de estacionamento. 

A receptividade do público e o aumento das vendas levaram o Carrefour a abrir outras 

unidades na França e em outros países da Europa, a começar pela Bélgica, em 1969, e a 

Espanha, em 1973. Em 1975, foi inaugurada a primeira loja do Carrefour no Brasil, na cidade 

de São Paulo. O modelo de hipermercado teve receptividade, levando à inauguração de mais 

uma loja no país, em 1976, na cidade do Rio de Janeiro. A partir daí, novas unidades foram 

abertas em todas as partes do Brasil. 

Em 1989, o Carrefour se tornou o primeiro atacadista a ingressar no mercado asiático, 

através de uma parceria com a empresa Uni President Enterprises Corporation. 

No ano de 1999, o Carrefour e o grupo Promódes (proprietária da rede de 

supermercados Champion), se fundiram, formando a maior rede varejista alimentícia da 

Europa e a segunda maior do mundo. Nesse mesmo ano, o Carrefour incorporou no Brasil, o 

modelo supermercado com a marca Champion, que na época somava 85 lojas e, em 2000, 

inaugurou seu primeiro hipermercado no Japão, ingressando também no comércio on-line. 

Em 2006, relançou no Brasil o formato supermercado, através da marca Carrefour 

Bairro e, em 2007, adquiriu a rede Atacadão, sinalizando sua entrada em um novo formato de 

negócio, que combina o atacado de distribuição com o conceito das lojas de autosserviço. 

Em 7 de dezembro de 2012, o Carrefour desativou a operação de comércio on-line no 

Brasil, em continuidade ao seu plano de reestruturação. Entre os pilares de atuação definidos 

pela empresa, estão o fortalecimento dos hipermercados, através da revitalização de suas 
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lojas, a expansão do Atacadão, o posicionamento estratégico do Carrefour Soluções 

Financeiras e o desenvolvimento de novos formatos para atender ao mercado local. 

Atualmente, o Grupo Carrefour é o segundo maior varejista do mundo e o maior da 

Europa, com aproximadamente 9.500 lojas espalhadas em três continentes: Europa, América 

Latina e Ásia, marcando presença em 32 países. O Grupo tem duas grandes marcas sob seu 

“guarda-chuva”, o Carrefour (que contempla drogarias, postos, serviços digitais, turismo, 

Carrefour Bairro, Hipermercado Carrefour, Carrefour Soluções Financeiras e Carrefour.com) 

e o Atacadão, formato que têm trazido os melhores resultados para o Grupo. 

 

4.3 Carrefour Planet 

 

O desenvolvimento do formato Planet veio de uma tentativa do Carrefour de 

reestruturar o hipermercado. Esse formato tem perdido clientes para os supermercados, que 

oferecem conveniência (mais próximos da casa/do trabalho), para os atacados, que oferecem 

melhor preço, e para as lojas especializadas, que oferecem atendimento diferenciado, sem 

falar da concorrência do e-commerce. O que leva à indagação: qual o diferencial que os 

hipermercados oferecem atualmente ante os demais canais? 

O objetivo das lojas Carrefour Planet é oferecer uma experiência inovadora de 

compra. Segundo Lars Olofsson, presidente mundial do Carrefour, “o conceito Planet é o 

futuro da rede” (CARREFOUR DIVULGA..., 2011). Sobre isso, a ABASE (Associação 

Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores) afirma: 

O conceito consiste em conduzir a experiência do consumidor através de 

centros de soluções de compra, com um moderno sistema de “loja dentro de 

loja”, no qual cada departamento transmite uma atmosfera totalmente 

diferenciada e centrada na exploração de seus principais itens e elementos 

sensitivos. (CONHEÇA..., 2012). 

Além da criação de centros de soluções de compra, pensando no conforto dos clientes, 

a iluminação branca genérica foi substituída por iluminação dirigida aos produtos, de forma a 

dar destaque às mercadorias expostas.  

A primeira loja no conceito Planet foi aberta na Europa em outubro de 2010. A loja 

ganhou luzes especiais para cada ambiente, além de maneiras diferentes de expor os produtos, 

conforme figura 5. Com a mudança na loja, as vendas aumentaram até 12% (BORGES, 

2011). 
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Figura 5 – Fotos Carrefour Planet Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Carrefour Planet (2011).           

Após dois meses de reforma, a primeira unidade no conceito Planet foi inaugurada no 

final de 2011 no Brasil, em Santo André. Apesar das semelhanças com o modelo estrangeiro, 

o Carrefour nega que esse seja um piloto para a implementação da bandeira Planet no Brasil. 

Contudo, especialistas do mercado dizem não haver dúvida de que se trata da introdução do 

conceito Planet no Brasil. 

Figura 6 – Fotos Carrefour Planet Brasil 

 
   Fonte: Elaborada pela autora.             

http://4.bp.blogspot.com/-RqmhLN7DdNo/TuUJTA2BWvI/AAAAAAAABcI/7gP67Bg2_EE/s1600/carrefourconceptbeaute22.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-BlrNBFazmOw/TuUJSboy23I/AAAAAAAABcA/B2oJnptTTKo/s1600/07_BIO.jpg
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Apesar das similaridades, é possível perceber, pela análise das fotos (figuras 5 e 6), 

que, comparado à aplicação do conceito na Europa, houve no Brasil uma simplificação do 

modelo Planet, provavelmente para reduzir o investimento. 

 

4.4 Análise do layout das lojas 

 

 Como é possível observar pela análise dos layouts das duas lojas (figuras 7 e 8), houve 

algumas mudanças no layout das lojas com conceito Carrefour Planet em comparação ao 

layout tradicional das lojas Carrefour. 

