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RESUMO 

Com o nível de exigência dos consumidores aumentando cada vez mais, uma das formas mais 

interessantes de diferenciação de marca é através das experiências que ela proporciona. Mais 

especificamente, a marca capaz de criar experiências sensoriais e conexão emocional com o 

consumidor está um passo a frente das demais e os pontos de venda são grandes 

possibilitadores desse tipo de experiência. A pesquisa em questão analisou especificamente a 

percepção dos consumidores de ambientes de compra temáticos, a fim de verificar se e como 

os diferentes estímulos proporcionados pela tematização de um ambiente de compra 

influenciam no comportamento do consumidor e na sua experiência. Em linhas gerais é 

possível afirmar, dentre outras coisas, que os ambientes temáticos são mais valorizados pelo 

consumidor em relação aos locais de compra comuns e, ao estimulá-lo sensorialmente, a 

tematização é capaz de influenciar na sua decisão ou desejo de compra. 

 

Palavras-chave: Comunicação - Tematização - Experiência do consumidor - Ponto de venda 

- Ambientação - Multissensorialidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THEMED ENVIRONMENTS: 

The influence of thematization on consumer behavior and experience. 

 

ABSTRACT 

With the ever increasing level of consumer demand, one of the most interesting forms of 

brand differentiation is through the experiences it provides. More specifically, the brand 

capable of creating sensory experiences and emotional connection with the consumer, is one 

step ahead of the others and the selling points are great enablers of this type of experience. 

This research analyzed specifically the perception of thematic environments consumers in 

order to verify if and how the different stimuli provided by the thematization of a buying 

environment influence consumer behavior and experience. In general terms it is possible to 

affirm, among other things, that the themed environments are more valorized by the consumer 

than the common places of purchase and, by the sensory stimulation, the thematization is able 

to influence the consumer’s decision or desire to buy. 

 

Keywords: Communication - Thematization - Consumer Experience - Selling Points- 

Multisensoriality - Ambiance 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Cada vez mais os bens e serviços vêm se tornando commodities, isto é, está ficando 

mais difícil diferenciar funcionalmente um do outro. Assim, a única maneira de uma empresa 

se distinguir é através da experiência que proporciona aos consumidores. (McGOUN et al., 

2003). 

A experiência sensorial do consumidor no ponto de venda vem chamando a atenção já 

há alguns anos. As marcas capazes de criar experiência sensorial e conexão emocional com os 

consumidores se fortalecem no mercado e obtêm mais vendas. Isso acontece porque quando 

os sentidos humanos são aguçados, as emoções vêm à tona, influenciando muito no processo 

de decisão do cérebro, incluindo a decisão de compra. (LINDSTROM, 2007). 

Tendo em vista a importância da experiência do consumidor como forma de 

diferenciação, Blessa (2003) afirma que os pontos de venda permitem aos consumidores 

vivenciarem experiências sensoriais completas. Assim, a exploração da ambientação do ponto 

de venda parece ser uma oportunidade de diferencial competitivo. A criação da ambientação 

envolve questões como elementos visuais, arquitetura, elementos sonoros, funcionários, entre 

outros. Sobre isso, Rodrigues et al (2006) afirmam: 

 
Pode-se dizer que os estímulos sensoriais de, por exemplo, um ambiente físico, têm 

o potencial de desencadear uma rede de significações e constituir uma experiência 

única para cada sujeito. Sendo assim, a sensorialidade pode ser explorada intuitiva 

ou planejadamente como fonte de valor real para um público determinado 

(RODRIGUES et al., 2006, p. 2)  

 

A partir disso, o presente trabalho tem como objeto de estudo os ambientes temáticos, 

grandes expositores desses estímulos no ponto de venda e no qual o ambiente físico de 

contato de serviço é seu carro chefe. A tematização é definida como uma estratégia que aplica 

uma narrativa nas instituições ou locais, sendo que a origem do tema muitas vezes é externa a 

essa instituição em termos de espaço, tempo, esfera ou qualquer combinação desses elementos 

(BRYMAN, 2004). 

A associação da marca à valorização da experiência do cliente no ponto de venda é um 

fator diferencial que pode fazer com que o consumidor escolha uma marca dentre tantas 

outras. Tendo em vista esse diferencial, e partindo do apontamento feito por Carvalho e Mota 

(2002) de que os estudos sobre os efeitos reais do ambiente e suas implicações no 

comportamento de compra são pouco explorados pelos estudos científicos, o presente trabalho 
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se mostra relevante e justificado, de forma que venha a preencher a lacuna deixada pelos 

estudos científicos da área.   Além do mais, a maioria dos trabalhos a respeito do assunto é 

referente à análise de algum sentido ou ambiente temático específico, configurando-se, 

portanto, como estudo de caso. Foi encontrado pouco ou nenhum trabalho que analisasse os 

ambientes temáticos de forma geral, sobre diversos aspectos e ângulos, como é a análise 

proposta pelo trabalho.  

