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RESUMO 

 

Este trabalho trata da execução do merchandising de ponto-de-venda (PDV) e a sua relação 
com o processo da compra por impulso. Foram realizados estudos sobre as teorias da 
percepção, a decisão de compra, comunicação de marketing, merchandising e suas 
funcionalidades. A partir destes estudos foi possível traçar uma pesquisa para aferição 
regional sobre as técnicas de merchandising utilizadas em um supermercado de Santa Maria-
RS e sua relação com o comportamento de compra do consumidor da cidade. Esta pesquisa é 
de natureza quali-quantitativa. Os resultados apresentam uma correlação dessas duas variáveis 
e uma forte incidência de compras não planejadas. Através destes resultados, foi possível 
também traçar outras considerações referentes à atmosfera de compra e o comportamento do 
consumidor, por exemplo. 
 
Palavras-chaves: merchandising, ponto-de-venda, compra por impulso. 
 

ABSTRACT 

 
This point of purchase advertising research is connected with the impulse purchase process. 
Studies about the theories of perception, the purchase decision, marketing promotion, 
merchandising and their functions was developed. It was applied through a quantitative e 
qualitative measurement to observe relationship between the merchandising and the effects 
over the purchase decision. The investigation was developed in a supermarket of Santa Maria 
City. It has been find strongly non planned purchase behaviour. The research points to other 
conclusions about the purchase environment and the consumer behavior. 
  
Keywords: merchandising, point of purchase, impulse purchase. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em um mundo onde cada vez mais os produtos chamados commodities tomam conta 

do mercado, a decisão de compra do consumidor já é uma realidade extremamente complexa. 

Estes produtos trazem as mesmas vantagens, os mesmos tamanhos, as mesmas funções, enfim, 

trazem praticamente as mesmas características e, portanto, se tornam muito parecidos. Para 

afetar a decisão de compra do consumidor, agências de comunicação e empresas o 

bombardeiam com informação de todos os lados, internet, TV, rádio, mídias impressas, mídias 

alternativas, ferramentas de marketing como a promoção de vendas, merchandising de ponto-

de-venda (PDV), tie-in e os mais variados tipos e possibilidades de estratégias para atingir o 

público-alvo.  

Devido a todos esses fatores em comunicação e marketing, os consumidores estão cada 

vez mais informados, entendendo mais sobre o produto que pretendem comprar e até sobre 

produtos que não possuem um interesse claro de compra. Toda essa carga de informação pode 

também confundir o consumidor, pois se chega a um ponto em que não se sabe a diferença 

entre um produto e outro. Isto pode ser explicado pelo constante aparecimento na mídia de 

produtos commodities, o que pode prejudicar a lembrança da marca na hora da compra. Todos 

estes fatores levam a um ponto culminante: segundo Blessa (2003), a decisão de compra no 

ponto-de-venda (PDV) pode ser determinante para as vendas de uma marca e sua posição 

frente ao consumidor. 

A ferramenta em questão, que trata das disposições dos produtos em PDV’s, é o 

merchandising de PDV. Esta ferramenta traz em suas funcionalidades itens que dizem respeito 

à atmosfera de compra e também técnicas de exposição de produtos e comunicação no PDV, 

como cartazes e displays, por exemplo (BLESSA, 2003). Os investimentos em ferramentas 

alternativas à comunicação tradicional, como a promoção de vendas e o próprio 

merchandising, vêm aumentando gradativamente, demonstrando preocupação com o PDV e 

com mídias diferenciadas. Kotler (2002, p. 141) explicita isto na seguinte afirmação: 

“empresas de bens de consumo que costumavam gastar cerca de 30 por cento do total de seu 

orçamento em promoção de vendas, normalmente gastam agora 70 por cento”. 

Já, ao se tratar especificamente do merchandising, tem-se a seguinte colocação: 

 
Entre as ferramentas de comunicação mercadológica, o merchandising é uma 
atividade multifacetada que vem despontando como solução estratégica para 
inúmeros problemas surgidos no mix de marketing. Além de auxiliar o ajustamento 
dos produtos e marcas ao mercado, o merchandising destaca-se por garantir uma 
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maior proximidade com o público e por sua capacidade própria de interagir mais 
diretamente com o consumidor (PINHO, 2004, p. 69). 
 

No conceito deste mesmo autor e em consonância com o explicitado por Kotler 

(2002), tem-se evidência a relevância do tema a ser estudado, por ser uma ferramenta do mix 

de marketing determinante para os resultados de uma empresa, seja de serviços ou de 

produtos. O tema merchandising é abordado neste trabalho por uma de suas facetas, o 

Merchandising no Ponto-de-venda, sobre o qual se pode afirmar: ele é uma “arma eficaz para 

a valorização do produto no ponto-de-venda, local onde as ações de merchandising estimulam 

fortemente os impulsos de compra e influenciam decisivamente a escolha final do 

consumidor” (PINHO, 2004, p. 69). 

Para dar suporte a esta afirmação, também é preciso destacar a pesquisa realizada pelo 

Popai Brasil apud Blessa (2003), intitulada “Comportamento do consumidor no PDV”, que 

traz entre seus resultados dados como: 

 

• 85% dos consumidores decidem a compra no PDV; 

• 73% não planejou a compra nem do produto, nem da marca; 

• Outros 12% planejaram apenas a compra do produto. 

 

O fato de a compra, na maioria das vezes, ser decidida no PDV, leva à conclusão de 

que não há planejamento prévio de compra na maioria das vezes ou o planejamento está 

sujeito à intervenção de variáveis atuantes no PDV. Nestes casos, portanto, tem-se a 

ocorrência da compra por impulso, que segundo Solomon (2002), ocorre devido a uma 

necessidade qual o consumidor sente e não consegue resistir quando está presente no PDV. 

Esta variável, por sua vez, é precedida pelos conceitos da percepção, que pode ser entendido 

como o processo de captação de impulsos exteriores os quais são assimilados e percebidos nas 

coisas ao redor, gerando-se um impulso que, neste trabalho, será abordado no momento da 

compra. 

Ao levar os fatores apresentados em consideração, como o aumento de investimentos 

na área, o próprio desenvolvimento dos negócios de auto-serviço, o grande número de 

produtos commodities e a pesquisa realizada pelo Popai Brasil, pode-se afirmar: 

 
Nesse cenário, o varejo deve ser tratado como a mídia, talvez a mais eficaz delas, 
por ser a única realizada no “momento mágico”, em que estão reunidos o 
consumidor, o produto ou serviço oferecido e a intenção da compra (BLESSA, 2007, 
p. XI). 
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Por fim, é preciso ainda ressaltar que o campo teórico acerca do tema merchandising 

traz grande quantidade de informações que, no entanto, estão diretamente relacionadas a 

culturas externas, não aplicáveis ou pouco aplicáveis à realidade brasileira, o que torna os 

estudos sobre este campo valiosos para a construção do referido campo de conhecimento 

acadêmico. 

 
Com tudo isso, é impressionante verificar como é pequena a literatura disponível 
sobre o assunto, principalmente tratando-o com todas as particularidades do mercado 
brasileiro (BLESSA, 2007, p. XI). 

 

Com base no exposto, foi possível formular o seguinte problema de pesquisa: como o 

merchandising de PDV executado por um supermercado de Santa Maria afeta o 

comportamento de compra dos seus consumidores? 

 
1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral: 

Compreender a relação do merchandising no PDV com a compra por impulso em um 

supermercado de Santa Maria. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1.1.2.1 Identificar estratégias de merchandising de PDV utilizadas pelo supermercado. 

1.1.2.2 Diagnosticar o processo da compra por impulso no supermercado.  

1.1.2.3 Relacionar as ferramentas de merchandising no PDV com o processo de compra por 

impulso. 

1.1.2.4 Interpretar as relações estabelecidas entre o merchandising no PDV e a compra por 

impulso.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Comunicação de Marketing 

 
A comunicação de marketing é um aspecto fundamental da missão geral de 
marketing de uma empresa e um dos principais determinantes do sucesso. O 
componente “comunicação” no mix de marketing aumentou sua importância 
drasticamente durante a última década. Na verdade, tem sido dito que “marketing 
nos anos 90 é comunicação e comunicação é marketing. Ambos são inseparáveis” 
(SHIMP, 2002, p. 31). 

 

Esta afirmação corresponde a posição da comunicação de marketing na atualidade, 

com o crescimento desta variável, nota-se que realmente ela é uma força no que diz respeito 

ao sucesso de uma empresa. Shimp (2002) cita que a comunicação de marketing faz parte do 

mix de marketing, portanto, antes de prosseguir a sua conceituação será apresentada uma 

breve explanação sobre este mix, e suas outras variáveis. 

O mix de marketing conta com quatro variáveis que são as seguintes: 

•  “P” de Praça: “engloba as decisões relativas aos canais de distribuição” (PINHO, 

2004, p. 35). Ou seja, trata-se do meio que o produto vai ser disposto ao consumidor; 

• “P” de Produto: “esse elemento do mix determina as escolhas relativas à apresentação 

física do produto, linhas de produto, embalagem, marca e serviços (garantia, 

assistência técnica, manutenção)” (PINHO, 2004, p. 35). Entenda-se que aqui é 

determinado como o produto se apresentará ao consumidor; 

• “P” de Preço: neste “P” tangenciam-se os valores do produto/serviço “quanto a 

formatação do preço final para o consumidor (alto, médio, baixo) e das políticas gerais 

a serem praticadas” (PINHO, 2004, p. 35). Políticas estas que podem ser 

exemplificadas como parcelamentos, descontos ou vendas a prazo; 

• “P” de Promoção ou Comunicação de Marketing: é onde se valem quaisquer tipos de 

ferramentas de comunicação aplicadas “para informar a existência do produto e 

promover as vendas” (PINHO, 2004, p. 35). E as respectivas ferramentas que compõe 

esta variável, segundo Kotler (2002), são: Propaganda, Promoção de Vendas, Relações 

Públicas, Força de Vendas e Marketing Direto. 

Pode-se ressaltar que “coletivamente, as atividades citadas constituem o componente 

do mix de marketing que tradicionalmente é chamado de promoção” (SHIMP, 2002, p. 31). 

Esta substituição de promoção por comunicação de marketing se dá pelo fato de que com o 

aprofundamento do campo, autores passaram a denominar esta variável por comunicação de 

marketing, devido a necessidade de haver uma integração entre as ferramentas que são 
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abrangidas e pelo fato de que em português o termo se coloca corretamente como 

comunicação de marketing e não como promoção, que deriva do inglês (SHIMP, 2002).  

Agora que já se tem uma breve abordagem do Mix de Marketing e a conceituação do 

termo comunicação de marketing pode-se aprofundar sobre os conceitos e as funcionalidades 

desta variável.  

Para o entendimento desta ramificação do mix de marketing diz-se que: 

 
A comunicação de marketing é o meio pelo qual as empresas buscam informar, 
persuadir e lembrar os consumidores – direta ou indiretamente – sobre os produtos e 
marcas que comercializam. Num certo sentido, a comunicação de marketing 
representa a “voz” da marca e é o meio pelo qual ela estabelece um diálogo e 
constrói relacionamentos com os consumidores (KOTLER, 2006, p. 532). 

 

Versando nesta afirmação sobre a sua funcionalidade, Kotler (2006) traz um panorama 

do que entende por comunicação de marketing. Nota-se o fato de estabelecer-se uma relação 

com o consumidor, o que pode ser entendido, pois com a integração das ferramentas de 

comunicação de marketing as empresas procuram diferenciarem-se cada vez mais umas das 

outras no mercado atual. E por fim, é entendido que a comunicação de marketing traduz 

então, a voz da empresa perante o consumidor, pois através de ações que englobam as 

ferramentas disponíveis, a empresa conversa com o cliente, e consequentemente, o seu 

posicionamento é entendido pelo que passa por estas vias e chega até o seu público. Ao 

encontro desta última afirmação tem-se que “a comunicação de marketing permite às 

empresas conectar suas marcas a outras pessoas, lugares, eventos, marcas, experiências, 

sensações e objetos. Posicionando a marca na memória e criando uma imagem de marca” 

(KOTLER, 2006, p. 532). A partir deste preceito, a comunicação de marketing torna-se então 

o fator determinante, que foi citado por Shimp (2002) no início deste capítulo, para o 

desenvolvimento de uma empresa perante seus mercados e seus consumidores. 

E, além disso, entende-se como objetivo da comunicação de marketing: 

 
O estabelecimento e a manutenção da comunicação com os segmentos-alvo do 
mercado, que podem ser os compradores potenciais do produto da empresa, usuários 
atuais, decisores ou influenciadores (PINHO, 2004, p. 40). 

 

Por fim, a comunicação de marketing traz consigo forças que podem ser determinantes 

no trato com o público. No entanto para que haja sucesso, a utilização destas forças deverá 

fluir para uma integração. Isto acontece para que o objetivo da estratégia comunicacional seja 

cumprido e para que a empresa consiga construir um nível de conversa com seus clientes 



 15

através das possíveis ferramentas. A partir disso será possível se posicionar no mercado e 

fixar uma imagem de marca perante o consumidor-alvo. 

    

2.1.1 Promoção de Vendas 

A promoção de vendas é abordada por Kotler (2002) como uma ferramenta que 

trabalha mais com o comportamento do consumidor gerando incentivos para a compra do que 

com sua mente que, segundo o mesmo autor, é trabalhada pelos anúncios convencionais, neste 

caso cartazes, VT’s ou spots por exemplo. A Promoção de Vendas é um campo de extrema 

amplitude de atividades, mas com um objetivo específico segundo Blessa (2003), o de 

promover vendas, este conceito traz em suma o seu preceito básico. Indo de encontro à Blessa 

tem-se que “o objetivo da promoção de vendas é criar ou induzir compras” (OGDEN, 2002, 

p.14). Neste nível, o incentivo citado por Kotler (2006) passa a ser a indução à compra através 

de ações que se postas em prática agregam valor ao produto ou serviço em questão. Ou seja, a 

promoção de vendas tem o objetivo claro de, através de uma condição especial proposta ao 

consumidor, aumentar a demanda de determinado produto, e gerar rotatividade do mesmo. 

Para alcançar o objetivo a que se propõe, a promoção de vendas conta com diversas 

ferramentas, que podem ser caracterizadas da seguinte forma: 

 
1. Vale-brinde; 2. Concursos/Premiações; 3. Sorteios; 4. Leve 3, pague 2; 5. 
Promoção Conjunta (duas empresas com produtos afins); 6. Brinde anexo ao 
produto; 7. Brinde enviado pelo correio/reembolso; 8. Produto a mais na 
embalagem; 9. Coleções/Junte e troque; 10. Roletas e outros premiadores 
instantâneos; 11. Cupons; 12. Amostragem; 13. Embalagem reutilizável (vidro de 
geléia por exemplo); 14 Preços promocionais e muitas outras opções. (BLESSA, 
2003, p.19). 

 

Através de todas essas maneiras visa-se valorizar o investimento do consumidor no 

produto ou serviço que se está adquirindo. Estes valores agregados trazem diferentes 

resultados, “as empresas utilizam promoções de incentivo para atrair novos consumidores, 

para recompensar clientes fiéis e para aumentar taxas de recompra de clientes eventuais” 

(KOTLER, 2001, p. 616). O fato de que se pode atingir diferentes tipos de clientes através da 

promoção de vendas acaba por gerar uma discussão: de como essa ferramenta pode trazer este 

valor agregado, e quando ela pode também acabar por desvalorizar o produto ou trabalhar na 

fidelização da imagem de marca de determinada empresa. Pode-se então considerar alguns 

fatores que demonstram quando a Promoção de Vendas causa efeitos de curto prazo, ou 

quando ela gera efeitos a longo prazo. 
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Primeiramente tem-se alguns fatores que levam os efeitos a serem recebidos em curto 

prazo: 

1. Na promoção de vendas ao intermediário: Com muito investimento em Promoção de 

Vendas a empresa acaba por gerar um nível de oscilação muito grande em sua produção, pois 

“nos períodos de promoção os varejistas compram mais do que conseguem vender, e 

compram menos em outros períodos” (KOTLER, 2002, p.141) o que gera prejuízos físicos 

para a empresa; 

2. Na promoção de vendas ao consumidor: Onde ao invés de agregar valor a marca, acaba 

desvalorizando-a, o que fica de claro entendimento através do seguinte parágrafo: 

 
Qualquer produto com excesso de promoção de vendas coloca em xeque seu preço 
de lista (preço nominal recomendado pelo fabricante). Os consumidores, cada vez 
mais, esperam encontrar ou conseguir negociar preços abaixo dos da lista. Isso, 
somado à percepção crescente de que as marcas, em sua maioria são muito similares, 
leva os consumidores a definir um conjunto de marcas aceitáveis, em vez de insistir 
em favorecer uma marca preferida. Eles examinam quais marcas estão em promoção 
a cada semana e compram a que se enquadra como mais aceitável. (KOTLER, 2002, 
p. 141). 

 

Pode-se afirmar após este trecho que a promoção de vendas se colocada em saturação 

causará sim algum dano ao produto, ao fato de que uma ação se posta em prática por muito 

tempo ou por repetidas vezes acaba por defasar o produto o deixando fraco perante a 

concorrência. 

E em um segundo momento, em contraponto às afirmações anteriores deve-se 

observar que “a promoção de vendas é altamente recomendável quando uma empresa tem 

uma marca superior, mas que não é conhecida pelo consumidor” (KOTLER, 2002, p. 141). 

Nesse sentido a promoção de vendas apresenta o produto ao consumidor e o estimula a testá-

lo, tornando assim a marca conhecida, aumentando a demanda do produto e automaticamente 

a base de clientes potenciais. Aqui se pode notar que se tem um efeito em longo prazo no 

momento em que a promoção de vendas contempla clientes já compradores da marca os 

fidelizando e no momento em que a marca é simplesmente lembrada pelo consumidor fazendo 

com que este a consuma. 

O que pode se notar após estas considerações, é que com a aplicação correta das 

possibilidades existentes dentro da promoção de vendas, a empresa pode gerar os preceitos a 

que se querem chegar, como fidelização de clientes ou aumento da rotatividade dos produtos. 

Através dessa utilização correta então, a empresa pode contemplar os seus objetivos sanando 



 17

e até excedendo as expectativas do consumidor e atribuindo cada vez mais a diferenciação de 

sua marca.   

 

2.1.2 Propaganda 

A propaganda é mais uma ferramenta do composto de comunicação de marketing e 

pode ser definida como “qualquer forma remunerada de apresentação não-pessoal e 

promocional de idéias, bens ou serviços por um patrocinador identificado” (KOTLER, 2001, 

p. 596). Neste sentido aplica-se esta predominância a qualquer tipo de anunciante que se 

utilizar de comunicação desta maneira. A propaganda pode ser entendida através da afirmação 

anterior como uma ação planejada que tem o objetivo, segundo Blessa (2003), de divulgar, 

informar e despertar interesse nos consumidores para levá-lo a loja, até onde se encontra o 

produto. Este é o fato que liga a propaganda ao merchandising de PDV, por isso a razão de 

encontrar-se aqui esta conceituação. A propaganda é relacionada várias vezes ao PDV, devido 

a ela estar em constante presença na mente do consumidor e ser também um fator que pode 

afetar a decisão de compra.  

Enfim, a propaganda pode ser difundida por vários veículos ou canais e “os mais 

conhecidos são a televisão, o rádio, o jornal, a revista, o outdoor (mídia exterior), a mala 

direta e a Internet, entre outros” (BLESSA, 2003, p. 21). E estes veículos são os que formam a 

lembrança e levam o consumidor até o PDV, onde se realiza o ato da compra e 

consequentemente onde está presente o merchandising de PDV. 

 

2.2 Merchandising 

 

O Merchandising é visto hoje por várias abordagens, autores que discorrem sobre o 

assunto englobam em alguns casos práticas como Tie-in ou Merchandising televisivo, já 

outros autores consideram Merchandising somente o conjunto de ações aplicadas em pontos-

de-venda, serão vistas então a seguir algumas abordagens segundo estudos já realizados sobre 

este campo. 

Em um primeiro momento tem-se uma conceituação que engloba várias técnicas no 

conceito de merchandising: 

 
a) A identificação e exposição espontânea da marca e/ou produto em espaços 

editoriais dos veículos de comunicação através de: 
1. eventos e programas produzidos, editados e transmitidos pelas emissoras; 
2. cobertura jornalística dos eventos; 
3. transmissão de eventos; produzidos por terceiros; 
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4. matérias editadas pelos órgãos de imprensa. 
b) Criação e produção de material promocional e peças para exibição e exposição 

nos pontos-de-venda, geralmente em complementação às campanhas 
publicitárias. (PINHO apud LONGO apud RIBEIRO, 2004, p. 71). 