 

4.4.1 Carrefour Planet 

 

Características da loja Carrefour Planet: 

a) Na entrada da loja Pedro Américo, é possível observar a exposição de itens sazonais e 

de oportunidade. Devido ao período do ano em que a pesquisa foi realizada, a 

exposição sazonal era de panetones; 

b) O espaço Moda é maior na loja Pedro Américo em comparação com a maioria dos 

hipermercados da bandeira Carrefour, mas continua com a organização habitual por 

sexo e ocasião (roupas íntimas, moda praia, por exemplo); 

c) Na loja Pedro Américo, há um espaço Kids, que não existe no layout da loja com 

formato tradicional. Segundo estratégia do grupo Carrefour, as lojas Planet focam 

mais categorias como alimentos frescos e produtos para bebês (CARMO, 2011). 

 O visual futurista dos painéis que sinalizam cada espaço, feitos com material 

transparente e arredondado, facilitam a visualização das áreas de qualquer local da loja, já que 

na maioria dos espaços as gôndolas são baixas. O apelo visual confere ao ambiente um ar 

clean e, ao mesmo tempo, sofisticado, propiciado por corredores espaçosos e com boa 

distância entre as seções. A iluminação, com lâmpadas spots e de intensidade específica para 

cada seção, contribui para o requinte visual do ambiente (ROGENSKI, 2012). 

 As mudanças do Carrefour Planet ante o Carrefour Tradicional, no layout, na 

sinalização das seções, na altura das gôndolas, na intensidade da luz, no treinamento dos 

funcionários, entre outros, buscam explorar dois sentidos dos shoppers com maior ênfase: a 

visão e o tato. Ainda há oportunidade para estimular mais elementos sensoriais e assim gerar 
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maior diferenciação, contudo é um primeiro passo na tentativa de enriquecer a experiência de 

compra dos shoppers e diferenciar o canal hipermercado. 

Figura 7 – Layout Carrefour Oratório – Conceito tradicional 

 
Fonte: Elaborada pela autora.             
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Figura 8 – Layout Pedro Américo – Conceito Planet 

 
   Fonte: Elaborada pela autora.           
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4.5 Comparação de preços 

 

 É comum que haja diferenças de preços nos itens comercializados entre lojas de uma 

mesma rede localizadas em bairros/regiões diferentes. Entretanto, como as duas lojas 

estudadas estão a menos de 9 km de distância uma da outra, não é esperado que haja 

diferenças relevantes.  

 O objetivo dessa análise é verificar se a loja com conceito Planet, em virtude da 

mudança no layout /ambientação da loja, cobra preços maiores que a com conceito 

tradicional. 
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Quadro 2 – Comparação dos preços entre itens das lojas Oratório e Pedro Américo 

      

 
  

Produtos 
Loja (endereço): 

 Oratório - 
Tradicional 

Loja 
(endereço):  

Pedro Américo 
- Planet 

Variação 
Planet x 

Tradicional 

 

1 
Arroz Agulhinha de Pilão Tipo 1 ALBARUSKA 
Pacote 1 kg 

 R$ 2,99   R$ 2,99  0% 

 

2 
Arroz Agulhinha Tipo 1 Prato fino pacote  
1 kg 

 Indisponível   Indisponível  NA 

 

3 Feijão Carioca Tipo 1 Camil Pacote 1 kg  R$ 4,79   R$ 4,79  0% 

 

4 Macarrão com Ovos Ave Maria Adria 500 g  R$ 1,39   R$ 1,39  0% 

 

5 
Macarrão Grano Duro Penne GRANO DÒRO 
500 g 

 R$ 2,75   R$ 2,89  5% 

 

6 
Farinha de Trigo Tradicional SOL Pacote  
1 kg 

 Indisponível   Indisponível  NA 

 

7 
Farinha de Trigo Tradicional RENATA 
Pacote 1 kg 

 R$ 3,65   R$ 3,65  0% 

 

8 Sal Refinado Cisne 1 kg  R$ 1,09   R$ 1,09  0% 

 

9 Açúcar Refinado União Pacote 1 kg  R$ 1,89   R$ 1,89  0% 

 

10 Leite Longa Vida Integral Parmalat 1 litro  R$ 2,39   R$ 2,39  0% 

 

11 
Leite Longa Vida Integral Ninho Nestlé 1 
litro 

 R$ 2,89   R$ 2,89  0% 

 

12 Extrato de Tomate Elefante Lata 130 g  R$ 1,59   R$ 1,59  0% 

 

13 
Molho de Tomate Tradicional Quero Sachê 
340 g 

 R$ 1,49   R$ 1,49  0% 

 

14 Cerveja Skol Lata 473 mL  R$ 2,29   R$ 2,29  0% 

 

15 Cerveja Itaipava Lata 350 mL  R$ 1,69   R$ 1,69  0% 

 

16 Café Torrado e Moído Pilão Pacote 500 g  R$ 7,85   R$ 7,85  0% 

 

17 
Café a Vácuo Torrado e Moído Tradicional 
MELITTA Sabor da Fazenda Caixa 500 g 

 R$ 7,99   R$ 7,99  0% 

 

18 Refrigerante Coca Cola Garrafa 2 litros  R$ 4,49   R$ 4,49  0% 

 

19 
Refrigerante Antarctica Guaraná Lata  
350 mL 

 R$ 1,29   R$ 1,29  0% 

 

20 Pão de forma branco Wickbold 500 g  Indisponível   Indisponível  NA 

 

21 Pão de forma branco Pullman 500 g  R$ 3,09   R$ 3,09  0% 

 

22 Sabão em pó Omo Multi Ação Caixa 1 kg  R$ 6,19   R$ 5,99  -3% 

 

23 
Sabão em pó Ariel com Oxi Barras Caixa  
1 kg 

 R$ 5,39   R$ 5,39  0% 

 

24 
Shampoo Pantene Restauração Profunda 
400 mL 

 R$ 13,69   R$ 13,69  0% 

 

25 
Condicionador Head & Shoulders Limpeza 
Revitalizadora 200 mL 

 R$ 9,39   R$ 9,39  0% 

   Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como é possível perceber pela análise do quadro 2, não há diferença entre os preços 

praticados nas duas lojas estudadas em relação à maioria dos itens levantados. Os itens 

levantados foram selecionados por representarem produtos da cesta básica. Parece, portanto, 

que as melhorias no layout da loja não foram repassadas pelo Carrefour Pedro Américo aos 

shoppers, em forma de aumento de preços. 