Tendo em vista a dificuldade em se encontrar ou ter acesso à literatura de referência 

sobre o assunto, foram abordadas questões das áreas da psicologia e da arquitetura, além do 

marketing, buscando dar suporte à compreensão do assunto. Assim, o trabalho foi estruturado 

inicialmente com uma abordagem teórica, para dar amparo à pesquisa, em seguida têm-se a 

explicação da metodologia utilizada e o questionário aplicado, seguidos pela análise dos 

resultados, considerações finais e, por fim, as referências bibliográficas.  

 

1.1. Problema de pesquisa 

  

Diante às considerações preliminares, a principal questão que norteia essa pesquisa é: 

Como os estímulos proporcionados por um ambiente temático podem afetar o comportamento 

do consumidor e sua experiência de compra?  

 

1.2. Objetivos 

 

Para solucionar o problema de pesquisa, o trabalho foi estruturado inicialmente em 

cima de seis objetivos, sendo um geral e cinco específicos.  

Espera-se, de forma geral, que com o trabalho, seja possível analisar se e como 

diferentes estímulos proporcionados pela tematização de um ambiente de compra influenciam 

no comportamento do consumidor e na sua experiência. Para tanto, serão cumpridos os 

seguintes objetivos específicos: (1) avaliar a influência da percepção e da emoção no 

comportamento do consumidor em ambientes temáticos; (2) analisar a efetividade dos 

estímulos multissensoriais em ambientes temáticos; (3) verificar como os consumidores 

avaliam sua experiência em locais temáticos e quais os resultados dessa percepção para a 

marca/ empresa. (4) analisar quão ligadas as pessoas se sentem aos ambientes temáticos 

(sentimentos, experiências, ligação com a marca) e (5) verificar se os ambientes temáticos 

possuem alguma vantagem competitiva (em relação à preferência do consumidor por 

diferentes motivos), quando comparados a ambientes de compra comuns.  
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1.3. Metodologia da pesquisa  

 

Nesta seção encontra-se a metodologia utilizada para responder ao problema de 

pesquisa e para se chegar aos objetivos propostos por esse trabalho.  

A pesquisa realizada se classifica como pesquisa descritiva, o tipo de pesquisa voltado 

à descrição de características do objeto de estudo, como tamanho de um mercado, 

comportamento de consumidores, pesquisa de imagem, satisfação e opinião de consumidores. 

(BARQUETTE; CHAOUBAH, 2007). No âmbito do marketing, a pesquisa descritiva pode 

ser usada para várias finalidades, dentre elas: (1) descrever as características de grupos 

relevantes, como consumidores, vendedores, organizações ou áreas de mercado; (2) estimar a 

porcentagem em uma população especifica que demonstra um determinado comportamento; 

(3) determinar as avaliações de características de produtos; (4) estabelecer em que grau as 

variáveis de marketing estão associadas; e (5) fazer previsões específicas, como por exemplo, 

quanto determinada marca vai vender certo produto em uma determinada cidade. 

(MALHOTRA, 2012).  

Além de pesquisa descritiva, o trabalho pode se enquadrar também como uma 

pesquisa exploratória, uma vez que se têm poucos trabalhos a respeito do tema estudado. O 

principal objetivo da pesquisa exploratória é entender preliminarmente um problema 

(BARQUETTE; CHAOUBAH, 2007). Além do mais, Malhotra (2012) e Gil (2017) apontam 

outros objetivos mais característicos da pesquisa exploratória, tais quais: proporcionar maior 

familiaridade com o problema, procurando torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses; 

explorar um problema a fim de oferecer informações sobre ele; e maior compreensão acerca 

do assunto estudado. Dessa maneira, Gil (2012, p. 26) é categórico em afirmar que “há, 

porém, pesquisas que, embora definidas como descritivas com base em seus objetivos, 

acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das 

pesquisas exploratórias”. 

Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica, definida por Gil (2017, p. 28) como 

aquela “[...] elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade 

de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais 

de eventos científicos”. A fim de fornecer fundamentação teórica ao trabalho, foram 

consultados diversos autores, tanto os que tratavam sobre tematização no contexto de 

marketing, quanto os de todos os outros âmbitos que esse assunto aborda, como elementos da 

área da psicologia, arquitetura e design.  
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A partir dessa fundamentação, foi elaborado um questionário (Anexo A) com 

perguntas que remetem ou se relacionam de alguma forma ao conteúdo teórico reunido. Essa 

relação será melhor descrita na seção de análise dos resultados e considerações finais. O 

questionário é definido por Barquette e Chaoubah (2007, p. 44) como “um conjunto de 

perguntas, ordenadamente dispostas, que serão feitas aos entrevistados”. Foi composto por 

oito grandes perguntas e 36 itens para marcação em escala Likert1, todos a respeito de 

ambientes temáticos e de estilo de compra. Além disso, foram acrescentadas três perguntas 

para classificação demográfica da amostra, sendo elas de idade, de renda familiar e de gênero. 