 

Aqui Pinho (2004) traz o merchandising como qualquer ferramenta extra de 

comunicação que pode ser manipulada para interferir no comportamento do consumidor, ele 

entende que o Merchandising não compreende somente ações em ponto-de-venda, mas 

também em televisão como citado acima.  

Em um segundo momento tem-se o conceito de que Merchandising é uma atividade 

ligada ao ponto-de-venda, no sentido de se manifestar em forma de material promocional, 

ações ou técnicas possíveis de serem empregadas de modo a dar maior visibilidade a um 

determinado produto ou serviço podendo também estar ligado a criação ou solidificação de 

imagem de marca, mas trazendo ao consumidor principalmente informação e visando sempre 

obter alguma influência na decisão final de compra deste que se quer atingir. 

 Em uma definição mercadológica Blessa (2003, p. 18) explica que o Merchandising “é 

responsável pela apresentação destacada de produtos na loja[...] [...]de maneira tal que acelere 

sua rotatividade”. Entenda-se por este preceito que obtendo a atenção do consumidor 

provavelmente o produto gere maior demanda devido ao seu destaque entre os demais. 

 Ainda dentro desta mesma linha apresenta-se o conceito contido no Manual de 

Merchandising que diz que: 

 
O distribuidor utiliza o merchandising com o objectivo de maximizar as vendas do 
conjunto do seu estabelecimento e maximizar a rentabilidade dos investimentos 
efectuados no ponto de venda. Privilegia a venda de produtos que lhe asseguram 
uma forte margem bruta ou uma rotação rápida de stocks, o que lhe permite reduzir 
os custos financeiros de gestão de stocks e armazenagem. Tem ainda como grande 
preocupação a satisfação do cliente e utiliza o merchandising de modo a facilitar a 
escolha dos consumidores, tornando a visita ao estabelecimento o mais agradável 
possível (PMELINK.PT, 25/05/2007). 

 

Esta afirmação reflete o que Blessa (2003) havia enfatizado da utilização do 

Merchandising quanto à disponibilidade do produto no ponto-de-venda, e é a partir deste 

conceito, tratando o Merchandising como ferramenta de ponto-de-venda, que os estudos deste 

trabalho serão desenvolvidos. 

Agora que já se tem uma linha de conceituação pode-se adentrar as facetas desta 

ferramenta comunicacional, uma delas é de que o Merchandising “atua fundamentalmente 

como apoio e reforço das diferentes ferramentas de comunicação de marketing” (PINHO, 

2004, p. 75) fazendo assim parte de um todo e tendo a particularidade de estar integrado e 
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relacionado às outras ferramentas, ele “tem a responsabilidade de executar diversas atividades 

de apoio para evitar falhas ou problemas na comercialização de produtos” (PINHO apud 

SILVA, 2004, p. 77). E a outra faceta é a da utilização do Merchandising para a satisfação do 

cliente, criando assim uma facilitação na hora de encontrar os produtos e ao mesmo tempo 

apresentando, em primeiro plano dentro da loja, os produtos que são colocados 

subjetivamente como os mais importantes. E aqui se nota o valor agregado que o 

Merchandising no ponto-de-venda se propõe a trazer para o mercado de bens de consumo: 

 
Tendo como objetivo expô-los ou apresentá-los de maneira adequada a criar 
impulsos de compra na mente dos consumidores, ou usuários, tornando mais 
rentáveis todas as operações nos canais de marketing (PINHO apud SILVA, 2004, p. 
75). 

 

 Esta afirmação nos apresenta a compra por impulso, que traz a grande motivação do 

Merchandising, pois como diz Pinho (2004) o consumidor movimenta-se dentro da loja e 

procura criar uma idéia do que se quer comprar, mas não de tudo o que realmente precisa, 

neste momento é que a compra por impulso aparece, quando se tem a lembrança despertada 

de que se necessita comprar algo, mas não se sabe qual marca. Então o Merchandising tem a 

condição de expor o produto de maneira que este consumidor vá comprar, por exemplo, uma 

determinada marca de cerveja que estiver em uma gôndola com maior exposição. O 

merchandising trata-se de uma exploração adequada da compra por impulso, no momento em 

que: 

 
Ele é considerado a “mídia” mais rápida e eficaz, pois é a única em que a mensagem 
conta com os “três elementos-chaves” para a concretização de uma venda: - o 
consumidor; - o produto; - o dinheiro (BLESSA, 2003, p. 24). 

 

Atendo-se a estes fatos nota-se que o Merchandising tem várias particularidades, e 

uma das suas principais é a compra por impulso, que o concretiza e o posiciona como 

ferramenta de vendas que demanda planejamento e atenção e um bom estudo de 

comportamento que será abordado mais adiante no decorrer deste trabalho. 

 

2.2.1 Funcionalidades, responsabilidades e aplicações do merchandising 

 Após estas considerações iniciais e a conceituação do merchandising descrita através 

destas linhas teóricas, chega-se ao ponto em questão. Primeiramente, através do seguinte 

quadro serão apresentadas as funcionalidades do merchandising. 
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 Funcionalidade Conceituação 
1. Aproximar o produto certo, ao consumidor 

certo, no lugar certo, na quantidade certa, ao 
preço certo. 

Este fator se torna uma função no momento em que se 
entende a importância de expor corretamente o produto 
com a ajuda de materiais de apoio, chamando a atenção 
do consumidor. 

2. Elemento de apoio à promoção em si e ao 
produto normal. 

Este segundo aspecto pode ser considerado devido a 
relação direta do merchandising com a promoção e com 
o produto em si. 

3. Auxílio no giro do produto para o consumo. Considerado o valor do merchandising para a criação do 
clima para a venda, consequentemente esta ferramenta 
está participando do aumento na rotatividade do 
produto. 

4. Utilizar dos recursos da exibitécnica para fazer 
acontecer este clima e a predisposição de 
compra do consumidor. Finalmente o 
merchandising é uma ferramenta para 
especificação do produto ou serviço. 

Pode-se entender isto a partir do preceito de que o 
merchandising estará sempre auxiliando o produto. É 
sua função precípua. 

Quadro 1. Funcionalidades do merchandising. 
Fonte: adaptado pelo autor, com base em Pinheiro, 2004, p. 84. 
 

 Através do quadro acima podem ser identificadas as funções do merchandising como 

ferramenta promocional. Cada uma das quatro funções tem suas particularidades, mas todas 

convergem para um único sentido, a venda. 

 Já no que corresponde às responsabilidades do merchandising, Pinho (2004) aponta 

alguns aspectos como fundamentais: cuidado com as faltas de estoque, treinamento do pessoal 

das lojas para fazer a arrumação dos produtos e negociar os espaços interiores para comportar 

os produtos da empresa. Nota-se que além de se utilizar de técnicas para a promoção dos 

produtos, o merchandising tem a responsabilidade de controlá-las, justamente para não 

ocorrerem erros na sua aplicabilidade. 

 E por fim, chega-se às atividades nas quais o merchandising pode ser aplicado, com 

preceitos baseados em suas funcionalidades e responsabilidades, encontram-se as seguintes 

técnicas segundo Zenone e Buairide (2006): 

 • Mix de produto em função do público-alvo: o merchandising prevê aqui a 

disponibilidade de produtos a serem colocados no PDV. Produtos-âncoras, de marcas 

conhecidas, são imprescindíveis e devem ser organizados de maneira a suprir as necessidades 

do consumidor. 

 • Política de preços e qualidade: a aplicação da política de preços é baseada na 

análise da concorrência e no perfil dos consumidores de determinada região. Buscando uma 

sintonia com um programa de qualidade dos produtos e do atendimento, procura-se atender as 

expectativas do público-alvo em questão. 
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 • Logística e parceria: no momento em que um produto é anunciado ele não pode 

faltar no PDV. Se o produto está prestes a acabar a reposição deve ser imediata. A eficácia na 

reposição provém de uma parceria do fabricante junto ao varejista. 

 • Layout e exposição: nesta aplicação o merchandising se preocupa com o ambiente 

da loja, considerando pontos como iluminação, som, cores, entre outros. Além, é claro, da 

preocupação com a visibilidade do produto para o consumidor para que haja harmonia entre 

os dois. 

 • Atendimento e relacionamento: o tratamento com o consumidor é um fator 

importante, mas, além disso, o merchandising se preocupa com a fidelização de clientes, 

oferecendo sempre mais do que o cliente imagina, excedendo as suas expectativas. 

 • Serviço ampliado: o preceito básico neste aspecto é trazer serviços agregados ao 

que é proposto normalmente. Um exemplo disso é disponibilizar estacionamento gratuito e 

próprio para maior comodidade do cliente. 

 • Treinamento constante dos funcionários: um fator que pode refletir na aplicação 

do merchandising é o treinamento dos funcionários. Pois estando informados sobre as técnicas 

aplicadas e treinados para a organização da loja estes funcionários se tornam capazes de 

informar e melhor atender os consumidores. 

 • Comunicação integrada e divulgação pelas mídias adequadas: enfim se 

encontram aqui as técnicas comunicacionais empregadas em PDV’s. Banners, displays, 

folhetos, faixas, take-one, entre outros podem ser empregados com o objetivo de melhor 

visualização do produto. Estas técnicas empregadas trabalham em sintonia com a 

comunicação convencional, como ações de promoção de vendas e campanhas publicitárias. 

 Estas aplicações que foram apresentadas formam o conjunto de técnicas das quais o 

merchandising pode se utilizar para contemplar seus objetivos. Portanto, no próximo capítulo, 

antes de tratar sobre a compra e os motivos quais a geram, seguirá uma abordagem pelos 

preceitos que norteiam o merchandising de PDV, partindo da percepção, e culminado na 

compra por impulso, até a análise da composição da atmosfera de compra e a conceituação 

das principais ferramentas que são consideradas, pelos autores estudados, as determinantes no 

processo de compra que se dá no PDV. 

  

2.3 Percepção 

 

A percepção é um campo de estudo muito delicado por tratar de facetas que 

introduzem diretamente a psicologia do ser humano. Isto pode ser explicado porque a 
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percepção envolve diversas variáveis interligadas que funcionam ao mesmo tempo e tornam o 

estudo deste tema complexo. Pode-se entender, portanto, percepção como “o processo pelo 

qual as sensações físicas, como imagens, sons e odores são selecionadas, organizadas e 

interpretadas” (SOLOMON, 2002, p. 68). Nota-se que os sentidos humanos são os pontos 

afetados nesta conceituação. A visão, o olfato, a audição, o tato e o paladar, todos sofrem 

influências do meio externo. Estes estímulos que se recebem do meio externo ou inputs 

sensoriais, podem chegar até o consumidor de várias maneiras, como odores de uma 

determinada fruta em um supermercado ou um outdoor, por exemplo. Além disso: 

 
Os inputs captados por nossos cinco sentidos são os dados crus que iniciam o 
processo perceptivo. Por exemplo, dados sensoriais vindos do ambiente externo 
(como ouvir uma melodia no rádio) podem gerar experiências sensoriais internas, 
como quando a música faz um jovem se lembrar da primeira vez que dançou e traz 
a sua mente o perfume da primeira namorada ou a sensação de seu cabelo no seu 
rosto. (SOLOMON, 2002, p. 52). 

 

 Através deste exemplo nota-se que o sistema sensorial faz uma múltipla associação de 

elementos emocionais e fantasiosos. Na aplicação desta teoria ao consumo tem-se a 

possibilidade da diferenciação de um produto através de uma qualidade sensorial. O que pode 

ser exemplificado da seguinte maneira: “a Owens-Corning Fiberglass Corporation foi a 

primeira empresa a registrar uma cor quando usou o rosa-vivo para seu material isolante e 

adotou o personagem de desenho animado Pantera Cor-de-Rosa como seu personagem porta-

voz” (SOLOMON, 2002, p.53). Enfim, através de um tipo de qualidade sensorial, a Owens 

diferenciou seu produto o tornando um ícone característico e automaticamente associado ao 

seu símbolo. 

 Portanto, dentro deste campo da percepção o sentido que irá nortear os preceitos deste 

trabalho é o da visão. A seguir apresenta-se então o embasamento referente a percepção visual 

e suas particularidades. 

 

2.3.1 Percepção Visual 

 A percepção “é um conceito-chave na teoria psicológica e na prática do marketing” 

(BLESSA, 2003, p. 27). Através desta afirmação pode-se notar a necessidade do marketing 

estudar este campo, pelo fato de que o consumidor, quando dentro de uma loja, caminha 

livremente a mercê de interferências planejadas ou não pelo fabricante, distribuidor ou 

varejista. Procura-se então encontrar uma maneira de entender porque o consumidor escolhe 

determinada marca. No momento em que se depara com a questão da escolha, alguns fatores 
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vêm a mente deste consumidor. A atribuição de qualidade a um produto, por exemplo, é 

percebida através de fatores como preço, material promocional no PDV, embalagem, entre 

outros (BLESSA, 2003). Ou seja, o consumidor mensura qualidade através de vários fatores 

palpáveis e passíveis de organização e planejamento. Estes fatores, organizados em sua 

mente, o levam a formar uma imagem positiva ou negativa de qualidade sobre determinado 

produto. 

 A percepção da propaganda convencional, como outdoors, filmes publicitários e 

cartazes, não é clara na mente do consumidor. Isto ocorre devido ao grande número de 

veículos a que o consumidor é exposto e a interferência de um meio ao outro. Estes aspectos 

podem gerar também algum ruído comunicacional, e consequentemente uma falha na 

mensagem a ser transmitida, o que não é conveniente ao anunciante. Além destes itens 

citados, tem-se o agravante de que hoje em dia os produtos são muito similares entre si. 

Conhecidos como commodities, estes produtos diferenciam-se quase que apenas na marca e 

na sua apresentação visual. Como afirma Blessa (2003) para que estes produtos não sejam 

confundidos e para que sejam diferenciados pelo consumidor, a única maneira é trazer uma 

imagem que ressalte peculiaridades, por exemplo, na embalagem e nas cores utilizadas. 

 Então, o que se pode fazer em relação à similaridade, é fugir do convencional, 

considerando que em uma prateleira, por exemplo, o consumidor tem a sua disposição 

milhares de produtos commodities. Trabalhando, então, com um detalhe diferenciado o 

produto possui maiores chances de atrair a atenção do consumidor no momento da compra, o 

que pode ser determinante na decisão final.  

 

2.3.1.1 Visão do Consumidor 

 Como já foi especificado, a visão é o principal sentido afetado no momento da compra 

e é o que irá dar rumo a escolha final do consumidor. “A visão é o primeiro sentido humano 

responsável pelo processo de escolha, pois é o primeiro estímulo que faz o cérebro reagir na 

direção do produto” (BLESSA, 2003, p. 29). Portanto o produto que comunicar sua 

mensagem com maior eficácia terá maior probabilidade de ser aceito e percebido pelo 

consumidor. 

 Em relação a perceber um produto na prateleira, que é o que determina a escolha, 

podemos notar a seguinte situação. Quando se está caminhando pelos corredores de uma loja 

“nossa atenção se fixa normalmente num objeto entre 2 e 10 segundos” (BLESSA, 2003, p. 

30). Este tempo é realmente curto, o que requer certa eficiência da técnica de merchandising 

aplicada. Por isso, no momento da compra, combinados a percepção visual do consumidor 
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com a utilização do merchandising, tem-se o resultado de que “o cérebro, impulsionado pela 

visão, envia a mão ao produto certo em poucos segundos” (BLESSA, 2003, p. 30). 
 

2.3.1.2 Embalagem 

 Foi-se o tempo em que a embalagem de um produto servia apenas para protegê-lo, 

comportá-lo ou até mesmo facilitar na sua distribuição. É claro que estas funcionalidades não 

foram deixadas de lado, mas a embalagem de um simples item, hoje em dia, passou ao posto 

de um fator determinante na imagem de um produto e também na sua possibilidade de ser 

adquirido pelo consumidor. Ao encontro destas afirmações, se diz que: 

 
Não se pode mais entender a embalagem como um mero elemento de proteção ou 
conservação do produto nela contido, pois implicaria não considerar todos os 
fatores do ambiente externo e dissociar a embalagem de suas funções de marketing 
(PINHO, 2004, p. 101). 

 

Ao ponto que se entende que “a percepção da embalagem é uma força excitante que 

pode impelir o consumidor à aquisição do produto embalado” (BLESSA, 2003, p. 35), a 

embalagem torna-se uma forte ferramenta dentro das possibilidades do merchandising. O 

processo de motivação que afeta a sensibilidade humana leva o consumidor “a reagir, 

realizando um desejo despertado impulsivamente, através da compra” (BLESSA, 2003, p.34), 

e a embalagem tem grande parte neste nível motivacional a que se estende a compra. Não se 

pode esquecer que a propaganda prepara o indivíduo subconscientemente para este momento, 

e que juntos, a embalagem e a propaganda geram no consumidor uma probabilidade de 

compra. 

 É preciso destacar ainda os aspectos que tangem à visibilidade da embalagem. Quando 

se fala em similaridade de produtos, o que diferencia o produto fisicamente e o faz ser 

percebido pelo seu consumidor é a embalagem. Lembrando que o consumidor passa 

rapidamente os olhos pelas prateleiras e está sempre em movimento dentro da loja, a 

embalagem deve ser suficientemente clara e precisa. Entendendo que a função principal da 

embalagem é ocasionar a venda (BLESSA, 2003), existem alguns fatores que devem ser 

considerados nesta peça: 
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 Diretriz Especificação 
1. O produto ou marca é identificado prontamente de 

longe? 
(visualização rápida a quatro metros de distância); 

2. A embalagem caracteriza claramente a natureza do 
produto? 

(seu uso/finalidade); 

3. Rapidamente entendemos o que o produto faz? (clareza da apresentação/mensagem); 
4. A embalagem atrai seu olhar? Chama a atenção 

entre os concorrentes nas prateleiras? 
 

5. Se o produto for montável, elétrico, mecânico ou 
eletrônico, tem especificações suficientes para uma 
rápida decisão de compra? 

(voltagem, capacidade, potência). 

6. Tem instruções rápidas de uso atrás ou nas laterais?  
7. Várias embalagens juntas formam figuras maiores? 

Formam um bom conjunto ou confundem o visual? 
 

8. A embalagem tem tamanho apropriado para as 
gôndolas ou displays de vários tipos de loja? 

 

9. Foi testada na fábrica para proteger o produto e 
manter sua qualidade? 

 

10. Está legalmente aprovada? (selos/chancelas do governo/atestados de 
qualidade). 

11. Seu material é resistente a seu uso e contato? (plastificação/resistência do papelão). 
12. Está registrada? (marca/design). 
Quadro 2. Variáveis para embalagem. 
Fonte: adaptado pelo autor, com base em Blessa, 2003, p.35. 
 

 Depois de considerados estes preceitos ainda se tem a cor, que interfere diretamente na 

atenção do consumidor. Entendendo que a cor desempenha um papel emotivo, deve-se 

ponderar que, como diz Blessa (2003), a cor é o primeiro fator que atinge o olhar e possui um 

imenso poder de sugestão e persuasão. 

 Muitas alterações contínuas em formatos ou cores das embalagens não são 

aconselhadas, assim como muitas mudanças de layout em uma mesma linha de produtos, 

como, por exemplo, na identificação de desinfetantes com odores diferentes, mas com a 

mesma funcionalidade e de mesma marca. Isso tudo porque “mudanças freqüentes nas 

dimensões e design da embalagem criam certa resistência à compra” (BLESSA, 2003, p. 36). 

 Em detrimento a todas estas variáveis apresentadas neste texto acredita-se que “todo 

publicitário sabe que o mais importante da embalagem é o apelo motivacional, pois não se 

vende uma mercadoria; vende-se uma idéia, isto é, uma maneira de satisfazer um desejo, de 

preencher uma necessidade” (BLESSA, 2003, p.36). 

 É preciso ainda considerar uma última premissa: o ponto de vista do consumidor. Este 

ponto de vista pode ser entendido como a disponibilidade do produto na prateleira, se está ao 

alcance das mãos e a altura dos olhos, ou se está em uma gôndola de ponta de corredor, por 

exemplo. O fato é que o produto precisa estar bem posicionado além de possuir uma 

embalagem bem produzida. Com este posicionamento adequado no momento da compra, 

surge a facilitação ao consumidor e traz a vantagem do produto sobre os demais concorrentes. 
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Enfim, “produtos bem expostos facilitam a percepção, despertam a atenção do consumidor e 

vendem muito mais, gerando mais compras por impulso” (BLESSA, 2003, p. 37).  