 

4.6 Teste estatístico dos resultados 

 

 Para atender ao objetivo desta dissertação, que é identificar os diferenciais na lealdade 

e preferência dos shoppers ante um hipermercado que utiliza o marketing sensorial para 

agregar valor à loja, a análise estatística será utilizada a fim de identificar se há e quais são as 

diferenças estatísticas entre os dados das duas lojas do Carrefour, a com conceito Tradicional 

e a com conceito Planet.  

 O papel principal da análise estatística é verificar se os resultados obtidos têm 

significância estatística de acordo com os limites preestabelecidos. Estes são referências que 

se toma como base para afirmar que certo desvio é decorrente do acaso ou não. São aceitos 

como estatisticamente significativos os níveis de probabilidade de erro de P = 0,05 e P = 0,01, 

ou seja, 5% e 1% respectivamente (WILLIAMS; ANDERSON; SWEENEY, 2007). Os dados 

desse trabalho serão testados com p=5%. 

 Para testar algo, é necessário estabelecer uma hipótese nula e uma alternativa, sendo 

ambas antagônicas. A hipótese nula é uma hipótese tida como verdadeira até que provas 

estatísticas indiquem o contrário. É comumente designada por H0 (WILLIAMS; 

ANDERSON; SWEENEY, 2007). Nesse estudo, tem-se H0: a lealdade e/ou preferência dos 

shoppers é maior nos moldes do hipermercado Planet comparado ao conceito tradicional. 

 A hipótese alternativa deve ser contrária, oposta, antagônica à hipótese nula. É 

comumente designada por H1 ou Ha. Nesse caso, a hipótese alternativa é: a lealdade e/ou 

preferência dos shoppers é igual nos dois conceitos de hipermercado (tradicional e Planet). 
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4.7 Análise dos resultados 

 

 Os dados abaixo são fruto de entrevista com os shoppers da loja, portanto são dados 

declaratórios. O sexo dos entrevistados não é um dado declarado, mas anotado via observação 

do shopper. 

 As diferenças estatísticas serão sinalizadas conforme exemplo do quadro 3. Nesse 

caso, está sinalizado que, para o dado 1, o Carrefour Oratório é significativamente superior ao 

Carrefour Pedro Américo.  

Quadro 3 – Marcação de diferença estatística 

 
        Fonte: Elaborado pela autora. 

 De acordo com os dados da figura 9, os shoppers das lojas Carrefour investigadas são 

em sua maioria mulheres (57%), têm idade média de 40 anos, 50% dos shoppers são casados 

e 37% solteiros, 56% dos shoppers têm filhos, entre os shoppers com filhos, a idade média 

dos filhos é de 22 anos. Comparado com o critério Brasil para a Grande São Paulo (ABEP, 

2013), há entre os shoppers das lojas Carrefour Oratório e Pedro Américo mais shoppers de 

nível socioeconômico B (51% versus 35% média GSP). Já, 19% dos shoppers dessas lojas 

têm nível superior completo ante os 12% média GSP (IBGE, 2010). Pode-se, portanto, 

concluir que os shoppers das lojas Carrefour em que as entrevistas foram realizadas são mais 

favorecidos economicamente e têm melhor instrução ante a população residente na Grande 

São Paulo. São economicamente ativos 71% dos shoppers dessas lojas, sendo que a maioria 

trabalha fora em período integral. 
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Figura 9 – Perfil do shopper 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 Conforme o quadro 4, os shoppers das lojas Carrefour investigadas são em sua maioria 

mulheres (57%) e, pela comparação com o perfil dos shoppers de um hipermercado da 

bandeira Grupo Pão de Açúcar, pode-se afirmar que há tendencialmente maior presença de 

homens no Carrefour, nas lojas investigadas, em comparação ao hipermercado dessa outra 

rede. 

Quadro 4– Sexo do shopper 

 
                                    Fonte: Elaborado pela autora. 

 Os shoppers das lojas Carrefour investigadas têm em média 40 anos (quadro 5), sendo 

que não há diferença significativa entre a idade média do shopper da loja Oratório e Pedro 

Américo. 
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Quadro 5 – Idade do shopper 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 Conforme é possível notar no quadro 6, a maioria dos shoppers das lojas Carrefour 

investigadas são casados. Ainda assim, há um percentual relevante de shoppers solteiros, 14% 

dos shoppers que foram entrevistados moram sozinhos.  

Quadro 6 – Estado civil do shopper 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 A única diferença no perfil dos shoppers das lojas Oratório e Pedro Américo, 

conforme quadro 7, é a maior presença de estudantes entre os shoppers da loja Oratório e a 

maior presença de donas de casa entre os shoppers da loja Pedro Américo. Contudo, como a 

ocupação com maior representatividade não é a de estudantes nem a de donas de casa, 

acredita-se que essa diferença não irá influenciar significativamente no padrão de resposta das 

demais questões.  
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Quadro 7 – Ocupação do shopper 

 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 De acordo com o quadro 8, a maioria dos shoppers tem filhos. Entre os shoppers com 

filhos, os filhos têm idade média de 22 anos (quadro 9). 

Quadro 8 – Tem filhos? 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Quadro 9 – Idade dos filhos 

 
    Fonte: Elaborado pela autora. 

Apesar de não ser a maior menção, já que a maior parte dos shoppers tem colegial 

completo/superior incompleto (quadro 10), convém destacar que 19% dos shoppers das lojas 

investigadas têm nível superior completo. É esperado que pessoas com maior grau de 

instrução tenham mais facilidade de entender comunicações mais sofisticadas no ponto de 

venda. 
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Quadro 10 – Grau de instrução 

 
     Fonte: Elaborado pela autora. 