Foram usadas respostas de múltipla escolha, de escolha única e de escala Likert, permitindo 

uma análise quantitativa dos dados, além de uma pergunta descritiva sobre quais locais 

temáticos a pessoa já esteve. A segunda pergunta do questionário se caracterizou como 

pergunta filtro, a fim de que passassem para a próxima etapa apenas as pessoas que já 

frequentaram algum ambiente temático.  

Primeiramente foi aplicado um pré-teste para quatro pessoas, a fim de corrigir 

problemas semânticos, de interpretação e gerais das perguntas. Com as correções do pré-teste, 

foram feitas as seguintes alterações: (1) adicionada uma definição do que era ambiente 

temático, para que as pessoas compreendessem e soubessem responder se já estiveram ou não 

em um; (2) acrescentada uma pergunta discursiva sobre quais ambientes temáticos as pessoas 

visitaram, apenas para conferência posterior na análise a fim de saber se o lugar que a pessoa 

foi realmente se enquadrava na definição de um ambiente temático; (3) correção da 

construção de algumas frases, de forma a deixá-las mais claras; (4) reorganização da 

ordenação dos itens de acordo com o grau de importância, a fim de que fosse possível 

observar todos os itens na tela do computador, sem precisar rolar a barra para baixo, e, dessa 

forma, facilitar a resposta (no entanto, em smartphones a visualização acabou sendo 

dificultada, como relatado por alguns respondentes após a aplicação do questionário). O pré-

teste, segundo Gil (2017), visa garantir que os instrumentos de pesquisa meçam exatamente o 

que eles pretendem medir. Além disso, é útil para identificar problemas no entendimento das 

perguntas, nas opções de resposta, no layout do questionário etc. (BARQUETTE e 

CHAOUBAH, 2007). A respeito da principal função do pré-teste, Marconi e Lakatos (2007), 

afirmam que: 

 

                                                      
1 O modelo de mensuração desenvolvido por Rensis Likert em 1932, como afirma Costa e Júnior (2014, p. 4) “a 

escala de verificação de Likert consiste em tomar um construto e desenvolver um conjunto de afirmações 
relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância”. 
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É o teste preliminar ou pré-teste, que consiste em testar os instrumentos da pesquisa 

sobre uma pequena parte da população do universo ou da amostra, antes de ser 

aplicado definitivamente, a fim de evitar que a pesquisa chegue a um resultado falso. 

Seu objetivo, portanto, é verificar até que ponto esses instrumentos têm realmente 

condições de garantir resultados isentos de erros (MARCONI; LAKATOS, 2017).  

 

Após as devidas correções, o questionário foi aplicado via internet, pelas redes sociais 

Facebook, Instagram, Whatsapp e e-mail, entre o período de 20 de setembro a 17 de outubro 

de 2018, não sendo possível saber de qual rede social veio cada resposta. O tipo da 

amostragem é não-probabilística por conveniência, na qual os elementos amostrais são 

escolhidos por conveniência do pesquisador, sendo utilizada geralmente em pesquisas 

exploratórias. (BARQUETTE; CHAOUBAH, 2007).  

Durante os primeiros dias de aplicação, observou-se uma crescente no número de 

pessoas que marcaram nunca ter ido a um ambiente temático, e foi suposto que esse grande 

número poderia estar se dando pelo não entendimento das pessoas a respeito do que era de 

fato um ambiente temático. A fim de melhor esclarecer o conceito, foram acrescentados 

exemplos de locais temáticos na pergunta, além da definição já presente desde o início da 

aplicação do questionário. Sendo assim, os questionários não foram reaplicados, apenas se 

seguiu com as aplicações, tendo em vista que o foco principal era nas pessoas que já 

estiveram em um ambiente de compra temático.  

Por amostragem entende-se o processo de seleção de uma amostra. Já por amostra 

entende-se como uma parcela convenientemente selecionada da população a qual, a partir 

dela, se faz uma inferência, ou seja, o processo de generalização de uma conclusão obtida 

para toda uma população (BARQUETTE; CHAOUBAH, 2007; MARCONI; LAKATOS, 

2017).  