 

2.4 Decisão de compra 

 

Antes de apresentar o campo da compra por impulso, é mister observar os passos que 

o consumidor percorre para realizar uma compra. Em outras palavras, pergunte-se: como 

ocorre a decisão de compra? Solomon (2002) traz o seguinte caminho:  

• Reconhecimento do problema; 

• Busca de informações; 

• Avaliação de alternativas; 

• Escolha do produto; 

• Resultados da compra.  

A seguir cada um desses elementos é discutido. 

O primeiro passo – o reconhecimento do problema – “ocorre toda vez que o 

consumidor vê uma diferença significativa entre seu estado atual e algum estado desejado ou 

ideal” (SOLOMON, 2002, p. 211). A partir daí, pode-se entender que o consumidor percebe 

algo que está lhe faltando, como por exemplo, quando não há mais macarrão em sua 

despensa, ou até mesmo quando, em determinada situação, o indivíduo está insatisfeito com o 

modelo de seu telefone celular. Em uma situação, observa-se a falta de um produto. Já em 

outra, um desejo despertado. Mas ambas trazem um problema para o consumidor. Sobre isto, 

Solomon (2002) explica que o reconhecimento do problema se dá por meio de uma 

necessidade ou de uma oportunidade. Necessidade no caso da falta do macarrão e, 

oportunidade, no caso do desejo de um aparelho celular novo. 

Observe-se ainda que, “embora o reconhecimento de um problema possa ocorrer e 

realmente ocorre de um modo natural, o processo muitas vezes é acionado pelos esforços de 

marketing” (SOLOMON, 2002, p. 212). Profissionais de marketing acabam por fomentar uma 

nova vontade, um problema, que faz com que os consumidores queiram adquirir um 

determinado produto. Um exemplo simples é o surgimento das máquinas fotográficas digitais. 

Antes delas existiam apenas as máquinas com suporte de película e não se sentia a 

necessidade de algo novo. Entretanto, com o advento da tecnologia, pessoas que possuíam as 

máquinas analógicas passaram a desejar as digitais, o que gerou o reconhecimento de um 

problema. 
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Em um segundo momento, tem-se a busca pela informação, que pode ser entendida 

como “o processo pelo qual o consumidor investiga seu ambiente à procura de dados 

adequados para tomar uma decisão razoável” (SOLOMON, 2002, p. 212). Ou seja, o 

consumidor já reconheceu o problema, e agora necessita buscar informações para conhecer as 

opções e tomar a decisão que lhe pareça melhor. Para recolher estas informações, o 

consumidor parte então para a pesquisa que pode-se dar de várias maneiras, entre elas: 

pesquisa informal por meio de conversa com amigos ou familiares, pesquisa em lojas, 

pesquisa em catálogos e até mesmo em propagandas ou embalagens de produtos. 

A partir das informações recolhidas, o consumidor passa a avaliar as alternativas. No 

entanto, as diversas possibilidades de escolha, acompanhadas pelo crescente aparecimento de 

produtos commodities, resultam em dúvidas do consumidor na hora de efetuar suas escolhas. 

Por isso, o comprador retoma seus conhecimentos adquiridos através de suas pesquisas, 

categoriza os produtos por atributos, benefícios e, até mesmo, por constatações próprias, sem 

bases que comprovam tais características de um produto. Por fim, constata qual a compra que 

melhor irá servi-lo (SOLOMON, 2002). O autor ainda ressalta que a “integração de 

informações de fontes como experiência anterior com o produto ou um assemelhado, 

informações presentes no momento da compra e crenças criadas na propaganda sobre as 

marcas” também podem causar influência na escolha final. 

 Há, ainda, o último estágio envolvido na decisão de compra: os resultados da compra. 

Nessa fase, o consumidor desfruta do que adquiriu e, então, demonstra satisfação ou 

insatisfação em relação ao produto. Essa constatação “é determinada pelas sensações gerais, 

ou atitudes, que as pessoas têm em relação a um produto depois de comprá-lo” (SOLOMON, 

2002, p. 246). Assim, ilustra-se o constante processo de avaliação em que se encontra o 

consumidor. Sempre aberto a novas possibilidades e experimentos na hora da compra, 

dependendo dos resultados da compra anterior, formando assim um processo continuo e 

aberto quando exposto novamente a uma situação de compra. 

Após esta conceituação sobre o processo de decisão de compra, pode-se concluir que 

os consumidores são confrontados com a necessidade de tomar decisões sobre produtos a todo 

o momento. Algumas dessas decisões são muito importantes e implicam grande esforço, 

enquanto outras são tomadas praticamente de modo automático (SOLOMON, 2002, p. 227). 

Esta afirmação guia, então, ao tema que será abordado no seguinte capítulo: o processo da 

compra por impulso, suas variações e os fatores de influência. Nesse processo, serão 

identificados os pontos os quais Solomon intitulou de tomadas de decisão automáticas. 
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2.5 Compra por Impulso 

 
As pesquisas mostram que 85% das compras em lojas de auto-serviço 
(supermercados) são realizadas por impulso, isto é, são feitas num súbito desejo, 
sem prévio planejamento. O consumidor resolve comprar a mercadoria apenas 
porque a viu exposta (BLESSA, 2003, p. 39). 

 

A partir desta afirmação pode-se notar que não há um planejamento prévio antes de se 

chegar ao local da compra. O processo de decisão de compra se dá dentro da loja, quando o 

consumidor está exposto a todos os produtos. 

 Em decorrência do que está sendo dito, é mister observar a diferenciação de 

consumidores. Solomon (2002) traz uma cadeia de três tipos de consumidor. Os planejadores, 

que são aqueles que têm em mente o produto e a marca que querem adquirir. Os planejadores 

parciais, que são os que sabem da necessidade de um determinado produto, mas não se 

decidiram por uma marca específica. E por fim, os compradores impulsivos, que não possuem 

nem o item e nem a marca definida. É nesse momento que o consumidor pode simplesmente 

lembrar-se de algum produto necessário, entender uma oferta como interessante ou até mesmo 

recordar de alguma propaganda referente a determinado produto. Pode-se concluir que estes 

fatos geram um estímulo que, conseqüentemente, leva ao impulso, o que pode ser apoiado 

pela afirmativa de que “a compra por impulso ocorre quando a pessoa vivencia uma súbita 

necessidade e que não consegue resistir” (SOLOMON, 2002, p. 244). 

 Como já citado anteriormente, a propaganda trabalha o processo que precede a ida do 

consumidor à loja. Mas se a pessoa for até a loja e não encontrar ou enxergar o produto, 

conseqüentemente não vai comprá-lo. Então “a missão do merchandising é, por sua vez, a 

preparação dessa exibição de produtos nas prateleiras, vitrines e materiais de divulgação” 

(BLESSA, 2003, p. 39). 

 Ainda assim, após estes cuidados, deve-se pensar no ambiente em que se encontra este 

produto. As coisas que cercam o produto podem travar o estímulo do consumidor, que por 

conseqüência não efetuará a compra por impulso. 

 Estes elementos que podem prejudicar o impulso são chamados de barreiras invisíveis. 

Algumas delas podem ser identificadas a seguir: 

 
Má localização da loja / fachada feia ou escura / degraus / obstruções; vitrines 
desorganizadas / visual complicado; escassez ou excesso de produtos; falta de 
preços na vitrine; arrumação confusa / decoração morta; tráfego excessivo / 
localização distante; tablóides ou panfletos desestimulantes; atendimento 
inadequado / falta de simpatia dos funcionários (BLESSA, 2003, p. 40). 
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 Todos esses fatos podem culminar em bloqueios para o consumidor. Podem até 

parecer simples, mas de uma maneira geral podem acabar prejudicando o desempenho da loja 

perante a percepção do consumidor. 

 Após estas considerações deve-se observar o que os profissionais costumam chamar 

de ciência das compras impulsivas. A questão aqui é que a compra não planejada é o fator 

chave para o impulso, ao ponto que hoje em dia ao entrar em um supermercado o consumidor 

depara-se com milhares de itens. Por isso, não há a necessidade do planejamento de compras. 

E como diz Blessa (2003, p. 41), “é uma questão de olhar em volta e ver tudo o que se pode 

desejar”. A mesma autora ainda identifica dois passos para o sucesso na administração da 

compra por impulso. O primeiro é reter totalmente a atenção do consumidor, o que pode ser 

feito através de uma boa organização no ambiente da loja. E o segundo passo é tornar a 

estadia do cliente no local o mais agradável possível. Este momento é onde são trabalhados 

fatores como a luz, a cor e o som do ambiente. O sentido disso tudo é apresentar toda uma 

vasta gama de opções sem que haja discriminação, o que leva, então, a tratar do seguinte 

assunto: a atmosfera de compra. 

 

2.5.1 Atmosfera de Compra 

 A atmosfera de compra nada mais é do que uma série de fatores que compõe o 

ambiente da loja. O design da loja, a temperatura do ambiente, a disposição das seções, o 

tamanho da loja, as cores utilizadas em sua fachada e layout e até o tratamento característico 

dos vendedores em relação ao consumidor podem afetar a pré-disposição ou não à compra. 

Pode-se notar também que em supermercados, setores básicos de compras que são feitas 

costumeiramente como o açougue e a padaria, se encontram ao fundo, a fim de levar o 

consumidor a percorrer toda a loja na hora de adquirir tais produtos. Todas estas ocorrências 

vão ao encontro da exibição planejada dos produtos sempre com o objetivo primordial de 

gerar demanda nas vendas. 

 É interessante salientar aqui os cinco princípios básicos necessários para agradar o 

consumidor: 

 
Como o consumidor “vê” o ponto-de-venda (decoração/visibilidade); como se sente 
nele (conforto/facilidades); como é atendido (simpatia e disposição dos 
funcionários); como espera encontrar os produtos (localização/qualidade e preços); 
qual a impressão que vai levar, comprando ou não (BLESSA, 2003, p. 44). 
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 Esta afirmação vai ao encontro com o que se apresenta no primeiro parágrafo deste 

texto tendo como base a satisfação do cliente e a rotatividade do produto. Partindo desses 

cinco princípios o consumidor irá construir uma relação entre produto e PDV. O que é notado 

como natural, pois quando se está a vontade em um ambiente tem-se a liberdade para analisar 

e comprar com satisfação. Completando assim o objetivo qual se propõe esta criação de uma 

atmosfera de compra. 

 Para finalizar esta introdução a atmosfera de compra, segue uma lista de itens 

considerados relevantes para sua criação: 

 
Fachadas, luminosos, vitrines, arquitetura; música ambiente, som; perfume ou aroma 
característicos; iluminação, cores; decoração, ambientação de cada seção; pilhas de 
promoções, ofertas; cartazes, sinalização; exposições de mercadorias em balcões ou 
vitrines; espaços apropriados para andar sem bater nos outros; ar condicionado, 
plantas; aspecto e uniformes dos funcionários; variedade de produtos; 
estacionamento fácil; banheiros, fraldários, áreas de descanso; atendimento e 
“sorriso” dos funcionários; atendimento e “sorriso” do gerente ou dono da loja 
(BLESSA, 2003, p. 44). 

 

 Dentre estes itens considerados importantes para a mensurabilidade de uma atmosfera 

de compra, os que são considerados determinantes para a decisão de compra serão analisados 

e exemplificados um a um a seguir. 

 

2.5.1.1 Composição da Atmosfera de Compra 

 A atmosfera de compra é criada, conforme o exposto, por meio da composição de um 

ambiente que favoreça a satisfação do consumidor. Todos os fatores desse ambiente devem 

ser pensados e planejados, de maneira a levar o consumidor a sentir-se bem quando estiver na 

loja e à vontade para satisfazer seus desejos ou necessidades de compra. 

 Os fatores que compõe a atmosfera de compra e que serão analisados a seguir são: 

layout da loja, comunicação, som, cor, luz e aroma. 

 

2.5.1.1.1 Layout da loja 

 Hoje em dia o diferencial de uma loja não parte apenas da política de preços ou de sua 

localização. O ato de ir até a loja deve ser prazeroso, pois com o surgimento de vendas pela 

internet, a comodidade de um interior de loja é um ponto chave para que o consumidor 

abandone o aconchego do seu lar e vá até o local da compra. O ambiente deve ser conveniente 

o bastante para o bem estar do cliente durante a sua estadia na loja no processo de compra. 

Essas disposições levam a crer que a loja deve possuir um design diferenciado. Em uma 
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metáfora interessantíssima pode se resumir a contextualização do layout: “a loja precisa ser 

considerada um palco de teatro onde paredes, teto, piso, equipamentos, vitrines e 

comunicação sejam coadjuvantes dos atores principais – os produtos” (BLESSA, 2003, p.45). 

 

2.5.1.1.2 Comunicação 

 Aqui incluem-se desde letreiros, banners com fotografias de produtos, até placas de 

sinalização interior e a identidade visual da loja. 

 
Toda a comunicação deve ser recente. Avisos velhos deixados sobre mercadoria 
nova dão impressão de desleixo. Placas esquecidas, envelhecidas ou manchadas 
prejudicam a imagem da loja (BLESSA, 2003, p. 47). 

 

 Esta afirmação apenas ressalta a necessidade de uma comunicação clara e bem 

organizada para somar pontos à criação da atmosfera de compra. Cuidados com estes pontos 

citados podem gerar bons frutos para a imagem da loja formando uma boa associação na 

mente do consumidor. 

 

2.5.1.1.3 Cor 

 A importância da cor se dá pela maneira qual já se conhece, a da associação a 

sensações. Cada cor provoca uma reação no consumidor através de uma associação emocional 

e cultural a algum sentido ou situação vivida em alguma experiência individual. E ainda, as 

cores podem identificar os departamentos da loja para o consumidor que anda pelos seus 

corredores (BLESSA, 2003). 

 

2.5.1.1.4 Som 

 Dentro deste item o ponto de maior relevância é a música ambiente da loja. A música 

traz um certo nível de envolvimento psicológico do cliente com o ambiente da loja e é um 

aspecto de fácil controle para os varejistas. Com a tecnologia hoje existente é possível criar, 

por exemplo, uma lista de execução para cada momento do dia. Ao encontro destas 

afirmações diz-se que: 

 
Atualmente, os varejistas usam tipos variados de músicas para estimular o 
comportamento dos consumidores em diversos horários. Embora possa parecer 
estranho o ritmo da música consegue controlar o ritmo do tráfego na loja (BLESSA, 
2003, p. 48). 
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 O que leva a crer que a diferenciação das músicas em determinadas partes do dia é 

importante para o ritmo da loja. Com o planejamento destas mudanças na música tocada o 

varejista consegue controlar o andamento de seu empreendimento. 

 

2.5.1.1.5 Luz 

 A iluminação do ambiente deve ser clara. Ela também serve para destacar produtos e 

criar ambientações. “Embora não haja prova científica, alguns estudiosos já constataram que a 

iluminação muda o humor e o comportamento dos consumidores” (BLESSA, 2003, p. 48), o 

que pode afetar a decisão de compra. Estes aspectos conduzem a conclusão de que deve-se ter 

cuidado com a iluminação, pois pode ser uma força determinante no somatório final das ações 

do consumidor. 

 

2.5.1.1.6 Aroma 

 O olfato é o segundo sentido humano afetado na hora da compra depois da visão. 

Aromas podem ser manipulados em gôndolas específicas para aumentar a sensação do cliente 

em relação ao produto. Aromatizar a seção dos chocolates, por exemplo, pode motivar o 

apetite no consumidor. Há também a possibilidade de aromatizar a loja por inteiro, mas existe 

uma prerrogativa aqui: para utilizar um tipo de aroma para toda a loja, devem ser feitos um 

planejamento e um teste antes, pelo motivo de que qualquer tipo de público deve sentir-se 

bem e sentir-se atraído quando estiver exposto a determinado aroma (BLESSA, 2003). 

Cheiros ruins devem ser evitados, se fizerem parte da loja, como a peixaria, por exemplo, 

devem ser ao menos minimizados pelo bem estar do cliente. 

 O que se pode concluir após uma visão desmembrada destes aspectos é que existem 

várias forças que podem ser determinantes na compra por impulso e, finalmente, que “o 

merchandising no ponto-de-venda é realizado por meio da criação de uma atmosfera que 

induza a compra por impulso” (BLESSA, 2003, p. 44). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
3.1 Classificação da pesquisa 

Esta pesquisa foi realizada na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e trouxe 

consigo o fato da constatação de outras pesquisas já realizadas em escala nacional sobre o 

merchandising e a compra por impulso; direcionando esta dimensão a nível regional e 

trazendo entendimentos sobre o assunto de maneira a serem compreendidos sobre sua 

ocorrência no supermercado em questão onde foi realizada a pesquisa. 

Para atender os objetivos deste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa de natureza 

exploratória e descritiva, por meio da combinação de métodos qualitativos e quantitativos. 

Pode-se entender pesquisa exploratória através da seguinte afirmativa: 

 
Os estudos exploratórios, também denominados desk research, têm como principal 
característica a informalidade, a flexibilidade e a criatividade, e neles procura-se 
obter um primeiro contato com a situação a ser pesquisada ou um melhor 
conhecimento sobre o objeto em estudo levantado e hipóteses a serem confirmadas. 
Os estudos exploratórios são realizados a partir de dados secundários (já 
disponíveis); conversas informais com pessoas especializadas no assunto de 
interesse e estudos de casos selecionados, em que se incluem também pesquisas já 
realizadas (SAMARA E BARROS, 2006, p. 29). 

 

 E para compreender pesquisa descritiva diz-se que: 

 
Os estudos descritivos, também chamados pesquisas ad-hoc, como diz o próprio 
nome, procuram descrever situações de mercado a partir de dados primários, obtidos 
originalmente por meio de entrevistas pessoais ou discussões em grupo, 
relacionando e confirmando as hipóteses levantadas na definição do problema de 
pesquisa (SAMARA E BARROS, 2006, p. 30). 

 

 E, enfim, para conceituar os métodos que serão utilizados neste trabalho tem-se que: 

 
Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o que significa 
traduzir em números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los (GIL, 
1991, p.159). 
 
Pesquisa Qualitativa: que se preocupa com a abrangência, o aprofundamento da 
compreensão seja de um grupo social, de uma instituição ou organização 
(MINAYO, 2004). 

 

 A pesquisa é de caráter exploratório quando se busca dentro do trabalho o primeiro 

contato com o supermercado, o estudo de pesquisas já realizadas como a pesquisa do POPAI 

Brasil, já citada na introdução do presente trabalho, ao mesmo tempo em que possui 

características descritivas, pois dentro da própria observação sistemática tem-se a 
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possibilidade de trabalhar com técnicas descritivo-qualitativas empregando assim o método 

em questão. Por fim o método quantitativo é justificado pela aplicação do survey, por meio do 

qual formulários fechados foram utilizados para a coleta de dados em grande escala. 

Entende-se que com estas classificações de pesquisa, os objetivos deste trabalho foram 

contemplados, devido a natureza dos conceitos e de suas aplicações no desenvolvimento dos 

processos de coleta de dados que seguiram as linhas aqui apresentadas. 

 

3.2 Coleta de dados 

3.2.1 Observação sistemática 

Para contemplar o objetivo que trata de identificar as estratégias de merchandising de 

PDV utilizadas pelo supermercado foi executada uma observação sistemática, que pode ser 

entendida pela seguinte descrição: 

 
Os dados observacionais são coletados com o registro sistemático da observação de 
pessoas, eventos ou objetos. Os dados observacionais podem ser obtidos pela 
observação humana, mecânica ou eletrônica. Uma abordagem observacional resulta 
em dados narrativos ou numéricos. Se forem coletados dados narrativos, estes 
aparecem na forma de descrições de comportamento por escrito ou em registros de 
áudio ou vídeo. Se houver envolvimento de dados numéricos, estes serão obtidos 
pelo registro de eventos feito por um observador treinado com o uso de um 
questionário ou por um instrumento que conte ou mapeie ações específicas (HAIR et 
al. 2005, p. 152). 

 

 Tratando sobre as vantagens e desvantagens desta técnica, pode se notar que a 

“desvantagem dessa abordagem é que não há oportunidade de observar características que não 

são vistas” (HAIR et al. 2005, p. 153), ou seja, os níveis de comportamento estabelecidos na 

mente do consumidor, por exemplo. Mas em compensação “uma vantagem importante dos 

dados observacionais está em sua abordagem não-invasiva” (HAIR et al. 2005, p. 153). Estes 

aspectos são característicos desta técnica em relação a sua utilização junto a indivíduos, mas 

no caso deste estudo, esta técnica foi aplicada em objetos e foi desenvolvida por um 

observador humano. 