Há, na amostra pesquisada (quadro 11), um maior percentual de shoppers de nível 

socioeconômico B, quando comparado à média GSP (51% versus 35%). Além de melhor 

instruídos, os shoppers das lojas investigadas são mais favorecidos economicamente.  

Quadro 11– Classe social 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 Pela análise do quadro 12, é possível inferir que o shopper é o principal responsável 

pela compra de 9, das 12 categorias estimuladas, via apresentação de cartão. 

Quadro 12 – Categorias em que o shopper entrevistado é o principal responsável pela compra 

 
             Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Para as categorias que o shopper mencionou ser o principal responsável pela compra, 

foram questionados os canais de compra habitual, o canal preferido e a razão de preferência.  

Nos próximos quadros serão apresentados os canais com menção superior a 5% para qualquer 

uma das categorias estimuladas.  

Quadro 13 – Canais habituais para a compra de cada categoria 

 
     Fonte: Elaborado pela autora. 

 Para o quadro 13, não foi rodado o teste de diferença estatística, pois envolveria a 

comparação de todas as categorias entre si, dificultando a sinalização de diferença 

significativa no quadro acima. As principais diferenças, ainda que sem teste estatístico, serão 

sinalizadas com um quadrado tracejado. 

 De forma geral, os shoppers são multicanais, ou seja, têm entre um e três canais 

habituais para a compra das categorias estimuladas, o que reitera os dados do instituto de 

pesquisa Kantar Worldpanel, de que os shoppers usam em média três canais de compra para 

se abastecer no mês, sendo que o hipermercado é o canal declarado como mais habitual, 

exceto para compra de carnes, em que o canal mais habitual é o açougue e para compra de 

hortifrúti, em que o canal mais habitual é a feira. 

 A análise de canal/loja preferida foi feita com a consolidação das categorias 

estimuladas, já que o principal objetivo dessa questão é identificar se as mudanças do 

Carrefour Planet aumentaram a preferência à loja em comparação aos resultados obtidos no 

Carrefour Tradicional. Como é possível observar pela análise do quadro 14, o hipermercado é 

o canal preferido para a compra da maior parte das categorias e tende a ser o mais preferido 
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pelos shoppers da loja Oratório (conceito tradicional). Não é possível afirmar, pela análise dos 

dados, que os shoppers da loja Pedro Américo (conceito Planet) têm maior predileção pela 

loja em comparação aos shoppers da loja Oratório, o que ajuda a refutar a hipótese de que a 

melhoria na experiência de compra dos shoppers interfira nos seus índices de preferência à 

loja. 

Quadro 14 – Canal preferido 

 
           Fonte: Elaborado pela autora. 

 Entre as razões de preferência à loja, os principais fatores mencionados pelos 

shoppers, conforme quadro 15, são: conveniência (relacionado principalmente à facilidade de 

acesso), preço e qualidade dos produtos ofertados. 
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Quadro 15 – Razão de preferência à loja 

 
            Fonte: Elaborado pela autora. 

 Os shoppers costumam fazer compras para casa em média 7 vezes ao mês, 86% dessas 

compras são feitas em hiper/supermercados e, das compras feitas nesse canal, 67% são feitas 

na loja onde os shoppers foram entrevistados. A relação apresentada na figura 10 indica a 

lealdade dos shoppers ao canal e à loja em que foram entrevistados. 

Figura 10 – Frequência de compra 

 
       Fonte: Elaborado pela autora. 

 Como será possível perceber pela análise dos quadros 16, 17 e 18, a lealdade dos 

shoppers à loja Carrefour Pedro Américo, conceito Planet, não é superior à da loja Carrefour 

Oratório, conceito tradicional. Esse resultado desmistifica a hipótese de que a melhoria na 
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ambientação da loja para tornar a experiência de compra mais prazerosa aumenta a lealdade 

dos shoppers. 

Quadro 16 – Frequência de compra em geral 

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 

Quadro 17 – Frequência de compra em hiper/supermercado 

 
      Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 18– Frequência de compra na loja em que foi entrevistado 

 
      Fonte: Elaborado pela autora. 

 Ao apresentar um cartão aos shoppers com uma lista de atributos e pedir que 

escolhessem dentre estes, os que são levados em consideração na escolha de uma loja para 

fazer compras, os shoppers mencionaram em média cinco atributos: preço dos produtos na 

loja, localização da loja (próxima de casa/trabalho), variedade de marcas de produtos na loja, 

rapidez/agilidade nos caixas da loja e atendimento da loja. Dentre estes, os mais importantes 

são: preço dos produtos na loja (item A da figura 11), localização da loja (próxima de 

casa/trabalho - item B da figura 11) e variedade de marcas de produtos na loja (item C da 

figura 11). Os atributos diretamente relacionados aos cinco sentidos (destacados em vermelho 

na figura 11) têm menor importância como critério de escolha da loja para fazer compras. 

 Foi solicitado aos shoppers que dessem uma nota de 1 a 5 para cada um dos atributos 

do cartão apresentado, sendo que 1 é péssimo e 5 é excelente. A média de avaliação desses 

atributos (conforme figura 11) mostra que as mudanças na loja Pedro Américo não 

aumentaram a sua média de avaliação em relação à loja Oratório. 

 Os atributos dentro da seta (figura 11), A, C e D na loja Oratório e A e D na loja Pedro 

Américo são atributos relevantes para o shopper ao escolher uma loja para fazer compras e 

que precisam ser trabalhados pelas lojas para a melhoria de desempenho, pois têm maior 

impacto na satisfação do shopper. 
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Figura 11 – Avaliação x critério de escolha da loja 

 
        Fonte: Elaborada pela autora. 

 Aos shoppers da loja Oratório foi apresentado um cartão com as fotos da figura 12 e 

solicitado que avaliassem numa escala de 1 a 5, sendo que 1 é muito pior e 5 é muito melhor, 

a loja da foto em comparação à loja em que haviam sido entrevistados. 