O tamanho da amostra foi definido com base em uma margem de erro de 7% e com 

um grau de confiança de 95%, a partir de uma planilha de cálculo de amostra desenvolvida 

pelo professor Edmundo Brandão Dantas. Foram obtidas 253 respostas ao questionário, sendo 

dessas, 171 válidas, ou seja, de pessoas que passaram pelo filtro por já terem ido a algum 

ambiente temático. A análise dessas respostas, juntamente relacionada ao conteúdo teórico 

previamente estudado, será feita na seção seguinte.  

Após um tempo de aplicação do questionário, foi observada a dificuldade em se 

conseguir respostas e foi feito um teste para averiguar se a diminuição da amostra alterava a 

margem de erro. Não houve nenhuma alteração significativa, embora não se tenha atingido a 

amostra da pesquisa, sendo essa uma limitação da pesquisa que, caso tivesse mais 

respondentes, teria um erro amostral menor e uma margem de confiança maior.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Multissensorialidade  

 

A multissensorialidade é definida por Leote (2015, p. 27) como “o acionamento de 

múltiplos sensores naturais, em vários estados perceptivos do interator”. Isso significa que em 

diversos momentos estamos expostos a situações multissensoriais. Um exemplo é quando 

comemos algo: estamos expostos ao tato com o alimento, ao sabor, ao cheiro, ao visual e ao 

barulho que eventualmente pode ser feito durante a alimentação. Esses sentidos percebidos 

podem nos remeter, por exemplo, à época da infância, quando a avó fazia a mesma comida, 

com cheiro, sabor, aparência, textura etc., semelhantes aos atuais.  

A reação imediata dos nossos receptores aos diversos estímulos sensoriais que 

recebemos é chamada de “sensação” e o processo de seleção, organização e interpretação das 

sensações é chamado de percepção. O processo de percepção é composto, segundo Solomon 

(2016), por três estágios. O primeiro estágio é chamado de exposição e é quando um estímulo 

sensorial penetra a gama de receptores; o segundo é a atenção e refere-se ao nível em que a 

atividade de pensamento é dedicada a um estímulo específico; o terceiro e último estágio é a 

interpretação, que é quando damos significado aos estímulos sensoriais que recebemos.  

A percepção difere de indivíduo para indivíduo porque é resultado tanto de condições 

internas dele como necessidade, crenças, atitudes etc., quanto de estímulos físicos e suas 

relações com o ambiente. (KOTLER; KELLER, 2012).  Krishna et al (2017) são categóricos 

em afirmarem que:  

As pessoas experimentam o mundo e interagem com ele através de seus sentidos 

corporais. Isso tem consequências mentais e comportamentais. Mais notavelmente, a 

representação e uso da informação sobre o mundo depende da modalidade sensorial 

em que foi adquirida e da modalidade motora na qual ela é promulgada.” 

(KRISHNA et al., 2017, p. 377, tradução nossa).  

 

 Abaixo, é possível ter a ilustração geral do processo perceptivo explicado por 

Solomon (2016). 
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Indo um pouco mais a fundo em questões da psicologia cognitiva, a sensação e a 

percepção são conceitos intimamente ligados com aspectos da memória e da aprendizagem do 

ser humano. Segundo os autores Kotler e Keller (2012) e Solomon (2016), a aprendizagem 

consiste em mudanças relativamente permanentes no comportamento de um indivíduo 

decorrente de uma experiência e configura-se como um processo contínuo, já que somos 

expostos a novos estímulos constantemente.  

Enquanto isso, a memória é definida por Solomon (2016, p. 225) como o “[...] 

processo de aquisição e armazenamento de informações ao longo do tempo para que elas 

estejam disponíveis quando necessário”, e muitas experiências já vividas podem ser 

“reativadas” na nossa mente, se recebermos os estímulos corretos, como no exemplo da 

comida que lembra a infância. 

Existem três tipos de memória: a memória sensorial, que é temporária, armazenando 

informações que chegam até nós através dos nossos cinco sentidos. A memória de curto 

prazo, que retém informações processadas no momento e que também possui armazenagem 

limitada. Por último, a memória de longo prazo, que é aquela na qual as informações são 

retidas por um longo período através do ensaio elaborativo (pensar sobre o significado de 

determinado estímulo e relacioná-lo com outros dados já presentes na nossa memória). 

(SOLOMON, 2016).  