 A observação sistemática ocorreu nos dias 25 e 26 de setembro do presente ano e foi 

feita com o apoio de uma ficha sistemática que contou com os pontos relevantes a serem 

avaliados: 

a. Atmosfera de compra; 

b. Mix de produtos; 

c. Reposição de produtos; 

d. Serviço ampliado; 
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e. Ferramentas de Merchandising.  

 Sendo que dentro dos itens atmosfera de compra e ferramentas de merchandising havia 

subdivisões que eram os itens que o pesquisador utilizava como guia para descrever ou 

marcar em sua ficha. As subdivisões referentes à atmosfera de compra foram: disposição de 

cores no interior da loja; sinalização e disposição de cores das seções; sonorização do 

ambiente; iluminação interna e aromatização de ambientes. Já as subdivisões do item 

ferramentas de merchandising foram as seguintes: 

• Cartaz; 

• Banner; 

• Display; 

• Take-one; 

• Folhetos/ Flyers; 

• Faixa; 

• Produto em exposição em estande; 

• Produto em exposição em estande com degustação/ demonstração; 

• Produto em exposição em ilha; 

• Produto em exposição em empilhamento; 

• Produto em exposição em ponta de gôndola; 

• Produto em exposição em gôndola próxima ao caixa; 

• Produto anunciado nos cartazes de promoção das ofertas do dia; 

• Marcas-âncora disponibilizadas de maneira a facilitar o acesso do consumidor (altura dos 

olhos e alcance das mãos); 

• Produto complementar/ possível de ser adquirido junto a outro qual o consumidor está 

comprando; 

• Encarte contendo as ofertas do dia; 

• Produto anunciado pela rádio do supermercado; 

• Outro item não presente na lista. Qual? 

 Durante uma caminhada pelo interior do supermercado, o observador pode apontar as 

variáveis que estavam em sua ficha e que no momento estavam sendo utilizadas dentro do 

supermercado ou não, recolhendo assim os dados necessários para futura análise. O objetivo 

desta observação foi criar uma base consistente de dados para um maior compreendimento do 

local onde se estava realizando a pesquisa além é claro de contemplar o objetivo qual esta fase 

do trabalho se propõe. O desenvolvimento de uma observação sistemática se tornou possível 

devido ao fato de se poder contar com uma grande carga teórica que trouxe embasamento para 
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a sistematização dessa observação. Esse aspecto gerou também dados estruturados, para a 

futura análise dos mesmos. 

 Crê-se então que esta técnica, através destes preceitos que lhe cabem, trouxe 

informações que contribuíram para formar uma base de dados para dar continuidade na 

presente pesquisa realizada. 

 

3.2.2 Survey 

O survey foi utilizado para contemplar as exigências derivadas do objetivo que trata de 

diagnosticar o processo da compra por impulso no supermercado. Pode-se entender survey 

como: 

 
Um procedimento para coleta de dados primários a partir de indivíduos. Os dados 
podem variar entre crenças, opiniões, atitudes e estilos de vida até informações sobre 
a experiência do indivíduo, tais como gênero, idade, educação e renda, bem como as 
características de uma empresa, como lucro e número de funcionários (HAIR et al. 
2005, p. 157). 

 

 Dentro dos métodos de survey observados, o que optou-se para este momento do 

trabalho é o questionário, que é utilizado “para coletar dados quantitativos de um número 

maior de indivíduos de uma maneira relativamente rápida e conveniente” (HAIR et al. 2005, 

p. 157). E além, disso: 

 
Um questionário é um conjunto predeterminado de perguntas criadas para coletar 
dados dos respondentes. É um instrumento cientificamente desenvolvido para medir 
características importantes de indivíduos, empresas, eventos e outros fenômenos 
(HAIR et al. 2005, p. 159). 

 

 Estes questionários têm por estrutura básica “um conjunto padrão de perguntas com 

respostas freqüentemente limitadas a um número exaustivo de possibilidades mutuamente 

excludentes predeterminadas” (HAIR et al. 2005, p. 160). A classificação assinalada pelos 

autores estudados para método de coleta de dados, nesta fase, é a de um formulário 

estruturado, contendo perguntas fechadas, a serem preenchidas pelo próprio entrevistador com 

base nas respostas de cada entrevistado. É mister apontar que a única diferença entre 

formulário e questionário é que no caso do formulário, as respostas são preenchidas pelo 

próprio pesquisador, mas as definições segundo Hair et al. (2005) são as mesmas. O motivo 

pelo qual se tomaram estas escolhas foi devido ao fato de haver a necessidade de uma amostra 

quantitativa para uma análise coerente, com resultados que permitam realizar inferências 

estatísticas ao todo dos consumidores do supermercado analisado. Estes formulários foram 
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aplicados no supermercado, no momento em que o cliente estava saindo da loja com a sua 

compra já realizada. Neste momento foram medidas então as intenções de compra e a compra 

efetuada. 

 O formulário aplicado na pesquisa trazia consigo 19 questões estruturadas e fechadas, 

sendo uma delas respondida com base em uma ficha de indução para facilitação da resposta 

do entrevistado. Dentre as questões fechadas estão as de classificação sócio-econômica, como 

faixa de renda, sexo e idade, por exemplo. O formulário também conta com questões escalares 

de mensuração - como as que medem a freqüência do contato com os comerciais das ofertas 

do dia e a freqüência com que o entrevistado lê os encartes de ofertas da loja - que foram 

projetadas numa escala de um a cinco para melhor compreendimento em futura análise. 

 A pesquisa ocorreu nos dias 27 e 28 de setembro, e nos dias 2, 3 e 4 de outubro de 

2007, e foi aplicada em um único supermercado escolhido previamente, na cidade de Santa 

Maria, Rio grande do Sul, Brasil, compreendendo um total de 71 entrevistados. Este número 

foi obtido através de um cálculo amostral do universo que foi definido, tendo como base 

pessoas que residem em Santa Maria, estão desacompanhadas no supermercado e circulam 

entre a faixa etária dos 25 aos 35 anos. Ressalte-se ainda que a margem de erro da pesquisa 

gira em torno dos 12%. 

 Para validação do formulário que foi aplicado aos entrevistados foi realizado um pré-

teste nos dias 29 e 30 de agosto de 2007 em um supermercado da mesma rede do qual foi 

realizada a pesquisa posteriormente. Foram aplicados no total 20 formulários e após foram 

realizadas as correções necessárias como a inclusão de uma questão e a correção de outras 

quatro, este pré-teste serviu então para conduzir com mais clareza a aplicação válida da 

pesquisa.  

 Por fim, através deste formulário pretendeu-se trazer uma margem quantitativa ao 

presente trabalho para poderem-se realizar inferências estatísticas baseadas em dados com 

valores reais e mensuráveis em relação ao universo proposto dentro da pesquisa em questão. 

No entanto sabe-se que a margem de erro é bastante elevada o que exige certo cuidado na 

generalização dos dados apresentados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

A apresentação ocorre de forma sistemática, listada em tópicos, gráficos, quadros e 

tabelas, dependendo da natureza do dado levantado. Estes dados da apresentação servem para 

a conversão dos números em conhecimento (HAIR et al. 2005, p. 256).  E, consequentemente, 

a sua análise tem como princípio o fato de que “quase todos os conjuntos de dados precisam 

de um resumo de suas informações, ou seja, algo que sintetize e descreva os números que eles 

contêm” (HAIR et al. 2005, p. 256). 

Crê-se, portanto, que através dos métodos adotados para esta fase do trabalho, foi 

possível mensurar dados com coerência e de acordo com os objetivos propostos e citados 

anteriormente. 

 

4.1 Apresentação e análise da observação sistemática 

 

A observação sistemática foi realizada em duas diferentes etapas. Na primeira foram 

feitos apontamentos em relação à atmosfera de compra, mix de produtos e disposição dos 

mesmos, reposição dos produtos e serviços ampliados que o supermercado disponibiliza. Em 

um segundo momento a observação passou a um caráter de verificação das ferramentas de 

merchandising que são utilizadas na loja em questão. As duas metades desta observação 

contemplam o objetivo que diz respeito a identificar as estratégias de merchandising de PDV 

utilizadas no supermercado e pelo supermercado. A seguir serão apresentados então os dados 

que foram recolhidos através desta técnica de pesquisa. 

 

4.1.1 Apresentação e análise da atmosfera de compra 

 Considerando que a atmosfera de compra é um dos fatores que o merchandising de 

PDV deve se preocupar e tendo ciência de que a criação desta atmosfera tende a viabilizar a 

decisão de compra e ainda, influenciar o consumidor (BLESSA, 2003), os pontos que foram 

analisados são baseados no que foi discutido no presente trabalho e no que foi identificado 

como variáveis determinantes para o processo da compra por impulso. 

Em relação ao layout da loja observou-se que os corredores são largos, as prateleiras 

estão dispostas em colunas que vão da entrada até os fundos do supermercado. As seções que 

incluem produtos que são de consumo costumeiro dos consumidores, como o açougue, a 

peixaria, os congelados e a padaria, se encontram nos fundos da loja, logo após o término das 
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prateleiras. Nas áreas de descanso o espaço para tráfego é suficiente para a comodidade do 

consumidor, o que não ocasiona choques entre carrinhos ou em prateleiras. No espaço entre 

os caixas e a linha de início das prateleiras encontram-se produtos em exposição em ilhas ou  

empilhamento, mas em nenhum momento obstruindo o fluxo. A fluência dos clientes ocorre 

naturalmente e com tranqüilidade no interior da loja e na sua entrada. O piso é liso, o que faz 

com que os carrinhos deslizem sem problemas, o teto é alto e não há muitos pilares obstruindo 

a passagem, o local é amplo e bem ventilado devido as grandes janelas dispostas nas laterais 

da loja e o ar condicionado que mantém o ambiente em temperatura amena e agradável. E 

finalmente, a quantidade de caixas faz com que não hajam filas e que a saída da loja também 

ocorra de maneira tranqüila e sem transtornos aos consumidores. 

O que se pode notar após estas observações sobre o layout da loja é que o consumidor 

tem a sua disposição comodidade e tranqüilidade para tomar sua decisão de compra, em um 

ambiente tranqüilo e que não traz dificuldades para sua estadia na loja. Este apontamento vai 

ao encontro das afirmações de Blessa (2003) que estão apresentadas no capítulo referente ao 

layout da loja neste trabalho. Nas afirmações Blessa salienta que o consumidor deve se sentir 

à vontade para poder fazer suas escolhas dentro do ambiente de compra. Somente no que se 

refere ao que Blessa (2003), também citada no capítulo referente a layout da loja, traz a 

respeito da diferenciação de layout, o supermercado não apresenta nenhuma novidade em 

relação aos costumeiramente já conhecidos pelo consumidor, mas ao que foi observado não 

interferiu no fluxo de pessoas que comparecem a loja diariamente, pois este permaneceu 

constante. 

O segundo ponto observado foi a disposição de cores no interior da loja e a 

comunicação interna, como a sinalização das seções, por exemplo. O interior da loja conta 

com paredes com cores claras, em geral brancas com algumas variações em bege claro. O teto 

também é pintado em branco e em algumas partes há janelas para entrada de luz solar. E por 

fim o piso é claro, em tom de cinza e granito. 

A maioria das seções é identificada pela cor cinza, com exceção das seções de lingerie 

feminina, que é identificada pela cor amarela e tons de madeira claros, da seção de hortifruti 

que é identificada pela cor verde, da seção de vinhos e espumantes, identificada pelas cores 

marrom, bege e tons de vinho, e da seção de bebidas como refrigerantes, águas, cervejas e 

sucos que é identificada pela cor vermelha. 

A sinalização das seções está disposta na entrada de cada corredor, indicando o setor 

qual se está entrando ou saindo. Todas as placas que identificam as seções estão dispostas nas 

cores vinho e bege, que são as cores da logomarca do supermercado. Pelo que foi observado, 
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a sinalização se dispõe de maneira bem organizada e recente, que, segundo Blessa (2003), é 

um dos preceitos para uma boa imagem da loja e a organização de suas seções. 

No que se refere às cores das seções também foram contados pontos positivos, pois 

como foi visto no capítulo referente a cor do presente trabalho, as cores podem nortear os 

sentimentos dos consumidores, na seção de vinhos e espumantes nota-se que as cores são 

escolhidas com um toque de requinte, trazendo essa sensação de estar em lugar a parte do 

supermercado, despertando algum input no cliente que está prestes a adquirir algum produto, 

e ainda, segundo Blessa (2003), já citada no capítulo referente a este tema, as cores podem 

identificar os departamentos da loja para o consumidor que anda pelos seus corredores, o que 

facilita o fluxo e viabiliza o encontro do produto pelo qual o consumidor está procurando. 

Outro ponto que foi observado é a sonorização do ambiente. O supermercado possui 

uma rádio própria, que funciona durante todo o horário em que a loja está aberta ao público. 

No lista de execução estão músicas que variam entre MPB, Música POP, Samba e 

Românticas. Não foi notado nenhum planejamento na ordem de execução das músicas o que 

poderia beneficiar o supermercado, pois é mister reafirmar que: 

 
Atualmente, os varejistas usam tipos variados de músicas para estimular o 
comportamento dos consumidores em diversos horários. Embora possa parecer 
estranho o ritmo da música consegue controlar o ritmo do tráfego na loja (BLESSA, 
2003, p. 48). 

 

Através desta afirmação, já citada neste trabalho, pode-se notar que a loja tem perdas 

com o não uso desta ferramenta. Ainda foi observado também que pouco se utiliza da rádio do 

supermercado para anunciar as ofertas do dia, o que também pode configurar uma 

oportunidade subutilizada. 

O seguinte item da observação trata da iluminação interna da loja. Neste notou-se que 

a maior parte da loja conta com iluminação clara, luzes brancas, com exceção das seguintes 

seções: 

• Seção de vinhos e espumantes: iluminação diferenciada, luzes baixas, com ênfase nos 

produtos que se localizam na parte superior das prateleiras; 

• Seção de bebidas (refrigerantes, águas, sucos e cervejas): iluminação clara na parte superior 

das prateleiras, a luz incide de cima para baixo; 

• Seção de biscoitos, chocolates e doces: possui iluminação clara, mas com acentuação muito 

maior que o restante da loja. 
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Ao que se pode observar nestes dados que foram apresentados acima é que o 

supermercado tem certo cuidado com determinadas seções, o que vai ao encontro com o que 

Blessa (2003) explicita em citação referente à iluminação da loja, já citada no presente 

trabalho, onde a autora diz que a iluminação do ambiente pode ser planejada para o benefício 

próprio do varejista, pois ela pode afetar o comportamento do consumidor dependendo da 

ambientação. Nos casos apresentados acima percebe-se a diferenciação de certas seções 

objetivando maior destaque a determinados produtos, e no que refere-se a ambientação geral 

da loja, a iluminação é clara, o que também é um ponto positivo para a atmosfera de compra, 

que segundo Blessa (2003) deve ser bem iluminada, clara, para que o consumidor se sinta à 

vontade no ambiente de compra 

O último ponto analisado, em relação à atmosfera de compra, trata da aromatização de 

ambientes, da maneira pela qual o supermercado se utiliza desta variável. Notou-se que não 

há aromatização artificial de nenhuma seção do supermercado, já na seção de hortifruti o 

aroma das frutas e hortaliças espalha-se pelos corredores mais próximos. O ponto que 

segundo Blessa (2003) seria preocupante nesta última variável é o mau cheiro do açougue e 

da peixaria, mas os odores são contidos e não chegam a espalhar-se pelas outras seções do 

supermercado. Enfim, no que trata dos aromas o supermercado não tira proveito de possíveis 

artifícios para atrair os consumidores, mas em compensação também não deixa o consumidor 

desconfortável, pode-se considerar a aromatização uma variável neutra para a loja. 

O que pode se notar após estes dados que foram coletados e apresentados referentes a 

atmosfera de compra é que o supermercado se utiliza da maioria das possibilidades para a 

criação de um ambiente de compra agradável. Mesmo em alguns pontos não aproveitando ao 

máximo o que tem disponível, a loja acaba por construir uma atmosfera propícia à compra.  

Lembrando que estes pontos aqui analisados têm por base tudo o que foi apresentado na 

revisão bibliográfica do presente trabalho e cada trecho da mensuração de adequação ou não 

da atmosfera de compra toma por base estes preceitos guiados no seu todo. E finalmente vale 

ressaltar, com uma afirmação que decorre do capítulo referente ao que trata do assunto em 

questão, a qual diz que “o merchandising no ponto-de-venda é realizado por meio da criação 

de uma atmosfera que induza a compra por impulso” (BLESSA, 2003, p. 44). Entende-se que 

esta atmosfera realmente é presenciada quando no interior da loja. 

 

4.1.2 Apresentação e análise do Mix de produtos e disposição dos mesmos 

Pela observação do item em questão notou-se que o supermercado oferece um amplo 

mix de produtos, atingindo todos os públicos e faixas de renda, o que segundo Zenone e 
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Buairide (2006), citados anteriormente no capítulo que diz respeito às funcionalidades, 

responsabilidades e aplicações do merchandising, é de responsabilidade do merchandising 

prever estas especificações e definições de que público será atingido pela loja. No que trata da 

disposição dos produtos-âncora, ou marcas-âncora, como o refrigerante Coca-Cola, o sabão 

em pó Omo, os salgadinhos Elma Chips, entre outros, a loja os posiciona na maioria das vezes 

em locais ao alcance das mãos ou olhos do consumidor e em ponta de gôndola. Este fator 

também é concebido como imprescindível por Zenone e Buairide (2006), pois prevê uma 

facilitação ao consumidor de modo a suprir suas necessidades. 

 

4.1.3 Apresentação e análise da reposição de produtos 

A reposição de produtos ocorre durante o horário em que o supermercado está aberto 

ao consumidor, ela acontece lentamente, mas não chega ao ponto de faltar algum dos produtos 

que a loja oferece o que acarreta um ponto positivo e um negativo. Segundo Zenone e 

Buairide (2006), quando um produto está prestes a acabar a reposição do mesmo deve ser 

imediata, pelo fato de que um produto quando anunciado não pode faltar quando o 

consumidor está a sua procura. O ponto positivo é que o produto não falta, mas quando em 

seu término, ainda restando algumas unidades na prateleira, a reposição começa a acontecer. 

Já o ponto negativo é que esta reposição ocorre de maneira lenta, o que pode prejudicar as 

vendas do mesmo, pois existe um funcionário obstruindo passagem e se o consumidor está à 

procura de uma quantia maior de unidades das que estão na prateleira este mesmo pode acabar 

por sair insatisfeito do local da compra por não encontrar o suficiente de que necessitava. 

 

4.1.4 Apresentação e análise do serviço ampliado 

Os serviços ampliados detectados pela observação foram os seguintes: 

• Estacionamento próprio: não pago; 

• Entrega de compras em casa: com taxa a ser cobrada dependendo da distância da residência 

ao supermercado e dependendo do valor total da compra. 

Segundo Zenone e Buairide (2006), frisando novamente o que já foi citado neste 

trabalho, o preceito básico do serviço ampliado é oferecer algo a mais do que normalmente o 

consumidor adquire, com o objetivo de gerar maior comodidade para o consumidor. No caso 

da loja em questão, são oferecidos estes dois serviços, o estacionamento por ser gratuito já 

traz uma comodidade ao cliente, já a entrega de compras traz um valor agregado dependendo 

da situação como foi apresentado acima, ainda assim, ambos trazem benefícios ao 

supermercado. 
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4.1.5 Apresentação e análise das ferramentas de merchandising de PDV 

Terminado então o primeiro momento desta observação sistemática, parte-se agora 

para a sua segunda parte que trata, como já foi explicitado no início desta apresentação, da 

verificação das ferramentas de merchandising de PDV utilizadas na loja em questão. As 

ferramentas que fazem parte da lista que será apresentada foram retiradas, todas elas, do 

referencial teórico deste trabalho. Com base nos autores estudados podem-se constatar as 

variáveis que são a seguir apresentadas como resultado desta observação. 