Figura 12 – Fotos Carrefour Planet 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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 A maioria dos shoppers avaliou a loja da foto (figura 12) como muito melhor ou 

melhor que a loja em que estava (quadro 19). Contudo, essa melhor avaliação da loja Pedro 

Américo em comparação à loja Oratório não contribuiu para a melhoria nos seus índices de 

lealdade e preferência. 

Quadro 19 – Avaliação do Carrefour Planet x Carrefour Tradicional 

 
      Fonte: Elaborado pela autora. 

 Para os shoppers entrevistados na loja Pedro Américo, foi solicitado que comparassem 

a loja em que estavam com outros super/hipermercados em que costumam fazer compras, 

tomando por base a mesma escala, sendo que 1 é muito pior e 5 é muito melhor. 

 A maioria dos shoppers (quadro 20) avaliou o Carrefour Pedro Américo como muito 

melhor ou melhor do que os demais super/hipermercados que costumam fazer compras. 

Quadro 20 – Avaliação do Carrefour Planet x lojas habituais 

 
                                          Fonte: Elaborado pela autora. 
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A análise dos resultados dessa pesquisa permite concluir que as lojas Carrefour 

Oratório (conceito tradicional) e Pedro Américo (conceito Planet) apresentam índices 

similares de lealdade e preferência. Entretanto, não é possível afirmar que as mudanças na 

loja Pedro Américo não trouxeram ganhos para a rede. Pela pesquisa, é possível afirmar 

inclusive que a loja Pedro Américo é mais atrativa (muito melhor ou melhor) quando 

diretamente comparada à loja Oratório e às lojas habituais que o shopper frequenta. Além 

disso, segundo dados do Carrefour, as mudanças nas lojas europeias trouxeram aumento nas 

vendas. 

 

4.8 Limitações da pesquisa 

 

As lojas selecionadas para a pesquisa eram da mesma rede, situadas na mesma cidade, 

a poucos quilômetros de distância uma da outra e praticavam preços similares para os 

produtos da cesta básica. Buscou-se, portanto, minimizar o impacto das variáveis que podiam 

afetar os resultados da pesquisa. Entretanto, os índices de lealdade e preferência da loja Pedro 

Américo não foram levantados antes da reforma e mudanças na loja, com isso, apesar de a 

loja com conceito Planet não ter índices superiores à com conceito tradicional, não é possível 

afirmar que as mudanças na loja Pedro Américo não ajudaram a melhorar seus índices de 

lealdade e preferência.  

Sugere-se que num próximo estudo, cujo objetivo seja averiguar se a gestão sensorial 

da loja ajuda a aumentar a lealdade e a preferência dos shoppers, haja a comparação entre dois 

momentos (antes e depois) de um mesmo ponto de venda.  

Além disso, há que se destacar que estudos de caso oferecem pouca base para 

generalização científica. São generalizáveis a proposições teóricas e não a populações ou a 

universos (YIN, 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com a correria do dia a dia, os indivíduos têm procurado facilitar suas vidas. A busca 

por comodidade, o aumento no número de usuários na internet e o desenvolvimento 

tecnológico, que permite compras até via celular, têm incentivado o crescimento do comércio 

eletrônico. Além da concorrência entre off-line e on-line, há ainda a concorrência entre os 

canais de compra, já que os shoppers utilizam em média três canais para fazer suas compras 

durante o mês. Diante desse cenário, trazer os consumidores às lojas tem se tornado uma 

tarefa mais desafiadora para os varejistas, que têm investido mais fortemente em ferramentas 

de gestão, para atrair e reter os clientes, buscando tornar o processo de compra mais 

prazeroso. Sobre isso, Kotler e Keller (2006, p. 511) afirmam: 

O crescimento do comércio eletrônico forçou os varejistas tradicionais a 

reagir. Além de suas vantagens naturais, como produtos que os compradores 

podem de fato ver, tocar e experimentar, atendimento ao cliente em pessoa e 

entrega imediata para compras pequenas ou médias, eles também oferecem a 

experiência de compra como forte diferencial. 

O objetivo geral que norteou essa investigação foi identificar como o marketing 

sensorial pode agregar valor à loja e os objetivos específicos foram: 1) analisar a percepção 

dos shoppers sobre o uso de ferramentas de gestão sensorial da loja; 2) averiguar se a gestão 

sensorial da loja ajuda a aumentar a lealdade e a preferência dos shoppers à loja, bem como 

sua atratividade. 

Para alcançar esse objetivo, foi aplicado um estudo de caso múltiplo, em duas lojas da 

rede Carrefour, uma com formato Planet e outra com formato tradicional, localizadas em 

Santo André. As lojas com formato Planet buscam conduzir uma experiência de compra 

diferenciada, através de centros de soluções de compra, nos quais cada departamento 

transmite uma atmosfera diferenciada e centrada na exploração de seus principais itens e 

elementos sensitivos. As técnicas de pesquisa utilizadas para o levantamento dos dados foram: 

entrevista após a saída da loja com shoppers de cada uma das lojas investigadas, observação 

do layout das lojas para identificar as diferenças entre os dois modelos (Planet x Tradicional) 

e levantamento de preço de alguns itens da cesta básica, para averiguar se a loja com conceito 

Planet repassou o investimento realizado em forma de aumento de preço aos shoppers. 

Em resposta ao objetivo central desta dissertação, é possível afirmar que o marketing 

sensorial pode agregar valor à loja, tornando a experiência de compra mais agradável, a loja 
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mais atrativa e incentivando o aumento das vendas. Segundo dados fornecidos em reportagem 

pelo próprio Carrefour, as lojas na Europa que passaram para o Conceito Planet apresentaram 

um aumento nas vendas de até 12%.  