A emoção é um fenômeno que recebe diferentes definições, dependendo do autor ou 

teórico e da abordagem que ele utiliza. A partir dessas divergências, um grupo de autores da 

área da psicologia fez uma revisão bibliográfica dos diversos conceitos da emoção, 

colocando-a como elemento muito relacionado à psicologia cognitiva e ao comportamento 

humano, propondo a seguinte definição:  

 

Figura 1 Visão geral do processo perceptivo 

Fonte: Solomon (2016)  
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A emoção é um conjunto complexo de interações entre fatores subjetivos e 

objetivos, mediados por sistemas neuro-hormonais, que podem (a) dar origem a 

experiências afetivas como sentimentos de excitação, prazer / desprazer; (b) gerar 

processos cognitivos, tais como efeitos perceptivos emocionalmente relevantes, 

avaliações e processos de rotulagem; (c) ativar ajustes fisiológicos generalizados às 

condições de excitação; e (d) levar a um comportamento que é frequentemente, mas 

nem sempre, expressivo, direcionado por objetivos e adaptativo (KLEINGINNA 

JUNIOR; KLEINGINNA, 1981, p. 355, tradução nossa).  

 

A emoção age sobre os processos cognitivos, principalmente na interpretação, nos 

julgamentos, na tomada de decisão e no raciocínio (BLANCHETTE; RICHARDS, 2010). A 

memória e o aprendizado, descritos anteriormente, são influenciados também pelo afeto de 

várias maneiras e as pessoas geralmente lembram das memórias felizes quando estão de bom 

humor. (EYSENCK; KEANE, 2017).  

Os processos de recepção sensorial e percepção, como vistos, estão intimamente 

ligados às emoções, à aprendizagem e à memória, que, por sua vez, estão relacionadas ao 

comportamento humano e à tomada de decisão. Segundo Lindstrom (2007), compreendemos 

o mundo ao nosso redor a partir dos nossos sentidos, que são nossos vínculos com a memória 

e podem afetar também nossas emoções. Além disso, o autor enfatiza ainda que somos 

capazes de atingir o máximo da nossa eficiência e receptividade quando colocamos em uso, 

de fato, os cinco sentidos e não apenas os dois mais comumente usados, visão e audição.  

A importância da multissensorialidade e da eficiência da exploração dos cinco 

sentidos já foi abordada em pesquisas e trabalhos das mais diversas áreas do conhecimento. 

Como exemplo, foi feito um estudo com idosos que sofreram algum tipo de traumatismo, 

acidente vascular ou algum tipo de depressão e como eles reagiram à estimulação 

multissensorial e cognitiva. O grupo que foi exposto a esses estímulos, apresentou menor 

declínio cognitivo em relação ao grupo que não foi exposto. (BENTO-TORRES et al, 2016).  

Na área de marketing, alguns trabalhos também já foram realizados. Como exemplo, 

Spence (2018) escreveu um artigo com todo um levantamento bibliográfico sobre estudos que 

já foram feitos a respeito da influência da música na degustação de vinhos, mostrando que 

muitas vezes, pode até alterar o sabor percebido.  

A ligação entre a marca e o consumidor é diretamente proporcional à quantidade de 

memórias sensoriais que essa marca ativa. Logo, quando uma marca é capaz de estimular no 

consumidor uma boa experiência sensorial, será capaz de se fazer lembrar por ele através das 

emoções e, consequentemente, estabelecer uma ligação maior com o cliente. (LINDSTROM, 

2007). 
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Percebida a notoriedade dos cinco sentidos em diversas áreas do saber e, mais 

especificamente na área de marketing e comportamento do consumidor, muitas marcas vêm 

adotando a multissensorialidade como forma de diferenciação. O ponto de venda é um meio 

de contato com o consumidor em que é possível explorar diversos aspectos multissensoriais, 

devido à sua evidência física. Por isso, ele será mais profundamente abordado no tópico 

seguinte.  

 

2.2. Ponto de venda (PDV) 

 

Sendo um dos 4 P’s do mix de marketing, o ponto de venda é definido como “qualquer 

estabelecimento comercial que exponha serviços ou produtos para a venda aos consumidores”  

(BLESSA, 2003, p. 22). A forma como o produto é exposto, a abrangência e frequência de 

exposição e a mensagem transmitida são ações que dizem respeito ao ponto de venda, estando 

intimamente relacionadas à área de vendas (ALVAREZ, 2008). Solomon (2016) afirma que: 

Um PDV pode ser um mostruário elaborado ou uma esmerada demonstração de 

produtos, uma máquina de emissão de cupons ou um funcionário que distribui 

amostras grátis de um novo biscoito no corredor do supermercado (SOLOMON, 

2016. p. 365).  

O ponto de venda pode ser visto como o ponto de encontro entre o consumidor, o 

produto/serviço e a intenção de compra, porque, dentre outros fatores, expõe e comunica 

diretamente a marca, envolvendo seus produtos/serviços, diretamente com o consumidor 

(ALMEIDA; MARQUES, 2012). Os pontos de venda, segundo Blessa (2003), permitem aos 

consumidores vivenciarem experiências sensoriais completas e as ações no PDV devem levar 

ao consumidor novidade, experimentação e até felicidade. Nesse sentido, Almeida e Marques 

(2012, não paginado) apontam que o “[...] ambiente do ponto-de-venda ganha certa atenção 

por ser neste lugar que as marcas têm um contato direto com o consumidor e onde começam a 

criar sua identidade”. 