 

Variáveis de merchandising detectadas no supermercado através da ficha de 

observação: 

• Cartaz; 

• Banner; 

• Display; 

• Take-one; 

• Folhetos/ Flyers; 

• Faixa; 

• Produto em exposição em estande; 

• Produto em exposição em estande com degustação/ demonstração; 

• Produto em exposição em ilha; 

• Produto em exposição em empilhamento; 

• Produto em exposição em ponta de gôndola; 

• Produto em exposição em gôndola próxima ao caixa; 

• Produto anunciado nos cartazes de promoção das ofertas do dia; 

• Marcas-âncora disponibilizadas de maneira a facilitar o acesso do consumidor (altura dos 

olhos e alcance das mãos); 

• Produto complementar/ possível de ser adquirido junto a outro qual o consumidor está 

comprando; 

Além destas variáveis que estavam presentes na ficha de observação utilizada pelo 

pesquisador também foram percebidas outras tais como: móbiles, infláveis (réplicas dos 

produtos e mascotes), adesivação do chão da loja e painéis cobrindo as laterais do 

supermercado. 
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Variáveis de merchandising não detectadas no supermercado através da ficha de 

observação: 

• Encarte contendo as ofertas do dia; 

• Produto anunciado pela rádio do supermercado. 

As duas variáveis acima foram as únicas que não estavam presentes durante a fase de 

observação da loja. Pode-se notar então que o supermercado utiliza-se da maioria das 

variáveis de merchandising identificadas por este trabalho, o que representa certa preocupação 

com as vendas da loja e com o próprio bem-estar do consumidor, pois como já foi visto, o 

merchandising preocupa-se também com estes preceitos que dizem respeito ao tratamento 

com o cliente. 

Para finalizar esta primeira parte da pesquisa, a observação sistemática, é mister 

afirmar que os dados recolhidos representam significativamente a base que trará apoio para o 

andamento deste processo. E por fim, pode-se também afirmar que este método aplicado 

contemplou com sucesso o que diz respeito ao objetivo desta parte da pesquisa; agora pode-se 

então seguir ao próximo passo do trabalho. 

 

4.2 Apresentação e análise dos formulários – survey 

 

 Nesta etapa do trabalho são apresentados os dados recolhidos através dos formulários 

e a partir destes dados ocorre então a análise dos mesmos para melhor compreensão dos 

números e conseqüente realização de inferências. 

 As duas primeiras questões do formulário tratavam do afunilamento do público-alvo, 

ou seja, serviram para constatar se residiam ou não em Santa Maria e, por conseguinte, para 

constatar se estavam desacompanhados no supermercado. Estas duas questões serviram para 

delimitar aos respondentes que realmente são de interesse para a pesquisa em questão. Então, 

por conseqüência, dos 71 entrevistados, todos residiam em Santa Maria e todos estavam 

desacompanhados no supermercado. O fato da escolha do consumidor que está 

desacompanhado se deu pelo pressuposto de que estando acompanhado este indivíduo poderia 

sofrer algum tipo de influência do acompanhante na hora da decisão da compra, portanto 

assim isolou-se esta variável para não haverem maiores problemas. 

 As quatro próximas questões geram um perfil sócio-econômico do respondente, sendo 

elas: 1. Sexo; 2. Idade; 3. Estado Civil; 4. Faixa Etária de Renda Familiar. Estas quatro 

variáveis são apresentadas nas seguintes tabelas. 
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Tabela 1. Formulários respondidos pela variável: Sexo 

Sexo Freqüência Percentual 
Masculino 30 42,3 
Feminino 41 57,7 

Total 71 100,0 
 

Tabela 2. Formulários respondidos pela variável: Idade 

Faixa etária de idade Freqüência Percentual 
de 18 a 22 anos 4 5,6 
de 23 a 27 anos 28 39,4 
de 28 a 32 anos 21 29,6 
de 33 a 37 anos 13 18,3 
de 38 a 42 anos 5 7,0 

Total 71 100,0 
 

Tabela 3. Formulários respondidos pela variável: Estado Civil 

Estado civil Freqüência Percentual 
Casado(a) 25 35,2 
Solteiro(a) 46 64,8 
Viúvo(a) 0 0,0 

Divorciado(a) 0 0,0 
Outro 0 0,0 
Total 71 100,0 

 

Tabela 4. Formulários respondidos pela variável: Faixa de Renda Familiar 

Faixa de Renda Familiar Freqüência Percentual 
até R$ 380,00 4 5,6 

de R$ 381,00 até R$ 700,00 8 11,3 
de R$ 701,00 até R$ 1.000,00 11 15,5 

de R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00 18 25,4 
de R$ 1.501,00 até R$ 2.000,00 7 9,9 

mais de R$ 2.000,00 23 32,4 
Total 71 100,0 

 

 A partir das primeiras quatro tabelas acima apresentadas observou-se que na sua 

maioria, os entrevistados são mulheres (57,7%), circulam entre a faixa de 23 a 27 anos 

(39,4%), o estado civil predominante é solteiro (64,8%) e a faixa etária de renda com maior 

freqüência é a de mais de R$ 2.000,00 (32,4%). 

 Em um segundo momento pode-se traçar um perfil do comportamento do consumidor 

relacionado à compra. Para isso tem-se nas seguintes tabelas dados referentes ao costume de 

leitura de encartes promocionais, ao costume do consumidor de assistir aos comerciais das 

ofertas do dia, ao costume de fazer listas de compra e ao costume de planejar as suas compras. 
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Tabela 5. Formulários respondidos pela variável: Costuma ler encartes promocionais e/ou 

folhetos? 

Costuma ler encartes 
promocionais e/ou folhetos? 

Freqüência  Percentual 

Sempre 12 16,9 
Quase sempre 13 18,3 

Às vezes 36 50,7 
Quase nunca 6 8,5 

Nunca 4 5,6 
Total 71 100,0 

 

Tabela 6. Formulários respondidos pela variável: Costuma assistir aos comerciais das ofertas 

do dia? 

Costuma assistir aos comerciais 
das ofertas do dia? 

Freqüência Percentual 

Sempre 13 18,3 
Quase sempre 22 31,0 

Às vezes 26 36,6 
Quase nunca 7 9,9 

Nunca 3 4,2 
Total 71 100,0 

  

Tabela 7. Formulários respondidos pela variável: Costuma fazer uma lista escrita de compras? 

Costuma fazer uma lista escrita de 
compras? 

Freqüência Percentual 

Sempre 14 19,7 
Quase sempre 9 12,7 

Às vezes 24 33,8 
Quase nunca 9 12,7 

Nunca 15 21,1 
Total 71 100,0 

 

Tabela 8. Formulários respondidos pela variável: Costuma planejar suas compras? 

Costuma planejar suas compras? Freqüência Percentual 
Sempre 13 18,3 

Quase sempre 24 33,8 
Às vezes 29 40,8 

Quase nunca 2 2,8 
Nunca 3 4,2 
Total 71 100,0 

  

 Nota-se através destas quatro variáveis que o comportamento do consumidor gira, na 

escala, na sua maioria em torno da alternativa “às vezes” – 50,7%, 36,6%, 33,8% e 40,8% 

respectivamente - o que demonstra um consumidor, no geral, parcialmente preocupado em 

planejar suas compras e em estar informado sobre os produtos quais irá adquirir. Já, 

considerando as variáveis individualmente e na sua totalidade numérica nota-se que os 
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encartes ou folhetos contendo as promoções e/ou ofertas do dia não estavam presentes nos 

dias em que se realizou a pesquisa, mas um ponto a salientar é o fato de que grande parte dos 

entrevistados lê os encartes frequentemente, como pôde-se notar pois 16,9% dos respondentes 

lêem sempre e 18,3% lêem quase sempre. 

 Em relação aos comerciais das ofertas do dia verificou-se grande taxa de atenção dos 

consumidores, basta observar que 18,3% assistem sempre e 31,0% assistem quase sempre. 

Explica-se este resultado devido ao grande esforço que o supermercado direciona a este meio 

de divulgação, pois é o principal para a veiculação de suas ofertas. 

 No que diz respeito à tabela 7, que trata de traçar uma lista de compras escrita, tem-se 

os seguintes valores: 19,7% sempre fazem lista escrita de compras, 12,7% quase sempre 

fazem lista escrita, 33,8% fazem uma lista escrita às vezes, 12,7% quase nunca fazem lista 

escrita de compras e 21,1% nunca fazem lista escrita de compras. Observa-se que o 

consumidor mantém uma média, ou seja, parcialmente planeja suas compras através de listas 

escritas. 

 E, por fim a tabela 8 que abordou a questão relacionada ao planejamento da compra, 

mesmo que com a ausência de listas escritas. Observa-se então que 18,3% sempre planejam, 

33,8 quase sempre planejam, 40,8 planejam às vezes, somente 2,8% quase nunca planejam e 

apenas 4,2% nunca planejam suas compras. Nota-se que o consumidor de maneira geral 

mantém-se atento ao planejamento prévio de suas compras, mesmo que sem o apoio de uma 

lista escrita de compras. 

 A próxima etapa deste trabalho trata da compra que o consumidor efetuou no dia em 

que foi abordado pelo pesquisador para responder ao referente formulário. A seguir então são 

apresentadas as variáveis que foram aplicadas aos indivíduos para medir o seu 

comportamento relativo ao planejamento desta compra. As tabelas trazem respectivamente as 

variáveis que tratam do planejamento da compra do dia, a maneira qual ocorreu este 

planejamento e a utilização ou não de uma lista escrita para a compra. 

 

Tabela 9. Formulários respondidos pela variável: Você planejou a compra de hoje? 

Você planejou a compra de hoje? Freqüência Percentual 
Sim 50 70,4 
Não 21 29,6 

Total 71 100,0 
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Tabela 10. Formulários respondidos pela variável: De que maneira planejou a compra de 

hoje? 

De que maneira planejou a compra de hoje? Freqüência Percentual 
Não planejou 21 29,6 

Somente os produtos 39 54,9 
Os produtos e as respectivas marcas 11 15,5 

Total 71 100,0 
 

Tabela 11. Formulários respondidos pela variável: Você fez uma lista escrita para a compra de 

hoje? 

Você fez uma lista escrita para a 
compra de hoje? 

Freqüência Percentual 

Sim 20 28,2 
Não 51 71,8 

Total 71 100,0 
 

 Na tabela 9 tem-se que 70,4% planejou a compra do dia e 29,4% não a planejou. Já no 

segundo item avaliado que diz respeito a maneira qual o consumidor planejou a compra, tem-

se um resultado relevante para o presente trabalho: 54,9% dos entrevistados planejaram 

apenas os produtos a serem adquiridos, 29,6% não planejou o produto e nem a marca a serem 

adquiridos e apenas 15,5% planejou o produto e a respectiva marca. O que dá certa margem; 

segundo Blessa (2003) e também com base na pesquisa do POPAI Brasil (apud Blessa, 2003) 

ambos já citados neste trabalho; para a ocorrência da compra por impulso que será averiguada 

mais a frente nesta análise. Há ainda a tabela 11 onde mais uma vez o não planejamento da 

compra aparece com grande margem, pois 71,8% dos respondentes não se utilizou de uma 

lista escrita de compras, enquanto que apenas 28,2% dos respondentes fizeram uma lista 

escrita para a compra do dia. Através destas três variáveis já se obtém um resultado 

significativo para a presente pesquisa, pois nota-se claramente a predominância do não 

planejamento da compra, encaixando estes grupos de consumidores nos parâmetros definidos 

anteriormente no presente trabalho por Solomon (2002) como sendo consumidores propícios a 

ocorrência da compra por impulso. 

A seguir são apresentadas duas tabelas nas quais identificam-se quantas unidades e 

quantos tipos de produtos foram adquiridos pelo consumidor. Estes dados trazem a proporção 

da compra e a sua variedade dentro dos produtos adquiridos. 
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Tabela 12. Formulários respondidos pela variável: Quantas unidades no total você comprou? 

Quantas unidades no total você 
comprou? 

Freqüência Percentual 

de 01 a 10 53 74,6 
de 11 a 20 9 12,7 
de 21 a 30 4 5,6 
de 31 a 40 2 2,8 
de 41 a 50 2 2,8 
de 61 a 70 1 1,4 

Total 71 100,0 
 

Tabela 13. Formulários respondidos pela variável: Quantos tipos de produtos você comprou? 

Quantos tipos de produtos você 
comprou? 

Freqüência Percentual 

de 01 a 10 56 78,9 
de 11 a 20 11 15,5 
de 21 a 30 2 2,8 
de 41 a 50 1 1,4 
de 51 a 60 1 1,4 

Total 71 100,0 
 

Nas duas tabelas acima apresentadas tem-se respectivamente a quantidade de itens que 

o consumidor adquiriu e os tipos, variedades de itens adquiridos. Os resultados são os 

seguintes: na variável referente à quantidade de itens tem-se a maioria (74,6%) na faixa de 1 a 

10 itens adquiridos; e no que diz respeito a quantos tipos de itens tem-se a maioria (78,9%) 

também entra a faixa de 1 a 10 itens adquiridos. O que leva a observar que a maioria das 

compras dos entrevistados é de proporção pequena, como uma compra rápida ou apenas uma 

compra para suprir necessidades urgentes ou costumeiras no cotidiano dos indivíduos. 

As próximas duas tabelas trazem dados que servem para identificar se o consumidor 

efetuou uma compra rápida e se planejou o valor a ser gasto e manteve-se ou não dentro dos 

planos. 

 

Tabela 14. Formulários respondidos pela variável: Quanto tempo durou a compra? 

Quanto tempo durou a compra? Freqüência Percentual 
de 1 a 10 min 36 50,7 

de 11 a 20 min 24 33,8 
de 21 a 30 min 9 12,7 
de 31 a 40 min 1 1,4 
de 41 a 50 min 1 1,4 

Total 71 100,0 
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Tabela 15. Formulários respondidos pela variável: Gastou mais do que planejou? 

Gastou mais do que planejou? Freqüência Percentual 
Sim 9 12,7 
Não 6 8,5 

Não planejou 56 78,9 
Total 71 100,0 

 

 Na tabela 14 tem-se agora o tempo estimado de duração da compra, ou seja, o tempo 

que o consumidor passou dentro da loja, para efetuar a sua compra. Como predominante tem-

se o tempo de 1 a 10 minutos (50,7%), logo em seguida de 11 a 20 minutos (33,8%), o 

terceiro corresponde de 21 a 30 minutos (12,7%) e empatados por último tem-se as faixas de 

31 a 40 minutos e de 41 a 50 minutos (1,4%). Demonstrando aqui que a maioria dos 

entrevistados efetuou compras relativamente rápidas. No entanto como Blessa (2003) 

enfatiza, o consumidor geralmente passa os olhos de maneira rápida nas prateleiras, o que 

justifica o alto índice de compras em pouco tempo. 

 Já na tabela seguinte, a de número 15, foi verificado o planejamento do consumidor 

em relação ao dinheiro, ou seja, se gastou mais do que planejou, menos do que planejou, ou 

até mesmo se não havia planejado o valor que pretendia gastar na compra. Mais uma vez 

nota-se que o não planejamento não se dá somente em relação ao que se vai comprar, mas 

agora também na esfera que diz respeito a valores quais o consumidor está disposto a gastar. 

Os resultados são: 78,9% não planejou o valor gasto na compra, 12,7% gastou mais do que 

havia planejado, e o mais assustador, apenas 8,5% manteve-se dentro dos planos e não gastou 

mais do que planejou. 

 Os próximos dados buscam diagnosticar a ocorrência da compra por impulso por parte 

dos entrevistados, estes dados estão disponíveis então, na tabela a seguir.  

 

Tabela 16. Formulários respondidos pela variável: Adquiriu algo que não estava em seus 

planos? 

Adquiriu algo que não estava em 
seus planos? 

Freqüência Percentual 

Sim 56 78,9 
Não 15 21,1 

Total 71 100,0 
 

 Chega-se então a tabela qual pode-se dizer uma das que traz alguns dos dados mais 

significativos para a presente pesquisa. Através da variável proposta pretendeu-se medir o 

nível de ocorrência real da compra por impulso no consumidor. Nota-se uma divergência 

entre as variáveis analisadas anteriormente, onde o consumidor apontava certo cuidado com o 
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planejamento prévio de suas compras. No caso da tabela 16 tem-se os seguintes resultados: 

78,9% adquiriu algum produto que não estava em seus planos iniciais e apenas 21,1% dos 

consumidores ateve-se aos planos que possuía quando entrou no supermercado. Fato este que 

demonstra que mesmo com o planejamento prévio, com a utilização de listas de compra, com 

o controle sobre o valor a ser gasto e também com a carga de informação que já obtinha, o 

consumidor claramente está aberto a influências externas e acaba na sua maioria (78,9%) 

realizando a compra por impulso. 

 A seguir seguem alguns cruzamentos entre variáveis que visam compreender a 

ocorrência em tamanha escala na pesquisa aqui apresentada, e logo após são apresentados por 

fim as categorias de produtos mais adquiridas na compra por impulso e as ferramentas de 

merchandising identificadas pelos próprios consumidores como as principais determinantes na 

sua decisão de compra. 

 Para iniciar os cruzamentos entre variáveis interdependentes, tem-se um panorama 

entre a faixa de renda familiar e o fato de se utilizar de listas escritas de compra 

costumeiramente. Este cruzamento visou compreender quais grupos divididos pela renda 

familiar utilizam-se com maior e menor freqüência de listas para efetuar a compra. 

 

Tabela 17. Cruzamento: Faixa de renda familiar * Costuma fazer uma lista escrita de 

compras?  

 Costuma fazer uma lista escrita de compras? Total 
Sempre Quase 

sempre 
Às vezes Quase 

nunca 
Nunca  

 
 

Faixa de 
renda 

familiar 

até R$ 380,00 2,8% 0% 0% 0% 2,8% 5,6% 
de R$ 381,00 até R$ 700,00 1,4% 1,4% 7,0% 1,4% 0% 11,3% 

de R$ 701,00 até R$ 1.000,00 2,8% 1,4% 2,8% 4,2% 4,2% 15,5% 
de R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00 4,2% 2,8% 9,9% 2,8% 5,6% 25,4% 
de R$ 1.501,00 até R$ 2.000,00 1,4% 2,8% 1,4% 1,4% 2,8% 9,9% 

mais de R$ 2.000,00 7,0% 4,2% 12,7% 2,8% 5,6% 32,4% 
Total 19,7% 12,7% 33,8% 12,7% 21,1% 100,0% 

 

Pode-se notar através desta tabela que os indivíduos que mais costumam fazer listas de 

compra encontram-se na faixa de mais de R$ 2.000,00, seguidos logo da faixa de R$ 1.001,00 

até R$ 1.500,00; já as faixas que compreendem de R$ 1.501,00 até R$ 2.000,00 e de R$ 

701,00 até R$ 1.000,00 estão empatadas em seus percentuais, e por fim, as faixas que não 

costumam na sua maioria fazer listas escritas de compras são as de R$ 381,00 até R$ 700,00 a 

de até de até R$ 380,00. 
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O próximo cruzamento teve o objetivo de compreender se a faixa de renda familiar 

interfere ou não no costume do consumidor de planejar suas compras, os dados referentes a 

este pressuposto seguem então abaixo. 

 

Tabela 18. Cruzamento: Faixa de renda familiar * Costuma planejar suas compras? 

 Costuma planejar suas compras?  
Total Sempre Quase 

sempre 
Às vezes Quase 

nunca 
Nunca 

 
 

Faixa de 
renda 

familiar 

até R$ 380,00 4,2% 0% 0% 0% 1,4% 5,6% 
de R$ 381,00 até R$ 700,00 4,2% 7,0% 0% 0% 0% 11,3% 

de R$ 701,00 até R$ 1.000,00 2,8% 2,8% 9,9% 0% 0% 15,5% 
de R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00 4,2% 5,6% 12,7% 0% 2,8% 25,4% 
de R$ 1.501,00 até R$ 2.000,00 0% 5,6% 4,2% 0% 0% 9,9% 

mais de R$ 2.000,00 2,8% 12,7% 14,1% 2,8% 0% 32,4% 
Total 18,3% 33,8% 40,8% 2,8% 4,2% 100,0% 

 

 O que é possível constatar através desta tabela é que a maioria dos consumidores 

costuma planejar suas compras, de uma maneira geral, sem exceção de faixa de renda ao 

contrário do que foi percebido na questão anterior onde somente algumas faixas de renda têm 

o hábito de utilizar-se de listas de compras. Mas ainda é relevante ressaltar aqui que a faixa de 

renda que mais se destaca entre os números é a de mais de R$ 2.000,00 seguida da de R$ 

381,00 até R$ 700,00, estas duas faixas trazem o maior número de ocorrências no que trata de 

planejamento habitual das compras. Como se pode ver, as variáveis sempre e quase sempre 

demonstram que o consumidor no geral tem grande preocupação com o que pretende adquirir 

quando se dirige ao supermercado. 