Em artigo publicado na American Marketing Association, os autores Brakus, Schmitt 

e Zarantonello (2209) afirmaram que a experiência gerada pela marca afeta a satisfação e a 

lealdade ao produto. Schmitt (2002), em seu livro Marketing experimental, vai além ao 

afirmar que as empresas que encantam seus clientes por meio das experiências conseguem 

melhorar a margem de lucro, gerar fidelização e fazer com que os consumidores levem 

adiante as histórias vividas com a marca. Com a pesquisa conduzida nesta dissertação, não foi 

possível concluir que a melhoria da experiência de compra aumenta os índices de preferência 

e lealdade dos shoppers à loja. 

Embora os índices de lealdade e preferência sejam similares nas lojas com conceito 

Planet e tradicional, os shoppers afirmaram que a loja com conceito Planet (Pedro Américo) é 

muito melhor ou melhor que a loja Oratório e as lojas habituais que costumam frequentar, 

revelando que as lojas com conceito Planet são mais atrativas. E cabe observar que esses 

shoppers foram expostos apenas a estímulos visuais via apresentação de foto, nem tiveram a 

oportunidade de desfrutar do ambiente da loja como um todo. Há que se destacar, entretanto, 

que a atratividade não é o atributo mais importante na escolha de uma loja para fazer compras, 

os atributos mais relevantes são: preço dos produtos na loja, conveniência (localização da 

loja: próxima de casa/trabalho) e variedade de marcas de produtos na loja. Os elementos 

sensitivos têm baixa influência na escolha da loja para fazer compras.  

Ainda que a loja com conceito Planet não tenha índices superiores de lealdade e 

preferência em relação à loja com conceito tradicional, não é possível afirmar a partir dessa 

pesquisa que as mudanças na loja Pedro Américo não ajudaram a melhorar seus índices de 

lealdade e preferência. Essa afirmação só seria possível se houvessem sido investigados esses 

índices antes e após a reforma da loja.  

Sugere-se que num próximo estudo, cujo objetivo seja averiguar se a gestão sensorial 

da loja ajuda a aumentar a lealdade e a preferência dos shoppers, haja a comparação entre dois 

momentos (antes e depois) de um mesmo ponto de venda.  

A principal dificuldade encontrada durante o processo de coleta dos dados foi o alto 

índice de recusas em responder a pesquisa. O Carrefour não autorizou as entrevistas na saída 
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da loja e, com isso, os shoppers tiveram de ser abordados na rua, o que aumentou a 

insegurança dos mesmos e, aliado ao tempo chuvoso, levou à redução da amostra previamente 

estabelecida de 100 casos por loja para 75 casos por loja e ao aumento nos dias de campo, de 

5 para 6 dias. 

Como sugestão para estudos futuros, seria importante entender se o destino das lojas 

físicas, apesar da tentativa dos varejistas em enriquecer a experiência de compra, inclusive 

com o uso de elementos sensitivos na loja, será o de servir como showroom para as lojas on-

line e como os varejistas integrarão a gestão das vendas dos canais físicos e on-line, como 

serão, por exemplo, atribuídas as comissões sobre vendas. 
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APÊNDICE A – Questionário 

Projeto Carrefour Planet - Entrevista de SAÍDA DA LOJA Quest.#|___|___|___| 

Loja: 

Início da Entrevista:                    h                    min Fim da Entrevista:                   h                    min 

Nome do Entrevistado: 

Endereço Residencial: 

Bairro: Cidade: CEP: Tel.Res.: 

Celular: 
 

ENTREVISTADOR: Bom dia/ boa tarde. Nós estamos realizando uma pesquisa sobre os produtos 

desta loja. Você concorda em responder rapidamente algumas perguntas sobre seus hábitos de 

compra?  

 

 

 

A. Você ou alguém na sua residência, parente próximo, trabalha em: 

 

 

 

 

RECUSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Agência de Propaganda/ Publicidade 1 1 1 1 1 1 ENCERRE 

Instituto de Pesquisa de Mercado 2 2 2 2 2 2 ENCERRE 

Rádio, TV, Jornal ou Revista 3 3 3 3 3 3 ENCERRE 

Hiper/ Super/ Mini-Mercado/ Mercearia/ 

Atacadista 

4 4 4 4 4 4 ENCERRE 

Nenhum dos itens acima 5 PROSSIGA 

  Número   

ENTREVISTADOR:    DATA:          /        / 2012 

VERIFICAÇÃO:    DATA:          /        / 2012 

CRÍTICA:   DATA:          /        / 2012 

CODIFICAÇÃO:    DATA:          /        / 2012 
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1. (MOSTRAR CARTÃO 1) Para quais desses produtos você é o principal responsável pela compra? 
(RM) 

2. Em quais lojas você costuma comprar _____________(LER CADA PRODUTO CITADO NA P.1)? 
(RM)  

3. E qual a loja preferida para comprar ______________________ (LER CADA PRODUTO CITADO NA 
P1)? (RU) 

4. O que o/a ______________(LER A LOJA CITADA NA P.3) tem de melhor do que as outras lojas que 
faz com que esta seja sua loja preferida para comprar _________________(LER CADA LINHA DE 
PRODUTO CITADO NA P1)? (ESPONTÂNEO) 

SE CITAR CARREFOUR NA P3, ESPECIFICAR QUAL CARREFOUR. ANOTAR O ENDEREÇO DA LOJA. 