2.2.1. Ambientação do ponto de venda  

 

A influência do ambiente no comportamento humano já há tempos vem sendo 

explorada por paisagistas, arquitetos, designers de interiores e, eventualmente por varejistas 

(DONOVAN; ROSSITER, 1982). Tendo isso em vista, é possível notar a relevância do 

assunto, explorado em diversas áreas.  

Segundo Ladeira e Santini (2018), o ambiente de compra é importante na tomada de 

decisão dos consumidores, levando em conta que cada um deles tem necessidades e desejos 

específicos e o ambiente de compra pode proporcionar situações de satisfação dos mesmos. 
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Além disso, o planejamento da atmosfera pode contribuir na construção da imagem da loja 

pelo consumidor, que leva em conta qualidades funcionais e os atributos psicológicos 

fornecidos. Sobre o design de loja, Malhotra (2013) diz que: 

O design da loja permite que você influencie os consumidores exatamente no lugar 

onde eles tomam a maioria de suas decisões de compra. Diferente das formas 

tradicionais de comunicação de marketing, como propaganda, mídia impressa ou 

mala direta, a influencia que o ambiente da loja tem sobre o consumidor é imediata e 

tridimensional. Uma loja desperta todos os sentidos (MALHOTRA, 2013. p. 3).  

Tanto o interior quanto o exterior das lojas podem ser pensados para criar sentimentos 

específicos nos consumidores que podem reforçar as intenções de compra (KOTLER, 1973). 

No processo de compra, o cliente não é influenciado apenas pelo produto em si, mas por toda 

experiência de consumo, desde a embalagem, das propagandas e promoções até o próprio 

espaço da loja. Segundo Kotler (1973), o lugar da compra e a sensação que esse lugar passa 

para o consumidor são mais relevantes no processo de influência de compra do que o próprio 

produto em si. Logo, investir na ambientação do ponto de venda e nas sensações que a marca 

passa para o consumidor tem se mostrado um grande diferencial no mercado. Blessa (2003) 

afirma que “as características da loja [...] e até o próprio público que transita no ambiente, 

todos contribuem para que, ao andar pela loja, o consumidor sinta-se tentado, ou não, a 

comprar.” (BLESSA, 2003. p. 43). 

A fim de uma boa ambientação do ponto de venda, surge o conceito de “atmosfera de 

loja”, inicialmente definido por Kotler como “o esforço para projetar ambientes de compra 

que produzam efeitos emocionais específicos no consumidor e aumentem sua probabilidade 

de compra” (KOTLER, 1973, p. 50, tradução nossa). Ela é captada pelos consumidores 

principalmente através dos sentidos: visão (cor, luminosidade, tamanho, formas), audição 

(volume, intensidade), olfato (aroma, frescor), toque (temperatura, suavidade) e, menos 

comumente, pelo paladar (gosto) (KOTLER, 1973). Tendo em vista que os estímulos 

sensoriais afetam o processo decisório de compra, um ponto de venda que estimula os cinco 

sentidos pode se tornar uma boa ferramenta de captação e manutenção de consumidores, 

como afirma o autor: 

[...] Primeiro, a atmosfera pode servir como um meio de criação de atenção. [...]. Em 

segundo lugar, a atmosfera pode servir como um meio de criação de mensagens. [...] 

Em terceiro lugar, a atmosfera pode servir como um meio criador de 

afetos”(KOTLER, 1973, p. 54, tradução nossa) 

Blessa (2003) define atmosfera de loja como o design de um ambiente construído 

através de comunicações visuais, iluminação, cores, música e aromas, a fim de estimular 
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respostas emocionais e as percepções dos clientes, podendo afetar seu comportamento de 

compra, da mesma forma como colocado por Kotler.  

 A influência da atmosfera começa através de cinco dimensões ambientais da loja 

capazes de estimular a percepção dos consumidores. Essas dimensões são, de acordo com 

Ladeira e Santini (2018), (1) variáveis externas, (2) variáveis de interior, (3) layout e design, 

(4) exibição e decoração do ponto de venda e (5) variáveis humanas.  