 Na próxima tabela tem-se a variável faixa de renda familiar cruzada com a variável 

que trata do planejamento da compra de hoje. O objetivo deste cruzamento é observar se a 

faixa de renda teve influência no planejamento da compra do dia. 

 

Tabela 19. Cruzamento: Faixa de renda familiar * Você planejou a compra de hoje? 

 Você planejou a compra de hoje? Total 
Sim Não 

 
 

Faixa de renda 
familiar 

até R$ 380,00 4,2% 1,4% 5,6% 
de R$ 381,00 até R$ 700,00 8,5% 2,8% 11,3% 

de R$ 701,00 até R$ 1.000,00 9,9% 5,6% 15,5% 
de R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00 16,9% 8,5% 25,4% 
de R$ 1.501,00 até R$ 2.000,00 7,0% 2,8% 9,9% 

mais de R$ 2.000,00 23,9% 8,5% 32,4% 
Total 70,4% 29,6% 100,0% 
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 Observa-se nesta tabela que em todas as faixas de renda o percentual de indivíduos 

que planejou a compra do dia gira em torno de 50% a mais do que os que não planejaram. Os 

números que mais chamam a atenção são os relacionados à faixa de mais de R$ 2.000,00 que 

demonstram que grande maioria planejou a compra efetuada no dia em questão. 

 A seguir apresenta-se o cruzamento entre a variável faixa de renda familiar e a 

variável que demonstra se o consumidor fez uma lista escrita para a compra do dia. 

Pretendeu-se através do resultado da tabela averiguar se o poder aquisitivo causou algum 

efeito no fato de se fazer uma lista escrita para a compra efetuada no dia. 

 

Tabela 20. Cruzamento: Faixa de renda familiar * Você fez uma lista escrita para a compra de 

hoje?  

 Você fez uma lista escrita para a 
compra de hoje? 

Total 

Sim Não 
 
 

Faixa de renda 
familiar 

até R$ 380,00 2,8% 2,8% 5,6% 
de R$ 381,00 até R$ 700,00 4,2% 7,0% 11,3% 

de R$ 701,00 até R$ 1.000,00 2,8% 12,7% 15,5% 
de R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00 4,2% 21,1% 25,4% 
de R$ 1.501,00 até R$ 2.000,00 2,8% 7,0% 9,9% 

mais de R$ 2.000,00 11,3% 21,1% 32,4% 
Total 28,2% 71,8% 100,0% 

 

É interessante observar que os consumidores que aparecem como os que mais 

costumam fazer listas escritas de compras; da faixa de mais de R$ 2.000,00; também 

apresentam números que mostram dentro deste mesmo universo que boa parte não a fez. 

Pode-se notar também que a faixa que menos se utilizou de listas escritas foi a que 

compreende de R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00. 

Após a apresentação destas quatro tabelas podem ser feitos alguns apontamentos. O 

primeiro diz respeito a listas escritas de compra. Observando as tabelas 17 e 20 pode-se notar 

que os consumidores da faixa de renda que corresponde a mais de R$ 2.000,00 são os que 

mais costumam fazer listas escritas de compra e confirmam o seu comportamento sendo o 

grupo que mais se utilizou de listas na compra efetuada no dia. E a faixa que compreende de 

R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00 curiosamente demonstra que costuma fazer lista escrita de 

compras, mas no dia em questão da compra foi a que menos apresentou tal comportamento, 

sendo que foi a que menos se utilizou de listas escritas. 

Já no que diz respeito ao planejamento prévio da compra é mister salientar que na sua 

maioria os entrevistados costumam planejar suas compras, mas no dia em questão, a faixa que 
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mais se destaca entre os números  também é a faixa que mais se utiliza de listas de compras, 

ou seja, a faixa que corresponde a mais de R$ 2.000,00. E a faixa que menos ocupa-se em 

planejar suas compras é a de R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00, mas no caso do planejamento no 

dia da compra a que menos apresenta índice de planejamento é a de R$ 701,00 até R$ 

1.000,00. 

Os próximos dados traçam a faixa de renda familiar em cruzamento com a compra de 

algo que não estava planejado, pretendeu-se através destes observar a ocorrência por impulso 

nas faixas de renda pesquisadas. 

 

Tabela 21. Cruzamento: Faixa de renda familiar * Adquiriu algo que não estava em seus 

planos?  

 Adquiriu algo que não estava em seus 
planos? 

 
Total 

Sim Não 
 
 

Faixa de renda 
familiar 

até R$ 380,00 2,8% 2,8% 5,6% 
de R$ 381,00 até R$ 700,00 8,5% 2,8% 11,3% 

de R$ 701,00 até R$ 1.000,00 12,7% 2,8% 15,5% 
de R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00 21,1% 4,2% 25,4% 
de R$ 1.501,00 até R$ 2.000,00 8,5% 1,4% 9,9% 

mais de R$ 2.000,00 25,4% 7,0% 32,4% 
Total 78,9% 21,1% 100,0% 

  

 Na tabela acima se observa que o grupo de consumidores que anteriormente já 

figurava entre os que pouco planejam suas compras e que pouco costumam fazer listas 

escritas de compra é um dos grupos quais se tem grande ocorrência da compra por impulso. 

Nesta faixa, de R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00, os números indicam que 21,1% dos 

consumidores adquiriram algo fora de seus planos enquanto que apenas 4,2% não adquiriram. 

Além deste grupo, um fato curioso é a presença do grupo que corresponde à faixa de mais de 

R$ 2.000,00 entre os que mais adquiriram produtos não planejados previamente. Este grupo 

apareceu anteriormente como o que mais preocupa-se com o planejamento da compra e com o 

fato de utilizar-se de listas de compra por escrito. Observa-se também que a compra por 

impulso diminui gradativamente em relação à faixa de renda, quanto menor a faixa, menor a 

ocorrência da compra por impulso. 

 O que pode-se constatar após estes primeiros cruzamentos é que a compra por impulso 

ocorre principalmente nas faixas de renda mais altas, enquanto que nas mais baixas ela ainda 

ocorre mas com menor nível de incidência. 
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 Na tabela a seguir, a de número 22, tem-se a faixa de renda cruzada com o valor gasto 

na compra do dia. Neste cruzamento observou-se os gastos em relação ao poder aquisitivo 

familiar dos entrevistados. 

 

Tabela 22. Cruzamento: Faixa de renda familiar * Gastou mais do que planejou? 

 Gastou mais do que planejou? Total 
Sim Não Não planejou 

 
 

Faixa de renda 
familiar 

até R$ 380,00 0% 1,4% 4,2% 5,6% 
de R$ 381,00 até R$ 700,00 1,4% 1,4% 8,5% 11,3% 

de R$ 701,00 até R$ 1.000,00 4,2% 0% 11,3% 15,5% 
de R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00 2,8% 2,8% 19,7% 25,4% 
de R$ 1.501,00 até R$ 2.000,00 0% 0% 9,9% 9,9% 

mais de R$ 2.000,00 4,2% 2,8% 25,4% 32,4% 
Total 12,7% 8,5% 78,9% 100,0% 

  

 Este quadro acima apresentado só vem a somar as afirmações sobre a tabela anterior, 

pois novamente nota-se que nas faixas mais altas o índice de não planejamento é maior. Como 

na faixa que compreende de R$ 1.501,00 até R$ 2.000,00 onde nenhum dos entrevistados 

planejou o valor da compra. Já quando se aproxima das menores faixas de renda observa-se 

que o consumidor tem maior cuidado com o gasto previsto, mas mesmo assim acaba, na sua 

maioria, gastando a mais do que havia planejado. 

 Pode-se dizer então, após a apresentação destas tabelas do cruzamento da variável de 

faixa de renda familiar com outras interdependentes a ela, que a compra por impulso está 

presente em todas as faixas de renda, mas com maior incidência nas maiores faixas. Mesmo 

que os consumidores que apresentam maior poder aquisitivo demonstrem ter certo cuidado no 

planejamento de suas compras, ainda assim estes mesmos são mais propícios a ocorrência da 

compra por impulso do que os que possuem um poder aquisitivo inferior e demonstrem menor 

preocupação com o planejamento de suas compras. 

 Parte-se então para o próximo cruzamento, que trata do costume de ler encartes 

promocionais relacionado com as variáveis que trazem dados referentes ao costume de 

planejar as compras, ao planejamento da compra do dia e à maneira qual foi planejada a 

compra. O objetivo deste cruzamento é perceber a ligação estabelecida ou não entre a leitura 

de encartes com o planejamento das compras pelos consumidores. 
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Tabela 23. Cruzamento: Costuma ler encartes promocionais e/ou folhetos? * Costuma 

planejar suas compras? 

 Costuma planejar suas compras?  
Total Sempre Quase 

sempre 
Às vezes Quase 

nunca 
Nunca 

 
Costuma ler 

encartes 
promocionais 
e/ou folhetos? 

Sempre 5,6% 4,2% 5,6% 1,4% 0% 16,9% 
Quase sempre 5,6% 7,0% 5,6% 0% 0% 18,3% 

Às vezes 7,0% 19,7% 18,3% 1,4% 4,2% 50,7% 
Quase nunca 0% 1,4% 7,0% 0% 0% 8,5% 

Nunca 0% 1,4% 4,2% 0% 0% 5,6% 
Total 18,3% 33,8% 40,8% 2,8% 4,2% 100,0% 

 

Tabela 24. Cruzamento: Costuma ler encartes promocionais e/ou folhetos? * Você planejou a 

compra de hoje? 

 
 

Você planejou a compra de hoje? Total 
Sim Não 

 
Costuma ler 

encartes 
promocionais e/ou 

folhetos? 

Sempre 14,1% 2,8% 16,9% 
Quase sempre 14,1% 4,2% 18,3% 

Às vezes 33,8% 16,9% 50,7% 
Quase nunca 5,6% 2,8% 8,5% 

Nunca 2,8% 2,8% 5,6% 
Total 70,4% 29,6% 100,0% 

 

Tabela 25. Cruzamento: Costuma ler encartes promocionais e/ou folhetos? * De que maneira 

planejou a compra de hoje? 

 
 
 
 

De que maneira planejou a compra de hoje?  
Total Não planejou Somente os 

produtos 
Os produtos e as 

respectivas 
marcas 

Costuma ler 
encartes 

promocionais 
e/ou folhetos? 

Sempre 2,8% 11,3% 2,8% 16,9% 
Quase sempre 4,2% 8,5% 5,6% 18,3% 

Às vezes 16,9% 28,2% 5,6% 50,7% 
Quase nunca 2,8% 5,6% 0% 8,5% 

Nunca 2,8% 1,4% 1,4% 5,6% 
Total 29,6% 54,9% 15,5% 100,0% 

 

 Nestas três tabelas tem-se um comparativo dos consumidores que costumam ler os 

encartes das ofertas do dia do supermercado com outras três variáveis. Na primeira tabela 

destes cruzamentos nota-se que os consumidores que lêem encartes às vezes costumam 

planejar suas compra quase sempre (19,7%). Também pode-se observar que o índice de 

planejamento costumeiro das compras aumenta na medida que os consumidores lêem mais 

frequentemente os encartes promocionais. 

 Na segunda tabela apresentada observa-se que os consumidores que lêem encartes 

sempre (14,1%) e quase sempre (14,1%) apresentam maior índice de planejamento da compra 
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efetuada no dia. Percebe-se também que à medida que a freqüência da leitura dos encartes 

diminui o planejamento da compra do dia acompanha esta decrescência. 

 E por fim, na terceira tabela, a de número 25, percebe-se primeiro que os 

consumidores que lêem com maior freqüência os encartes planejaram a compra dos produtos 

e das respectivas marcas. Em um segundo momento observa-se que o planejamento que trata 

somente dos produtos é mais freqüente entre os consumidores que lêem os encartes às vezes, 

e por último observa-se que o índice do não planejamento de nenhum dos dois aumenta 

conforme a freqüência de leitura diminui. 

 Na tabela seguinte, tem-se um último cruzamento da variável que trata do costume de 

leitura dos encartes promocionais. Nesta tabela a variável em questão é cruzada com a 

variável que diagnostica a compra por impulso, e seu o objetivo é traçar um panorama entre a 

leitura costumeira de encartes e a compra por impulso.  

 

Tabela 26. Cruzamento: Costuma ler encartes promocionais e/ou folhetos? * Adquiriu algo 

que não estava em seus planos? 

 
 
 

Adquiriu algo que não estava em seus 
planos? 

 
Total 

 Sim Não 
Costuma ler 

encartes 
promocionais e/ou 

folhetos? 

Sempre 11,3% 5,6% 16,9% 
Quase sempre 15,5% 2,8% 18,3% 

Às vezes 42,3% 8,5% 50,7% 
Quase nunca 5,6% 2,8% 8,5% 

Nunca 4,2% 1,4% 5,6% 
Total 78,9% 21,1% 100,0% 

 

 Pode-se observar que mesmo sendo uma variável que demonstrou gerar certo cuidado 

no planejamento das compras por parte dos consumidores, o fato de ler os encartes 

promocionais não impede a ocorrência da compra por impulso. Percebe-se na tabela acima 

que se mantém uma constante entre as pessoas que leram e que não leram encartes, trazendo 

assim o processo da compra por impulso presente em todos os grupos de consumidores. 

 Uma possibilidade é a de que os consumidores que nunca e quase nunca lêem os 

encartes podem estar realmente expostos à ocorrência da compra não planejada. Já um outro 

fator que pode explicar a presença da compra por impulso com alta incidência mesmo nas 

faixas de indivíduos que lêem os encartes é observar que os encartes não estavam presentes no 

supermercado nos dias de realização da pesquisa, como foi apontado na observação 

sistemática anteriormente. Estes consumidores que lêem estes encartes frequentemente e 

planejam costumeiramente as suas compras, ainda assim podem então ter sido acometidos de 
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um input sensorial, por terem lido o encarte anteriormente a ida a loja, e quando presentes, na 

hora da compra através de alguma lembrança ou estímulo acabaram por adquirir produtos que 

não haviam previamente planejado, confirmando então o que Solomon (2002), já havia 

previsto sobre este tipo de causa da compra não planejada, e que foi apresentado 

anteriormente no capítulo que trata destas variações presente no referencial teórico deste 

trabalho. 

 Mais três tabelas são apresentadas a seguir. Nelas tem-se o cruzamento da variável 

costuma assistir os comerciais das ofertas do dia com outras três: a primeira, sobre o 

planejamento costumeiro das compras, a segunda, sobre o planejamento da compra do dia e a 

terceira, sobre a maneira como planejou a compra. Estas tabelas tem o objetivo de traçar uma 

análise sobre o costume de assistir aos comerciais de ofertas do dia e o planejamento das 

compras do consumidor. 

 

Tabela 27. Cruzamento: Costuma assistir os comerciais das ofertas do dia? * Costuma 

planejar suas compras? 

 Costuma planejar suas compras?  
Total Sempre Quase 

sempre 
Às vezes Quase nunca Nunca 

Costuma 
assistir os 
comerciais 
das ofertas 

do dia? 

Sempre 14,1% 2,8% 0% 1,4% 0% 18,3% 
Quase sempre 0% 15,5% 15,5% 0% 0% 31,0% 

Às vezes 2,8% 12,7% 18,3% 0% 2,8% 36,6% 
Quase nunca 0% 2,8% 5,6% 0% 1,4% 9,9% 

Nunca 1,4% 0% 1,4% 1,4% 0% 4,2% 
Total 18,3% 33,8% 40,8% 2,8% 4,2% 100,0% 

 

 

Tabela 28. Cruzamento: Costuma assistir os comerciais das ofertas do dia? * Você planejou a 

compra de hoje? 

 Você planejou a compra de hoje? Total 
Sim Não 

 
Costuma assistir os 

comerciais das 
ofertas do dia? 

Sempre 15,5% 2,8% 18,3% 
Quase sempre 25,4% 5,6% 31,0% 

Às vezes 22,5% 14,1% 36,6% 
Quase nunca 4,2% 5,6% 9,9% 

Nunca 2,8% 1,4% 4,2% 
Total 70,4% 29,6% 100,0% 
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Tabela 29. Cruzamento: Costuma assistir os comerciais das ofertas do dia? * De que maneira 

planejou a compra de hoje? 

 De que maneira planejou a compra de hoje?  
Total Não planejou Somente os 

produtos 
Os produtos e as 

respectivas 
marcas 

 
Costuma assistir 
os comerciais das 

ofertas do dia? 

Sempre 2,8% 11,3% 4,2% 18,3% 
Quase sempre 5,6% 18,3% 7,0% 31,0% 

Às vezes 14,1% 19,7% 2,8% 36,6% 
Quase nunca 5,6% 4,2% 0% 9,9% 

Nunca 1,4% 1,4% 1,4% 4,2% 
Total 29,6% 54,9% 15,5% 100,0% 

 

 Estas três tabelas acima apresentadas permitem fazer algumas observações. A primeira 

é o fato de que quem assiste aos comerciais de ofertas do dia com maior freqüência – sempre 

e quase sempre – costuma planejar suas compras com mais atenção. Logo em seguida 

percebe-se, na tabela de número 28, que os consumidores que assistem a estes comerciais com 

maior freqüência demonstram que planejaram a compra do dia em questão, qual foi realizado 

a pesquisa. Na tabela de número 29, nota-se que os consumidores que planejam somente os 

produtos quais pretendem adquirir assistem com mais freqüência os comerciais das ofertas do 

dia, enquanto que os que não planejam nem produto, nem marca, assistam com menor 

intensidade – na sua maioria às vezes – e no que trata dos consumidores quais planejam o 

produto e a marca a serem adquiridos figuram principalmente entre os que mais assistem aos 

comerciais das ofertas do dia. 

 O próximo cruzamento traz a variável costuma assistir os comerciais das ofertas do dia 

e a variável que trata da compra por impulso. O objetivo é fazer uma ligação entre estes dois 

dados para compreender o nível de interdependência destas duas variáveis.  

 

Tabela 30. Cruzamento: Costuma assistir os comerciais das ofertas do dia? * Adquiriu algo 

que não estava em seus planos? 

 Adquiriu algo que não estava em seus planos? Total 
Sim Não 

 
Costuma assistir os 

comerciais das 
ofertas do dia? 

Sempre 12,7% 5,6% 18,3% 
Quase sempre 26,8% 4,2% 31,0% 

Às vezes 32,4% 4,2% 36,6% 
Quase nunca 7,0% 2,8% 9,9% 

Nunca 0% 4,2% 4,2% 
Total 78,9% 21,1% 100,0% 
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 Nesta tabela nota-se que os consumidores que assistem com mais freqüência aos 

comerciais das ofertas do dia tendem a comprar por impulso com maior incidência. O caso 

que apresenta maior índice é o de indivíduos que assistem aos comerciais ás vezes, 32,4% de 

ocorrência. Um fator interessante é que os consumidores que não os assistem possuem índice 

de compra por impulso menor do que os outros. 

 Novamente aqui o que pode se dizer é que existe a possibilidade dos consumidores 

que adquiriram produtos não planejados terem sido acometidos por um input sensorial, ou 

seja, como Solomon (2002) especifica, o fato de o consumidor ter assistido o comercial, ter 

feito seus planos, mas mesmo assim, quando presente na loja obteve a lembrança de algum 

produto que necessitava através desse input e acabou por adquirir o mesmo caracterizando a 

compra por impulso. 

 A tabela a seguir traz as variáveis que tratam do costume de fazer listas escritas de 

compra e a maneira qual se planejou a compra do dia. Pretendeu-se estabelecer uma relação 

entre os dados que antes foram apresentados separadamente para uma melhor compreensão do 

planejamento do consumidor em uma ligação destas duas variáveis.  

 

Tabela 31. Cruzamento: Costuma fazer uma lista escrita de compras? * De que maneira 

planejou a compra de hoje? 

 De que maneira planejou a compra de hoje?  
Total Não planejou Somente os 

produtos 
Os produtos e as 

respectivas 
marcas 

 
Costuma fazer 

uma lista escrita 
de compras? 

Sempre 4,2% 8,5% 7,0% 19,7% 
Quase sempre 1,4% 9,9% 1,4% 12,7% 

Às vezes 7,0% 23,9% 2,8% 33,8% 
Quase nunca 2,8% 7,0% 2,8% 12,7% 

Nunca 14,1% 5,6% 1,4% 21,1% 
Total 29,6% 54,9% 15,5% 100,0% 

 

 Observa-se nesta tabela que os consumidores que costumam fazer listas de compras às 

vezes (23,9%), planejaram somente os produtos, o que pode indicar um hábito de quem 

esporadicamente planeja suas compras. Já no fator que trata do planejamento do produto e de 

suas respectiva marca, o grupo que possui maior índice é o que costuma fazer listas de compra 

sempre (7,0%). E por fim o maior índice de não planejamento de nem o produto e nem a 

marca se dá pelas pessoas que nunca (14,1%) fazem listas de compras. 
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 Nas próximas duas tabelas dá-se continuidade no cruzamento da variável costuma 

fazer listas escritas de compra com mais outras duas: adquiriu algo que não estava em seus 

planos e gastou mais do que planejou. 