 P1 (RM) P2 (RM) P3 (RU) P4 (ESPONTÂNEO) 

Bebidas 1   

 

 

 

Biscoitos 
2   

 

 

 

 

Salgadinhos 
(snacks) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Bomboniere 

(ex: balas, 
chocolates, 
chicletes, entre 
outros) 

4   

 

 

 

Carnes em 
geral 

5   
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Congelados  

(ex: sorvetes, 

pratos prontos 

congelados, entre 

outros) 

6   

 

 

 

Hortifrúti  

(ex: frutas, 

verduras, ovos, 

entre outros) 

7    

Produtos de 

cuidado 

pessoal (ex: 

shampoo, 

condicionador, 

sabonete creme 

dental, entre 

outros) 

8    

Produtos para 

limpeza da 

casa (ex: 

removedor, 

detergente para 

louça, 

desinfetante, 

entre outros) 

9    

Produtos para 

cuidado da 

roupa 

(ex: alvejante, 

amaciante, entre 

outros) 

10    

Produtos de 

mercearia 

salgada  

(ex: arroz, feijão, 

pipoca, farinha de 

trigo, macarrão, 

óleo, azeite, entre 

outros) 

11    



70 
 

Produtos de 

mercearia 

doce (ex: pão e 

bolos 

industrializados, 

achocolatado, 

açúcar, cereais, 

entre outros) 

 

12    

 

5.  Com que frequência você faz compras para sua casa? ESPONTÂNEO (RU) 

6.  Com que frequência você faz compras para sua casa em hipermercado/supermercado? 

ESPONTÂNEO (RU) 

7. E com que frequência você compra nesta loja em que está hoje? ESPONTÂNEO (RU) 
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P5 (RU) P6 (RU) P7 (RU) 

 

FREQUÊNCIA QUE COMPRA 

Todos os dias 1 

6x por semana 2 

5x por semana 3 

4x por semana 4 

3x por semana 5 

2x por semana 6 

1x por semana 7 

A cada 15 dias 8 

1x por mês 9 

A cada 2 meses 10 

A cada 3 meses ou mais 11 

É a primeira vez que compra 12 
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TODOS RESPONDEM 
8.(MOSTRAR CARTÃO 8 – ATRIBUTOS DA LOJA) Considerando estes atributos de loja, quais você leva em consideração na hora de escolher uma loja para fazer compras para sua 

casa? (ANOTAR NA TABELA ABAIXO)(RM) ATENÇÃO ENTREVISTADOR: TENTAR EXTRAIR AO MENOS 5 ATRIBUTOS. 

9. Pensando nos atributos que você considera na escolha da loja, qual seria o mais importante? E em 2º? E em 3º? E em 4º? E em 5º? (FAZER RANKING ATÉ O ÚLTIMO ASSINALADO 

NA P.8)  

10.(MOSTRAR CARTÃO 10 – ESCALA) Pensando nessa loja em que estamos e considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é Péssimo e 5 é Excelente, como você avaliaria......... (LER 
TODOS OS ATRIBUTOS E ANOTAR NOTA)  

 P8. Considera P9. Ranking P10. Nota 

Organização DAS SEÇÕES na loja 1   

Limpeza DAS SEÇÕES na loja 2   

Localização da DAS SEÇÕES na loja 3   

Variedade de marcas de PRODUTOS na loja 4   

Disponibilidade de lançamentos de PRODUTOS na loja 5   

Preço dos PRODUTOS na loja 6   

Tem os melhores preços na maioria dos produtos 7   

Localização da loja (próxima de casa/trabalho) 8   

Rapidez/ Agilidade nos caixas da loja 9   

Facilidade no estacionamento da loja 10   

Atendimento da loja 11   

Iluminação DAS SEÇÕES na loja 12   

Sinalização DAS SEÇÕES na loja 13   

Aroma DAS SEÇÕES na loja (ex: o cheiro do sabonete, do pão 
desperta vontade de experimentar/comprar o produto) 

14   

Fundo musical da loja  15   
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APENAS PARA AS PESSOAS QUE FORAM ENTREVISTADAS EM OUTRA LOJA, QUE NÃO A DO 

CARREFOUR (endereço: Av. Pedro Américo 23, - Vl. Homero Thon) 

11. (MOSTRAR CARTÃO 11) Pensando nessa loja da foto, e considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é 

Muito Pior e 5 é Muito melhor, como você avaliaria esta loja da foto, comparada à loja em que você fez 
compras hoje? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.12 - APENAS PARA AS PESSOAS QUE FORAM ENTREVISTADAS NA LOJA DO CARREFOUR Av. 

Pedro Américo 23, - Vl. Homero Thon E CITARAM MAIS DE UMA LOJA, ALÉM DO CARREFOUR 

Av. Pedro Américo 23, - Vl. Homero Thon na P2. 

 

12. Pensando nessa loja em que você fez compras hoje, e considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é Muito 

Pior e 5 é Muito melhor, como você avaliaria esta loja, comparada aos outros super/hipermercados em que 
você também costuma fazer suas compras? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito Pior 1 

Pior 2 

Nem pior, nem melhor 3 

Melhor 4 

Muito melhor 5 

Muito Pior 1 

Pior 2 

Nem pior, nem melhor 3 

Melhor 4 

Muito melhor 5 
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PERFIL 

Para grau de instrução lembre-se de perguntar sobre o chefe da casa e para o entrevistado 

 

 

           A.Sexo     

   

F. Total de pessoas que moram na  

residência    Feminino...........1   

    Masculino..........2   

                     

B. Idade (____) ANOTE   

  

G. Sexo e idade das pessoas da 

residência     

Menos de 18 anos......ENCERRE 

  

(inclua todos, inclusive entrevistado)     

18 a 25 anos................2   

  

Homens           

26 a 35 anos................3   

  

Mulheres           

36 a 40 anos................4   

        41 a 50 anos................5   

 

              

51 a 55 anos................6   

 

  H. Tem filhos? 

    56 a 60 anos................7   

 

  Sim....1 Quantos?________________ 

  61 a 65 anos................8   

 

  Não....2 

     66 ou mais...................ENCERRE 

 

  

      

     

  

De que 

idade 
Filho 1 Filho 2 Filho 3 Filho 4 Filho 5 

C. Estado Civil 

   

  

Idade 

(anotar)           

Solteiro................1 

   

  

Mora na sua 

residência? 