As variáveis externas dizem respeito à todos os elementos que podem ser observados 

de fora da loja, como portas, vitrines, manequins, arquitetura etc., e demonstram ao 

consumidor qual o perfil da loja, criando uma primeira identidade na mente dele. Já o 

ambiente interno é onde se pode construir um cenário que traga a essência da loja, devendo 

trazer na atmosfera, a visão e missão da empresa; é composto, por exemplo, por pisos, 

aromas, iluminação, paredes, cores, limpeza, etc. (LADEIRA; SANTINI, 2018). Sobre isso, 

Blessa (2003) afirma: 

 

As ambientações decorativas externas e as vitrines têm a incumbência de atrair os 

consumidores para dentro da loja. Por sua vez, as ambientações internas servem para 

informar, seduzir, aclimatar o consumidor que já está predisposto a comprar dentro 

da loja (BLESSA, 2003. p. 57).  

 

O terceiro ponto, layout e design, assim como o ambiente interno, tem a possibilidade 

de ser adaptado para se adequar ao melhor perfil da loja. Geralmente, o layout e o design 

dizem respeito ao agrupamento de produtos, dimensionamento do fluxo interno, alocação de 

espaços, tendo influência direta na resposta do cliente e na formação de identidade da 

empresa. (LADEIRA; SANTINI, 2018). 

 A quarta dimensão, exposição e decoração, é tida como ponto estratégico, uma vez 

que reforça os produtos e serviços oferecidos na loja. Fazem parte dessa dimensão o 

posicionamento dos produtos, cartazes, mensagens, influenciando significativamente as 

vendas. (LADEIRA; SANTINI, 2018). 

 A última dimensão proposta por Ladeira e Santini (2018) é a variável humana e diz 

respeito às interações sociais, incluindo a densidade de pessoas no ambiente, a sensação de 

privacidade, características pessoais dos consumidores e dos vendedores. 

   O efeito relacionado à atmosfera de loja está fortemente relacionado à atitude dos 

consumidores em relação ao seu comportamento dentro dela (DONOVAN; ROSSITER, 

1982). Tendo em vista todos esses aspectos, a ambientação do ponto de venda e a criação de 
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uma atmosfera coerente com a proposta da marca, que afete a percepção dos consumidores 

através de diferentes estímulos sensoriais e, consequentemente, sua decisão de compra, pode 

ser aplicado como um diferencial competitivo. Sobre isso, Malhotra (2013, p. 3) afirma que 

“em uma época de mercados saturados, é cada vez mais difícil para os varejistas se 

diferenciarem de seus concorrentes. O design da loja pode ser uma ferramenta de 

posicionamento muito efetiva para fazer exatamente isso.”  

A figura 2 ilustra as dimensões ambientais da loja, responsáveis por estimular a 

percepção dos consumidores, propostas por Ladeira e Santini (2018). 

 

 

Figura 2 As influências da atmosfera de varejo 

Fonte: Ladeira e Santini (2018) 

 

2.2.2. Merchandising  

 

Merchandising é definido por Blessa (2003, p. 18) como “qualquer técnica, ação ou 

material promocional usado no ponto de venda, que proporcione informação e melhor 

visibilidade a produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as 

decisões de compra dos consumidores.” Também se categoriza como atividades de marketing 

e comunicação que buscam identificar, controlar, ambientar e promover marcas, produtos e 

serviços nos pontos de venda, sendo responsável pelo destaque dos produtos na loja, a fim de 

acelerar sua rotatividade (BLESSA, 2003).  

 É uma atividade já antiga que ocorre, de forma primária, desde a idade média, quando 

os vendedores começaram a escolher ruas principais para expor suas mercadorias, buscando 

chamar atenção aos bens que estavam vendendo. Próximo do que é atualmente, o 

merchandising surgiu juntamente com o marketing, na década de 1930, nos EUA, onde os 
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vendedores começaram a notar que as mercadorias expostas eram mais vendidas que as não 

expostas e, por isso, passaram a transformar toda a loja numa espécie de vitrine. (BLESSA, 

2003).  

 O merchandising é considerado, segundo Blessa (2003), a mídia mais rápida e eficaz, 

uma vez que é a única na qual a mensagem conta com o consumidor, com o produto e com o 

dinheiro ao mesmo tempo, sendo esses os “três elementos chaves” para a concretização de 

venda. Tem como função deixar os elementos na atmosfera de varejo que caracterizam o 

posicionamento da empresa bem visíveis e, quando utilizado como ferramenta de atmosfera, 

pode trazer vários benefícios, sendo os mais comuns: (1) maior eficiência na exposição de 

produtos, (2) aumento de compra, (3) maior reconhecimento da marca, (4) geração de 

resposta afetiva e utilitária, (5) diferenciação da oferta, (6) aumento da atenção do consumidor 

e (7) aumento da adesão em programas de fidelidade (LADEIRA; SANTINI, 2018).  