 

Tabela 32. Cruzamento: Costuma fazer uma lista escrita de compras? * Adquiriu algo que não 

estava em seus planos? 

 Adquiriu algo que não estava em seus 
planos? 

 
Total 

Sim Não 
 

Costuma fazer uma 
lista escrita de 

compras? 

Sempre 14,1% 5,6% 19,7% 
Quase sempre 11,3% 1,4% 12,7% 

Às vezes 32,4% 1,4% 33,8% 
Quase nunca 9,9% 2,8% 12,7% 

Nunca 11,3% 9,9% 21,1% 
Total 78,9% 21,1% 100,0% 

 

Tabela 33. Cruzamento: Costuma fazer uma lista escrita de compras? * Gastou mais do que 

planejou? 

 Gastou mais do que planejou? Total 
Sim Não Não planejou 

 
Costuma fazer 

uma lista escrita 
de compras? 

Sempre 2,8% 4,2% 12,7% 19,7% 
Quase sempre 1,4% 1,4% 9,9% 12,7% 

Às vezes 4,2% 1,4% 28,2% 33,8% 
Quase nunca 1,4% 0% 11,3% 12,7% 

Nunca 2,8% 1,4% 16,9% 21,1% 
Total 12,7% 8,5% 78,9% 100,0% 

 

 O primeiro ponto a ser observado com atenção é de que o maior índice de compra por 

impulso se dá na variável às vezes (32,4%), onde anteriormente, curiosamente observou-se ser 

o grupo qual obtém o maior índice de planejamento apenas dos produtos, sem as respectivas 

marcas, o que pode ser uma brecha para algum tipo de influência dentro do supermercado, 

pois o consumidor tem apenas os produtos planejados, logo, dispõe-se a procurar o que mais o 

agrada e consequentemente está aberto a uma probabilidade maior de ocorrência da compra 

por impulso. A ocorrência da compra não planejada ainda assim está presente em todos os 

grupos, mas com destaque para este que foi apontado devido ao seu grande índice. 

 Em relação à tabela de número 33, observa-se que o fato de se fazer uma lista de 

compras não traz consigo o valor planejado para compra. Mesmo assim é mister apontar um 

dado que a tabela traz: dos consumidores que planejaram previamente o valor a ser gasto, a 

maioria (12,7%) gastou mais do que planejou e dentro desta maioria, aponta-se novamente o 
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grupo qual sofreu maior ocorrência de compra por impulso – grupo às vezes - sendo o que 

mais ultrapassou o valor que havia planejado na sua compra. 

 A próxima variável a ser cruzada é a que indica o planejamento costumeiro das 

compras. Nas próximas duas tabelas cruzam-se esta variável com outras duas: você planejou a 

compra de hoje e de que maneira planejou a compra de hoje.  

 

Tabela 34. Cruzamento: Costuma planejar suas compras? * Você planejou a compra de hoje? 

 Você planejou a compra de hoje? Total 
Sim Não 

 
 

Costuma planejar 
suas compras? 

Sempre 12,7% 5,6% 18,3% 
Quase sempre 29,6% 4,2% 33,8% 

Às vezes 26,8% 14,1% 40,8% 
Quase nunca 1,4% 1,4% 2,8% 

Nunca 0% 4,2% 4,2% 
Total 70,4% 29,6% 100,0% 

 

Tabela 35. Cruzamento: Costuma planejar suas compras? * De que maneira planejou a 

compra de hoje? 

 De que maneira planejou a compra de hoje?  
Total Não planejou Somente os 

produtos 
Os produtos e as 

respectivas 
marcas 

 
Costuma 

planejar suas 
compras? 

Sempre 5,6% 8,5% 4,2% 18,3% 
Quase sempre 4,2% 23,9% 5,6% 33,8% 

Às vezes 14,1% 21,1% 5,6% 40,8% 
Quase nunca 1,4% 1,4% 0% 2,8% 

Nunca 4,2% 0% 0% 4,2% 
Total 29,6% 54,9% 15,5% 100,0% 

 

 Observando a tabela 34 nota-se que a freqüência do planejamento das compras do dia 

é menor nos grupos que nunca e quase nunca costumam planejar suas compras. Já nos grupos 

às vezes, quase sempre e sempre a freqüência é maior, com destaque para os resultados 

apresentados pelo grupo que diz respeito aos consumidores que quase sempre planejam suas 

compras costumeiramente, que apontam ser os que mais planejaram a compra do dia. Na 

seguinte tabela, a de número 35, tem-se resultado semelhante, onde percebe-se que os 

consumidores que costumam planejar suas compras quase sempre tem maior índice de 

planejamento dos produtos a serem adquiridos e também dos produtos e suas respectivas 

marcas a serem adquiridos. 
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 As seguintes tabelas também indicam o cruzamento da variável costuma fazer listas 

escritas de compra com mais duas outras: adquiriu algo que não estava em seus planos e 

gastou mais do que planejou. 

 

Tabela 36. Cruzamento: Costuma planejar suas compras? * Adquiriu algo que não estava em 

seus planos? 

 Adquiriu algo que não estava em seus planos? Total 
Sim Não 

 
 

Costuma planejar 
suas compras? 

Sempre 12,7% 5,6% 18,3% 
Quase sempre 29,6% 4,2% 33,8% 

Às vezes 32,4% 8,5% 40,8% 
Quase nunca 1,4% 1,4% 2,8% 

Nunca 2,8% 1,4% 4,2% 
Total 78,9% 21,1% 100,0% 

 

Tabela 37. Cruzamento: Costuma planejar suas compras? * Gastou mais do que planejou? 

 Gastou mais do que planejou? Total 
Sim Não Não planejou 

 
Costuma 

planejar suas 
compras? 

Sempre 2,8% 5,6% 9,9% 18,3% 
Quase sempre 4,2% 2,8% 26,8% 33,8% 

Às vezes 4,2% 0% 36,6% 40,8% 
Quase nunca 1,4% 0% 1,4% 2,8% 

Nunca 0% 0% 4,2% 4,2% 
Total 12,7% 8,5% 78,9% 100,0% 

 

 Pela tabela de número 36 percebe-se que a ocorrência da compra por impulso é 

relativamente elevada nos grupos quais se apresentam no quadro com exceção do grupo de 

consumidores que quase nunca costuma planejar suas compras. No entanto é curioso observar 

que mesmo o grupo qual identificou-se anteriormente como sendo o que mais costuma 

planejar suas compras – o grupo quase sempre – também possui alto índice de ocorrência de 

compra não planejada. Já na segunda tabela observa-se que a maioria dos consumidores que 

costuma planejar suas compras não planejou o valor gasto para a compra efetuada no dia. 

Entre os consumidores que planejaram o valor a ser gasto, nota-se que apenas o grupo que 

costuma planejar suas compras sempre obteve um menor índice de gastos além dos previstos, 

pois nos outros grupos – quase sempre, às vezes e quase nunca – observa-se que a maioria 

acabou por gastar além do que havia planejado, e no que diz respeito ao grupo restante – 

nunca costuma planejar suas compras – este grupo obteve 0% de índice de planejamento de 

valores a serem gastos na compra efetuada no dia. 
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 Nas tabelas 38, 39, 40 e 41 tem-se o cruzamento dos dados resultantes da questão que 

trata do planejamento da compra do dia com outras quatro variáveis: de que maneira planejou 

a compra de hoje, você fez uma lista escrita para a compra de hoje, adquiriu algo que não 

estava em seus planos e gastou mais do que planejou. O objetivo destes cruzamentos é 

identificar o grau de interferência do planejamento da compra do dia com o comportamento 

do consumidor na compra do dia. 

 

Tabela 38. Cruzamento: Você planejou a compra de hoje? * De que maneira planejou a 

compra de hoje? 

 De que maneira planejou a compra de hoje?  
Total Não planejou Somente os 

produtos 
Os produtos e as 

respectivas marcas 
Você planejou a 
compra de hoje? 

Sim 0% 54,9% 15,5% 70,4% 
Não 29,6% 0% 0% 29,6% 

Total 29,6% 54,9% 15,5% 100,0% 
 

Tabela 39. Cruzamento: Você planejou a compra de hoje? * Você fez uma lista escrita para a 

compra de hoje? 

 Você fez uma lista escrita para a compra de hoje? Total 
Sim Não 

Você planejou a 
compra de hoje? 

Sim 26,8% 43,7% 70,4% 
Não 1,4% 28,2% 29,6% 

Total 28,2% 71,8% 100,0% 
 

Tabela 40. Cruzamento: Você planejou a compra de hoje? * Adquiriu algo que não estava em 

seus planos? 

 Adquiriu algo que não estava em seus planos? Total 
Sim Não 

Você planejou a 
compra de hoje? 

Sim 54,9% 15,5% 70,4% 
Não 23,9% 5,6% 29,6% 

Total 78,9% 21,1% 100,0% 
 

Tabela 41. Cruzamento: Você planejou a compra de hoje? * Gastou mais do que planejou? 

 Gastou mais do que planejou? Total 
Sim Não Não planejou 

Você planejou a 
compra de hoje? 

Sim 8,5% 7,0% 54,9% 70,4% 
Não 4,2% 1,4% 23,9% 29,6% 

Total 12,7% 8,5% 78,9% 100,0% 
 

 Nesta tabela 38 pode-se constatar que o resultado de maior expressividade é o fato de 

que a maioria das pessoas que planejaram a compra do dia planejou apenas os produtos 
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(54,9%). Na seguinte tabela, nota-se que 43,7% planejou a compra do dia mas não fez uma 

lista escrita de compras, enquanto que 26,8% dos que planejaram a compra do dia fizeram 

uma lista escrita de compras. Na tabela 40 tem-se uma dado que demonstra que mesmo 

planejando suas compras o consumidor acaba por adquirir algo que não estava em seus 

planos, como mostra a tabela, dos 70,4% que planejaram a compra do dia, 54,9% destes 

consumidores compraram por impulso, o que curiosamente corresponde ao mesmo número de 

consumidores que planejaram apenas os produtos a serem adquiridos no dia da compra. Na 

última tabela apresentada neste grupo, percebe-se claramente que a maioria dos consumidores 

(78,9%) nem sequer planejou o valor a ser gasto na compra em questão. Já dos percentuais 

restantes, observa-se que a incidência de gastos a mais do que o planejado se dá em maior 

número nos indivíduos que não planejaram a compra do dia, mesmo tendo planejado o valor a 

ser gasto. 

 Os seguintes cruzamentos tratam então da maneira pela qual o consumidor planejou a 

compra do dia em relação a outras três variáveis que tratam do ato de utilizar uma lista para a 

compra, de adquirir algo fora dos planos e de gastar mais do que o planejado. O objetivo foi 

perceber a ligação entre a maneira que o consumidor planejou a sua compra e o resultado de 

sua compra, ou seja, se ocorreu ou não a compra por impulso e se gastou ou não a mais do 

que o planejado.  

 

Tabela 42. Cruzamento: De que maneira planejou a compra de hoje? * Você fez uma lista 

escrita para a compra de hoje? 

 Você fez uma lista escrita para a compra 
de hoje? 

 
Total 

Sim Não 
De que maneira 

planejou a compra 
de hoje? 

Não planejou 1,4% 28,2% 29,6% 
Somente os produtos 18,3% 36,6% 54,9% 

Os produtos e as respectivas 
marcas 

8,5% 7,0% 15,5% 

Total 28,2% 71,8% 100,0% 
 

Tabela 43. Cruzamento: De que maneira planejou a compra de hoje? * Adquiriu algo que não 

estava em seus planos? 

 Adquiriu algo que não estava em seus planos?  
Total Sim Não 

De que maneira 
planejou a compra 

de hoje? 

Não planejou 23,9% 5,6% 29,6% 
Somente os produtos 43,7% 11,3% 54,9% 

Os produtos e as 
respectivas marcas 

11,3% 4,2% 15,5% 

Total 78,9% 21,1% 100,0% 
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Tabela 44. Cruzamento: De que maneira planejou a compra de hoje? * Gastou mais do que 

planejou? 

 Gastou mais do que planejou? Total 
Sim Não Não planejou 

De que maneira planejou 
a compra de hoje? 

Não planejou 4,2% 1,4% 23,9% 29,6% 
Somente os produtos 5,6% 7,0% 42,3% 54,9% 

Os produtos e as respectivas 
marcas 

2,8% 0% 12,7% 15,5% 

Total 12,7% 8,5% 78,9% 100,0% 
  

 Percebe-se na tabela 42 que os indivíduos que planejaram os produtos e as respectivas 

marcas foram os únicos que apresentaram um índice maior de utilização de listas de compra. 

Já os outros dois grupos, dos consumidores que planejaram apenas os produtos a serem 

adquiridos e o dos que não planejaram nenhuns dos dois, apresentam seus percentuais mais 

elevados na resposta que diz respeito à não utilização de listas de compras no dia. 

 Na tabela 43 constata-se por simples observação, que os consumidores em sua maioria 

adquiriram algum produto que não estava previamente planejado. Mesmo os consumidores 

que planejam os produtos e marcas a serem adquiridos e também fizeram listas escritas de 

compras para o dia em questão apresentam também um índice de compra por impulso maior 

do que o de compra planejada, o que leva a crer que de alguma maneira estes indivíduos 

foram influenciados ou motivados a comprar algo que não estava em seus planos enquanto 

que dentro do supermercado, ou seja, foram à loja com suas compras planejadas, mas durante 

sua estadia no seu interior, foram acometidos de alguma influência extra que os levou a 

comprar algum item mesmo não estando em seus planos. 

 Seguindo a ordem das tabelas apresentadas, na de número 44 observa-se que a maioria 

dos consumidores não planejou o valor a ser gasto. Já dos entrevistados que não planejaram a 

compra do dia, mas planejaram o valor a ser gasto (4,2%), a sua maioria, gastou mais do que 

planejou. No item que trata dos respondentes que planejaram somente os produtos a serem 

adquiridos e também planejaram o valor a ser gasto, o índice de quem manteve-se dentro dos 

planos é pouco maior do que o índice de quem gastou a mais do que o planejado. E por 

último, dos consumidores que planejaram os produtos e as respectivas marcas e planejaram o 

valor a ser gasto, os números trazem que 2,8% gastou mais do que planejou e 0% gastou um 

valor dentro do previsto. 



 67

 O objetivo das duas próximas tabelas foi observar os dados que trazem a utilização de 

listas escritas e perceber a relação com a compra por impulso e com gastos acima do 

planejado, abaixo seguem as tabelas que trazem esses cruzamentos. 

 

Tabela 45. Cruzamento: Você fez uma lista escrita para a compra de hoje? * Adquiriu algo 

que não estava em seus planos? 

 Adquiriu algo que não estava em seus 
planos? 

 
Total 

Sim Não 
Você fez uma lista 

escrita para a 
compra de hoje? 

Sim 19,7% 8,5% 28,2% 

Não 59,2% 12,7% 71,8% 
Total 78,9% 21,1% 100,0% 

 

Tabela 46. Cruzamento: Você fez uma lista escrita para a compra de hoje? * Gastou mais do 

que planejou? 

 Gastou mais do que planejou? Total 
Sim Não Não planejou 

 
Você fez uma lista escrita 
para a compra de hoje? 

Sim 4,2% 4,2% 19,7% 28,2% 

Não 8,5% 4,2% 59,2% 71,8% 

Total 12,7% 8,5% 78,9% 100,0% 
 

 Constata-se a partir da tabela 45 que os consumidores que mais adquiriram produtos 

que não estavam nos planos são os que não fizeram uma lista escrita de compras para o dia. 

Esta afirmação pode ser feita a partir de uma simples regra de três, onde tem-se os seguintes 

resultados: 67% dos consumidores que fizeram uma lista escrita para a compra do dia 

compraram por impulso, enquanto que 83% dos consumidores que não utilizaram-se de uma 

lista escrita para efetuar a compra acabaram por adquirir algo que não estava em seus planos. 

 Nos números da tabela 46 observa-se que a maioria dos respondentes que não planejou 

o valor a ser gasto (59,2%) encontra-se também no grupo dos que não fizeram uma lista 

escrita para compra do dia. No grupo dos entrevistados que fizeram uma lista de compras para 

o dia as variáveis que indicam se o valor gasto foi superior ao planejado ou manteve-se dentro 

dos planos são estreitamente equilibradas, observa-se empate entre estas duas respostas. E por 

fim, no grupo dos indivíduos que não utilizaram-se de listas de compra para o dia a ocorrência 

do valor gasto acima do planejado é maior (8,5%) do que o valor gasto pela previsão do 

consumidor (4,2%). 
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 Os cruzamentos que vem a seguir trazem a variável que trata sobre os valor gasto pelo 

consumidor cruzada com outras duas em que se diagnostica a compra por impulso e o tempo 

de duração da compra. Pretendeu-se observar através destes dados se o consumidor que 

adquiriu algo por impulso gastou mais do que planejou e se o tempo de duração da compra 

interferiu nos gastos gerados pelo consumidor. 

 

Tabela 47. Cruzamento: Gastou mais do que planejou? * Adquiriu algo que não estava em 

seus planos? 

 Adquiriu algo que não estava em seus planos? Total 
Sim Não 

Gastou mais do 
que planejou? 

Sim 8,5% 4,2% 12,7% 
Não 2,8% 5,6% 8,5% 

Não planejou 67,6% 11,3% 78,9% 
Total 78,9% 21,1% 100,0% 

 

Tabela 48. Cruzamento: Gastou mais do que planejou? * Quanto tempo durou a compra? 

 Quanto tempo durou a compra?  
Total de 1 a 10 min de 11 a 20 

min 
de 21 a 30 

min 
de 31 a 40 

min 
de 51 a 60 

min 
Gastou mais 

do que 
planejou? 

Sim 5,6% 5,6% 0% 0% 1,4% 12,7% 
Não 4,2% 2,8% 0% 1,4% 0% 8,5% 

Não planejou 40,8% 25,4% 12,7% 0% 0% 78,9% 
Total 50,7% 33,8% 12,7% 1,4% 1,4% 100,0% 

 

 Observa-se na tabela 47 que quem gastou mais do que planejou consequentemente tem 

maior índice de compra por impulso do que os consumidores que não gastaram mais do que 

planejaram. Já no caso dos consumidores que não planejaram o valor a ser gasto na compra 

constata-se pelos dados apresentados que grande maioria (67,6%) acabou por adquirir algo 

que não estava em seus planos iniciais. Pela tabela 48 nota-se que os consumidores que não 

planejaram o valor a ser gasto na compra obtiveram um período de estadia no interior da loja 

pequeno, caracterizando uma compra rápida. Os outros consumidores obtiveram índice 

parecido, mas não com tanta margem entre um período de tempo e outro como os 

consumidores que não planejaram a compra. 

 Finalizados os cruzamentos desta pesquisa, por fim agora serão apresentadas as duas 

últimas tabelas que a aplicação dos formulários acabou por gerar. Estas duas últimas variáveis 

a serem apresentadas foram preenchidas com a ajuda de uma ficha de indução. Abaixo 

seguem os seus resultados. 
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 A tabela a seguir trata então das categorias de produtos mais adquiridas no processo da 

compra por impulso diagnosticado nesta pesquisa e o objetivo desta tabela é perceber a 

categoria em que houve maior ocorrência da compra por impulso.  

 

Tabela 49. Formulários preenchidos pela variável: Categorias de alimentos mais adquiridas na 

compra por impulso 

Categorias de alimentos mais adquiridas na compra 
por impulso: 

Freqüência Percentual 

Mercearia 46 48,4 
Perecíveis 15 15,8 
Bebidas 8 8,4 

Laticínios 7 7,4 
Congelados 6 6,3 

Higiene e Beleza 6 6,3 
Bazar 4 4,2 

Limpeza 3 3,2 
Total 95 100,0 

 

 Esta tabela demonstra claramente por simples observação, que os produtos mais 

adquiridos na compra por impulso são os que fazem parte do grupo de mercearia. Pode-se 

entender isto devido ao fato de que produtos como chocolates, biscoitos, pães e outros de 

consumo cotidiano e rápido fazem parte deste grupo. Os produtos perecíveis estão na segunda 

posição entre os mais adquiridos, fato que também é compreendido devido as circunstâncias 

dos produtos. Presunto, queijo e salsichas, por exemplo, são itens que o consumidor está 

habituado a comprar mais de uma vez por semana, o que pode gerar então este alto nível de 

compra por impulso nesta categoria. Bebidas, laticínios e congelados vem logo em seguida. 