          

Casado.................2 

   

  

Viúvo...................3 

   

  Sim....1 

Desq./Divorc........4 

   

  Não...2 

Outros.................5 

   

              

            D. Posição na Casa   
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Chefe da casa............1 

         Dona de casa.............2 

         Filho(a).....................3 

         Outros......................4 

                     E. Ocupação     

        Não trabalha fora/desempregado.....1 

        Trabalha fora.................................... 

          meio período.....................2 

          período integral.................3 

          em casa/remunerado.........4 

        Dona de casa......................................5 

        Aposentado.......................................6 

        Estudante..........................................7 

                

        
             

 

I.Grau de instrução do entrevistado 

 

 

Para grau de instrução lembre-se de perguntar sobre o entrevistado Entrev. 

1.Analfabeto/Primário incompleto /Até 3ª. Série Fundamental 1 

2.Primário completo/ Até 4ª. Série Fundamental/ Ginasial incompleto 2 

3.Ginasial completo/ Fundamental Completo/ Colegial incompleto 3 

4.Colegial completo/ Ensino médio Completo/ Superior incompleto 4 

5.Superior completo 5 
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Critério Brasil 2011 

 NÃO 

TEM 
1 2 3 4 ou + 

- Televisão em cores 0 1 2 3 4 

- Rádio 0 1 2 3 4 

- Banheiro 0 4 5 6 7 

- Automóvel 0 4 7 9 9 

- Empregada mensalista 0 3 4 4 4 

- Máquina de lavar 0 2 2 2 2 

- Aparelho DVD 0 2 2 2 2 

- Geladeira 0 4 4 4 4 

- Freezer (independente ou parte da geladeira 

duplex) 
0 2 2 2 2 

P. G. Grau de Instrução 

 

P. H Definição da Classe                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADEÇA E ENCERRE 

 

 

Para grau de instrução lembre-se de 

perguntar sobre o entrevistado e 

também do chefe da família/casa.  

Chefe 

1.Analfabeto/ Até 3ª série 

Fundamental/ Até 3ª série 1º. Grau 

0 

2. Até 4ª série Fundamental / Até 4ª 

série 1º. Grau 

1 

3.Fundamental completo/ 1º. Grau 

completo 

2 

4.Médio completo/ 2º. Grau 

completo 

4 

5. Superior completo 8 

CLASSE PONTOS P. H 

A1 42-46 1 

A2 35-41 2 

B1 29-34 3 

B2 23-28 4 

C1 18-22 5 

C2 14-17 6 

D 8-13 7 

E 0-7  8 
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Quadro 21 – Questionário para entrevistas de coleta de dados 

Abordagens Questões 

Identificar o rol de lojas habituais do 

shopper, dentre essas, a loja preferida e a 

razão de preferência da loja.  

1. (MOSTRAR CARTÃO 1) Para quais 

desses produtos você é o principal 

responsável pela compra?   (RM) 

2. Em quais lojas você costuma comprar 

_____________ (LER CADA 

PRODUTO CITADO NA P.1)? (RM)  

3. E qual a loja preferida para comprar 

______________________ (LER CADA 

PRODUTO CITADO NA P1)? (RU) 

4. O que o/a ______________(LER A 

LOJA CITADA NA P.3) tem de melhor 

do que as outras lojas que faz com que 

esta seja sua loja preferida para comprar 

_________________(LER CADA 

LINHA DE PRODUTO CITADO NA 

P1)? (ESPONTANEO) 

Identificar a frequência de compra e o 

índice de lealdade dos shoppers ao canal 

e lojas que foram entrevistados.  

5.  Com que frequência você faz compras 

para sua casa? ESPONTÂNEO (RU) 

6.  Com que frequência você faz compras 

para sua casa em 

hipermercado/supermercado? 

ESPONTÂNEO (RU) 

7. E com que frequência você compra 

nesta loja em que está hoje? 

ESPONTÂNEO (RU) 
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Fonte: Santos (2012), adaptado pela autora. 

 

 

Verificar quais os atributos que o 

shopper considera no momento de 

escolher uma loja para fazer suas 

compras, dentre os atributos, quais os 

mais importantes e avaliar como a 

loja está em cada um dos atributos. 

8. (MOSTRAR CARTÃO 8 – ATRIBUTOS 

DA LOJA) Considerando estes atributos de 

loja, quais você leva em consideração na hora 

de escolher uma loja para fazer compras para 

sua casa? (ANOTAR NA TABELA 

ABAIXO) (RM) ATENÇÃO 

ENTREVISTADOR: TENTAR EXTRAIR 

AO MENOS 5 ATRIBUTOS. 

9. Pensando nos atributos que você considera 

na escolha da loja, qual seria o mais 

importante? E em 2º? E em 3º? E em 4º? E 

em 5º? (FAZER RANKING ATÉ O ÚLTIMO 

ASSINALADO NA P.8)  

10. (MOSTRAR CARTÃO 10 – ESCALA) 

Pensando nessa loja em que estamos e 

considerando uma escala de 1 a 5, onde 1 é 

Péssimo e 5 é Excelente, como você 

avaliaria......... (LER TODOS OS 

ATRIBUTO E ANOTAR NOTA)  

Averiguar se o shopper julga que a 

loja no Conceito Planet é superior à 

loja no conceito tradicional. 

11. (MOSTRAR CARTÃO 11) Pensando 

nessa loja da foto, e considerando uma escala 

de 1 a 5, onde 1 é Muito Pior e 5 é Muito 

melhor, como você avaliaria esta loja da foto, 

comparada à loja em que você fez compras 

hoje?  

12. Pensando nessa loja em que você fez 

compras hoje, e considerando uma escala de 

1 a 5, onde 1 é Muito Pior e 5 é Muito 

melhor, como você avaliaria esta loja, 

comparada aos outros super/hipermercados 

em que você também costuma fazer suas 

compras?  

Perfil dos shoppers das lojas 

estudadas 

A. Sexo 

B. Idade 

C. Estado civil 

D. Posição na casa 

E. Ocupação 

F. Total de pessoas que moram na residência 

G. Sexo e idade das pessoas da residência 

H. Tem filhos? Quantos? Qual a idade de cada 

um dos filhos? 

I. Grau de instrução do entrevistado 

J. Critério Brasil 