No caso das bebidas, que não é um produto de necessidade básica para o consumidor, pode-se 

notar que a sua compra, com exceção dos sucos e refrigerantes, acontece para ocasiões 

especiais, o que pode justificar sua posição na lista. Entre os laticínios encontram-se produtos 

como leite, creme de leite e leite condensado, que são frequentemente adquiridos pelo 

consumidor, mas como pode-se notar no cenário atual, são produtos que vem apresentando 

constantes subas de preço, logo o consumidor procura adquiri-los em dias de promoção. E os 

congelados por fim, tem entre suas características o preparo rápido da refeição, o que pode 

então levar o consumidor adquirir por impulso por alguma necessidade sentida na hora da 

compra, como o fato de procurar por uma refeição rápida e cômoda. 

 Os grupos de higiene e beleza, bazar e limpeza que aparecem por último na tabela, 

demonstram características que condizem a mais cuidado na hora da compra, como no caso de 

higiene e beleza, ou fazem parte dos tipos de compra que são adquiridos em maior intervalo 
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de tempo, como é o caso dos produtos de limpeza. Ao fim da apresentação desta tabela 

constata-se que todas as categorias de produtos apresentaram algum índice de compra por 

impulso, mesmo que baixo, o que demonstra que este tipo de compra não está restrito a 

apenas alguns tipos de produtos. 

 A última tabela a ser apresentada é a que traz a maneira pela qual o consumidor obteve 

contato com os produtos que adquiriu impulsivamente. Pretendeu-se através destes dados 

mensurar em primeiro lugar se o merchandising de PDV foi o maior motivador da compra por 

impulso e em seguida perceber qual ferramenta de merchandising obteve maior índice de 

motivação, segundo os entrevistados, no momento da compra.  

 

Tabela 50. Como o consumidor obteve contato com os produtos que adquiriu, mas não 

estavam planejados em sua compra: 

Como o consumidor obteve contato com os produtos que adquiriu, mas 
não estavam planejados em sua compra: 

Freqüência Percentual 

Produto ao alcance das mãos e/ou a altura dos olhos 19 18,1 
Produto em exposição em estande 14 13,3 

Produto em exposição em gôndola próxima ao caixa 10 9,5 
Produto próximo a outro adquirido pelo consumidor 10 9,5 
Embalagem (nova/ diferenciada/ anunciando promoção) 8 7,6 

Prod. anunciado em cartaz de promoção das ofertas do dia 8 7,6 
Lembrança do produto através de outro estímulo 7 6,7 
Produto em exposição em ponta de gôndola 6 5,7 

Produto em exposição em ilha 4 3,8 
Produto em exposição em empilhamento 4 3,8 

Display 4 3,8 
Lembrança da propaganda das ofertas do dia 3 2,9 

Folhetos/ Flyers 2 1,9 
Cartaz 1 1,0 
Banner 1 1,0 

Take-one 1 1,0 
Faixa 1 1,0 

Encarte contendo as ofertas do dia 1 1,0 
Prod. em exposição com degustação/ demonstração 1 1,0 

Total 105 100,0 
  

 Esta última tabela vem então responder as dúvidas presentes durante esta apresentação 

dos resultados, tais como: o porquê de o consumidor mesmo planejando a compra, utilizando-

se de listas de compras escritas e planejando o valor a ser gasto em sua compra acaba ainda 

assim adquirindo produtos por impulso. O estímulo, que anteriormente foi citado nestas 

análises, ou influência, ou até mesmo motivação para a compra por impulso os quais Solomon 

(2002) faz suas ponderações, assim como Blessa (2003) também argumenta, na maioria 

absoluta dos casos aqui encontrados é, observando pela tabela 50, o merchandising de PDV. 
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Traça-se a partir desta tabela, uma afirmação, de que o merchandising de PDV é a ferramenta 

que mais motivou, influenciou ou estimulou a compra na maioria dos entrevistados. 

 Algumas ponderações em relação a estes dados podem ser feitas, tais como o fato de 

dentre as ferramentas de merchandising de PDV a que obteve mais eficácia perante a mente 

do consumidor foi a exibitécnica, ou simplesmente a disposição dos produtos na prateleira, ao 

alcance das mãos e à altura dos olhos do consumidor. É mister observar que produtos em 

exposição em estande, em gôndolas próximas ao caixa e próximos a outros adquiridos pelo 

consumidor também aparecem com alto índice nos resultados o que vai ao encontro, 

lembrando Pinheiro (2004), a um dos preceitos básicos a que se pretende o merchandising de 

PDV, que é aproximar o produto certo, ao consumidor certo, no lugar certo, na quantidade 

certa, ao preço certo. A embalagem também confirma-se como ferramenta de merchandising. 

Entre as outras ações; exposição em ponta de gôndola, empilhamento, ilhas e displays 

também aparecem na tabela, no entanto com baixa intensidade E por fim as ferramentas que 

menos são indicadas como fomentadoras da compra são as impressas em geral – cartaz, 

banner, take-one, faixa – e os produtos em exposição com degustação ou demonstração. 

 Finalizando a análise desta última tabela, nota-se que os comerciais das ofertas do dia 

também geraram lembrança na mente do consumidor e ainda, nota-se um índice de 6,7% de 

indivíduos que compraram por impulso, mas devido a outro estímulo que não estes indicados 

na lista previamente elaborada. 

 Uma última consideração a se fazer é que os dados alcançados não esgotam os 

resultados possíveis, pois as variáveis mensuradas em alguns casos são interdependentes. 

Observou-se que a variável “produto ao alcance das mãos e/ou altura dos olhos” pode 

interferir nos resultados de outras seis variáveis (grifadas na tabela 50), este fato então, poderá 

gerar alguma variação nos números apresentados. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Após o término do presente trabalho final de graduação que teve como tema o 

merchandising no PDV e a sua relação com o processo da compra por impulso, concluiu-se 

que o merchandising de PDV estabelece uma relação de grande escala com o processo da 

compra por impulso e esta relação tem grande influência no processo de decisão de compra 

dos consumidores pesquisados. A partir desta primeira consideração, algumas outras serão 

apresentadas a seguir. 

 Referente à atmosfera de compra constatou-se: 

 

• O ambiente da loja é tranqüilo e proporciona comodidade ao consumidor, facilitando 

sua estadia e o deixando a vontade enquanto está no supermercado; 

• A sinalização é bem organizada e recente; 

• As cores das seções estão bem distribuídas facilitando o encontro dos produtos pelo 

consumidor; seções especiais, como a de vinhos e espumantes, possuem cor 

personalizada; 

• A loja possui uma estação de rádio própria, mas não há planejamento da lista de 

execução de músicas; 

• A iluminação da loja é bastante clara, com algumas diferenciações em determinadas 

seções; 

• Não há aromatização artificial de ambientes; o mau cheiro do açougue e peixaria é 

contido. 

 

 Destaca-se então que o supermercado possui uma atmosfera de compra favorável à 

compra por impulso, mesmo não utilizando todos os recursos possíveis, como por exemplo, a 

aromatização de ambientes, que poderia trazer certa personalização para algumas seções e, em 

determinadas ocasiões, gerar uma sensação de “água-na-boca” no consumidor. A partir disto, 

poderia ser fomentado o desejo pelo produto beneficiado pela técnica. Outro fator é a própria 

rádio do supermercado, que poderia contar com um planejamento prévio das músicas a serem 

executadas, o que poderia contribuir para um fluxo ainda mais tranqüilo dentro da loja, como 

afirma Blessa (2003). Nos itens restantes: na iluminação, na sinalização, nas cores, e no 

layout da loja, notou-se boa organização do supermercado, o que tem contribuído para 

conforto e comodidade do cliente durante a sua estadia na loja. É mister lembrar também que 
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a compra por impulso só se dá com a criação desta atmosfera, tratando-se o varejo como se 

fosse uma peça de teatro. Pôde-se constatar, então, que o supermercado possui atmosfera 

propícia à compra por impulso e que se preocupa com os preceitos descritos no referencial 

teórico deste trabalho como imprescindíveis para o acontecimento da mesma. 

 Em relação à disposição dos produtos, observou-se que o supermercado disponibiliza 

geralmente as marcas-âncora à altura dos olhos e ao alcance das mãos do consumidor, o que, 

segundo Zenone e Buairide (2006), é de extrema importância, pois a facilitação destas marcas 

ao consumidor gera sua maior rotatividade. Na reposição dos produtos, no entanto, foi 

verificado um ponto falho e um ponto positivo, pois não há a falta de produtos durante o 

horário de funcionamento da loja, mas a reposição dos mesmos ocorre de maneira lenta, o que 

prejudica o tráfego e atrapalha o consumidor no momento da compra devido à obstrução da 

passagem por parte do funcionário. 

 O supermercado destaca-se também pela sua oferta ao consumidor de serviços 

ampliados, pois possui estacionamento próprio não pago e um serviço de entrega de compras 

em casa. O único ponto negativo neste item é que, dependendo da distância entre a residência 

e a loja e do valor gasto, o consumidor deve desembolsar determinada quantia para que o 

serviço seja realizado. Os serviços oferecidos vão ao encontro dos preceitos de Zenone e 

Buairide (2006), pois agregam valor ao supermercado.  

 A pesquisa também permitiu concluir que o supermercado analisado utiliza quase 

todas as variáveis de merchandising descritas na teoria, o que demonstra atenção e percepção 

das estratégias possíveis para influenciar a decisão de compra do consumidor-alvo. Sobre 

estas estratégias, a seguir serão apresentadas outras constatações: 

 

• Consumidores que lêem os encartes das ofertas do dia com maior freqüência 

acabaram por planejar com maior intensidade as suas compras, o que corresponde a 

28,2% do total de entrevistados. 

  

 Através deste dado, verificou-se que o consumidor que está mais informado acaba por 

planejar a sua compra com maior consciência, mas mesmo assim estes consumidores possuem 

um índice considerável de compra por impulso – 16,8% dos 28,2% adquiriram algo fora de 

seus planos – o que mostra que mesmo bem informado e com a compra planejada, o 

consumidor tende a cometer a compra por impulso. 

 Ainda sobre planejamento das compras, tem-se: 
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• Dos consumidores que planejaram o produto e a marca a serem adquiridos (15,5%), a 

maioria (8,5%) utilizou uma lista escrita de compras; 

• Dos consumidores que adquiriram algum item por impulso (78,9%), a maioria 

(59,2%) não utilizou lista escrita para a compra; 

• A maioria dos consumidores não planejou o valor a ser gasto. Já entre os 

consumidores que planejaram, mas gastaram mais do que o planejado (12,7%), a 

maioria (8,5%) não utilizou uma lista escrita de compras. 

  

 Constatou-se que os consumidores que utilizam listas escritas para a compra tendem a 

manter-se dentro dos planos. Nestes dados, fica claro que o consumidor que fez uma lista 

escrita para compra planejou com coerência os produtos e a respectivas marcas a serem 

adquiridos. Conclui-se também que o consumidor que não utiliza lista escrita para a compra 

tem forte tendência a gastar a mais do que o planejado e a adquirir algum item por impulso. 

Isto é explicado pelo fato de não existir planejamento prévio da compra, o que dá margem 

para alguma influência na decisão do consumidor dentro do supermercado. A lista, então, 

torna-se uma maneira de coibir a compra por impulso e faz o consumidor efetuar uma compra 

consciente, sem cometer fugas de seus planos iniciais. 

 

• A maioria dos consumidores planejou a compra do dia (70,4%); 

• Destes que planejaram a compra do dia: 54,9% planejou apenas os produtos a serem 

adquiridos e 15,5% planejaram os produtos e as respectivas marcas; 

• O restante, 29,6% não planejou nem o produto e nem a marca a serem adquiridos. 

  

 Nota-se através destes dados uma concordância com a pesquisa realizada pelo POPAI 

Brasil apud Blessa (2003), onde a maioria dos consumidores faz parte do universo que fica 

aberto à compra por impulso. Se somados os percentuais de quem planejou apenas os 

produtos com os de quem não planejou nenhum dos dois, tem-se que 84,5% dos 

consumidores está dando margem a algum tipo de influência na hora da compra, pois ao 

menos a marca este indivíduo terá de escolher quando dentro da loja, o que dá mais uma vez 

oportunidade para o merchandising de PDV entrar em ação e por alguma via tentar influenciar 

a decisão final de compra deste consumidor-alvo. 

 Os dados que vão a favor do não planejamento do consumidor para com suas compras 

se tornam ainda mais visíveis através dos seguintes apontamentos: 
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• 78,9% dos consumidores não planejou o valor a ser gasto na compra do dia; 

• Dos 21,1% que planejaram o valor a ser gasto, 12,7% gastou mais do que o 

planejado. 

  

 Mais uma vez a falta de planejamento figura como a principal variável dos números, 

nota-se o grande índice de não planejamento e ainda, dos consumidores que planejaram, a 

maioria acabou por gastar a mais do que estava em seus planos. Constata-se também que o 

percentual de consumidores que não planejou o valor a ser gasto no dia da compra (78,9%) é 

quase equivalente ao dos consumidores que estão abertos a alguma influência no momento da 

compra (84,5%). Observa-se então que o consumidor que não planeja a compra, por 

conseqüência, geralmente não planeja o valor a ser gasto. 

 O comportamento do consumidor observado até então reflete-se claramente na compra 

efetuada no dia, pois observa-se que: 

 

• 78,9% dos consumidores adquiriram algum item por impulso; 

• Dos consumidores que planejaram a compra (70,4%), a maioria (54,9%) comprou 

algum item por impulso. 

  

 Estes dados demonstram que o consumidor, na maioria das vezes, acaba por adquirir 

ao menos um item por impulso. Os números vão ao encontro da pesquisa realizada pelo 

POPAI Brasil, na qual a compra por impulso também aparece com grande índice. Ressalte-se 

que a maioria dos consumidores que planejou a compra acabou por adquirir algo que não 

estava em seus planos, demonstrando que mesmo com a compra previamente planejada a 

mudança na decisão de compra é de grande probabilidade. 

 Ainda é mister salientar que a categoria mais adquirida através da compra por impulso 

foi a que traz os produtos referentes à mercearia. Dentro desta categoria incluem-se itens tais 

como: pães, biscoitos, chocolates, enlatados, óleos, grãos (arroz, feijão), massas e aperitivos 

(salgadinhos, amendoins). De certa maneira pode-se explicar o alto índice desta categoria, 

pois nela encontram-se produtos como chocolates, biscoitos e aperitivos que são consumidos 

geralmente sem planejamento pelos consumidores, o que dá margem para estes produtos 

figurarem entre os primeiros a serem adquiridos pela compra por impulso. 

 Pode-se então apresentar um último dado conclusivo sobre este trabalho: 
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• 93,3% dos consumidores que adquiriram algo que não estava em seus planos 

indicaram alguma ferramenta de merchandising como motivo para a compra por 

impulso. 

  

 Este dado, somado ao que diz que 78,9% dos consumidores adquiriram algo que não 

estava em seus planos, traz a consideração final, de que o merchandising de PDV realizado 

pelo supermercado e no supermercado é o principal influenciador no processo de decisão de 

compra do consumidor, ou seja, o principal motivador para a ocorrência da compra por 

impulso nos casos averiguados neste trabalho. 

 É mister relembrar que o mercado atual apresenta um crescente aparecimento de 

produtos commodities, e por sua vez, como foi vista também por esta pesquisa, o consumidor 

está cada vez mais bem informado. O ponto a que se quer chegar é o fato de que realmente o 

merchandising de PDV tornou-se uma solução estratégica para as lacunas que o mix de 

marketing não consegue preencher. Explica-se por esta pesquisa também o fato de as 

empresas estarem aumentando os recursos direcionados a esta área, devido a necessidade de 

buscar novos meios para o crescimento de seus lucros e de sua imagem de marca. 

 O merchandising de PDV passa a ser uma solução também para aqueles que buscam 

baixo-custo em suas ações para conquistar o consumidor, pois as possibilidades de agir dentro 

desta esfera são muitas e em vários momentos o custo pode ser relativamente baixo se 

comparado a outros esforços comunicacionais. A segmentação do público é outro fator que 

entra em cena em conjunto com o merchandising, pois a empresa pode entrar em contato 

direto com o seu público-alvo, sem perder tempo e dinheiro através de meios de massa. Por 

fim, observa-se que é possível sim a criação de uma campanha publicitária somente com 

ações de merchandising e, se necessário, algum meio alternativo para apoio. O que leva a 

afirmar que a crescente que esta área apresenta tem, sem dúvida nenhuma, grande valia na 

ajuda para nortear os passos da comunicação de marketing atual. Considerando os espaços 

conhecendo o público e compreendendo a situação a empresa que melhor se utilizar desta 

ferramenta chamada merchandising de PDV com certeza estará sempre um passo à frente do 

seu concorrente e o seu produto estará trazendo sempre um valor agregado para o cliente, o 

que consequentemente gera uma forte imagem de marca na mente do consumidor e grande 

rotatividade em seus estoques, e que por fim, pode ser identificado como um resultado 

desejado por qualquer empresa que tenha vontade e ambição de crescimento dentro da atual 

cena do varejo em que se está incluída. 
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FORMULÁRIO – SURVEY E FICHA DE INDUÇÃO 
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Formulário – Survey 

DATA: ______ HORA: ______ 
1. É residente em Santa Maria?  Sim    Não    

2.  Veio sozinho ao supermercado:  Sim    Não 

3. Sexo:  Masculino     Feminino 

4. Idade: _______anos. 

5. Estado Civil:  Casado(a)    Solteiro(a)    Viúvo(a)    Divorciado(a)     Outro.___________ 

6. Faixa de renda líquida familiar:         até R$ 380,00                      de R$ 381,00 até R$ 700,00 

 de R$ 701,00 até R$ 1.000,00                de R$ 1.001,00 até R$ 1.500,00  

 de R$ 1.501,00 até R$ 2.000,00             mais de R$ 2.000,00 

7. Costuma ler encartes promocionais e/ou folhetos:  
 Sempre          Quase sempre           Às vezes              Quase nunca              Nunca 

8. Costuma assistir aos comerciais das ofertas do dia:  

 Sempre          Quase sempre           Às vezes              Quase nunca              Nunca 

9. Costuma fazer uma lista escrita de compras: 
 Sempre          Quase sempre           Às vezes              Quase nunca              Nunca 

10. Costuma planejar suas compras:  

 Sempre          Quase sempre           Às vezes              Quase nunca              Nunca 

11. Você planejou a compra de hoje?  Sim        Não 

Se sim, planejou:  somente os produtos                 os produtos e as respectivas marcas 

12. Você fez uma lista escrita para a compra de hoje?  Sim       Não 

13. Quantas unidades no total você comprou? ________ 

14. Quantos tipos produtos você comprou? ________ 

15. Adquiriu algo que não estava em seus planos?  Sim         Não 

16. Quais itens de sua compra não estavam planejados e o que levou ao contato com o produto? 

Nome e marca do produto Qt. Como obteve contato com o produto? 

   

   

   

   

   

   

   

   

17. Quanto tempo durou a compra? _________ min. 

18. Qual o valor planejado da compra? _________ R$    Não planejou 

19. Qual o valor gasto realmente? _________ R$ 
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Poderia identificar qual(is) item(ns) da tabela abaixo o levou ao 

contato com o produto? 

 

1. Cartaz 

2. Banner 

3. Display 

4. Take-one 

5. Folhetos/ Flyers 

6. Faixa 

7. Embalagem (nova/ diferenciada/ anunciando promoção) 

8. Encarte das ofertas do dia 

9. Lembrança da propaganda das ofertas do dia 

10. Produto em exposição em estande 

11. Produto em exposição em estande com degustação/ demonstração 

12. Produto em exposição em ilha 

13. Produto em exposição em empilhamento 

14. Produto em exposição em ponta de gôndola 

15. Produto em exposição em gôndola próxima ao caixa 

16. Produto anunciado nos cartazes de promoção das ofertas do dia 

17. Produto disponibilizado altura dos olhos do consumidor e/ou alcance 

das mãos 

18. Produto próximo a um dos produtos adquiridos pelo consumidor 

19. Lembrança do produto através de outro estímulo. 