Uma boa estratégia de merchandising pode gerar aumento de vendas semelhante a 

quando há redução no preço dos produtos (LADEIRA; SANTINI, 2018), sendo que o efeito 

do merchandising visual sobre a decisão do consumidor de trocar de marca é equivalente a 

um corte de preço de 15% a 30% (ALLENBY; LENK, 1995). A respeito do assunto, Blessa 

(2003) diz: 

Hoje, o merchandising é algo muito mais completo, que procura acompanhar todo o 

ciclo de vida de um produto, desde a adequação de sua imagem para os pontos-de-

venda até o acompanhamento de sua performance diante de seus consumidores 

(BLESSA, 2003. p. 24) 

 Uma vertente do merchandising é o visual merchandising, definido por Malhotra 

(2013) como a arte e ciência de apresentar produtos de modo visualmente mais atraente. 

Blessa (2003) o coloca como uma técnica que, ao trabalhar o ponto de venda, cria identidade 

e personificação decorativa a todos os equipamentos que circundam os produtos. Para a 

realização dessa técnica, são utilizados conceitos do design, da arquitetura e de decoração, a 

fim de aclimatar, motivar e induzir os consumidores à compra. (BLESSA, 2003, p. 22). 

Sabendo disso,  “Ele [o merchandising visual] é a ‘linguagem de uma loja’, é como um 

varejista se comunica com seus consumidores por meio de imagens ou apresentações do 

produto.” (MALHOTRA, 2013. p. 84).  

 O merchandising visual tem como principal objetivo melhorar a imagem e a 

atratividade da atmosfera da loja, buscando transformar um ambiente comum em um 

ambiente atraente para determinado grupo de consumidores. A curto prazo, tende a aumentar 

as vendas, e, a longo prazo, a consolidar a marca no mercado, gerando um posicionamento na 
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mente dos consumidores (LADEIRA; SANTINI, 2018). Ele deve combinar com todos os 

outros elementos de design da loja, como design e ambiente, para que seja transmitida uma 

imagem harmoniosa e única da marca (MALHOTRA, 2013).  

 Exemplos de lojas que possuem um bom merchandising visual são as lojas da Apple 

(figura 3), conhecidas por seu design clean e de interação do consumidor direto com o 

produto, e as lojas conceito da Lola Cosmetics (figura 4) (São Paulo, Rio de Janeiro e 

Brasília), uma marca vegana de produtos de beleza, que traz nesses ambientes uma 

personalidade da marca e que ela denomina como “aquele cantinho que faz você se sentir lá 

em casa”. 

 

 

Figura 3 Loja da apple 

Fonte: Internet  

 

 
 

Figura 4 Loja conceito da Lola, em Brasília 

Fonte: Internet  
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2.3. Efeitos do ambiente no comportamento do consumidor  

 

O comportamento do consumidor é definido por Solomon (2016, p. 6) como “os 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam 

produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades ou desejos”. Esse 

comportamento será analisado aqui sob a influência do ambiente de compra e suas possíveis 

implicações.   

Os estudos sobre os efeitos reais do ambiente e suas implicações no comportamento 

de compra são pouco explorados e com pouca documentação científica (CARVALHO; 

MOTTA, 2002). Isso talvez explique a dificuldade em se encontrar ou ter acesso à literatura 

de referência sobre o assunto. Serão abordadas questões das áreas da psicologia e da 

arquitetura, além do marketing, buscando dar suporte à compreensão do assunto.  

De acordo com Ladeira e Santini (2018), a psicologia ambiental é uma área de 

pesquisa que analisa como os diversos ambientes podem gerar informações e influenciar o 

comportamento dos consumidores. Ela se divide em duas abordagens de pesquisa no varejo: 

afetiva, que expressa as reações emotivas geradas pelo ambiente de varejo e a cognitiva, 

fundamentada na construção de mapas mentais do ambiente, procurando descrever quais 

caminhos os consumidores guardam na memória. 

Todos os estímulos que recebemos do ambiente podem agir como uma variável 

ambiental e, porventura, causar um comportamento específico. Essas variáveis influenciam o 

nível de estimulação do consumidor, que pode sentir-se animado, estimulado e ativado e se o 

nível de estímulos for muito baixo, os consumidores tendem a ficar entediados 

(MALHOTRA, 2013).  

Nesse contexto, Russell e Mehrabian (1976), pesquisadores da psicologia ambiental, 

propõem o conceito de “taxa de informação” de um ambiente, que seria todas as variáveis 

ambientais que cercam uma pessoa. A “taxa de informação” descreve estímulos de todos os 

tipos, desde sons e formas simples, até tarefas complexas e situações interpessoais ou sociais. 

Os ambientes que possuem aspectos mais novos, complexos, intensos, desconhecidos, 

improváveis, mutáveis, móveis ou incertos, possuem uma maior taxa de informação 

(MEHRABIAN; RUSSEL, 1976). Além disso, os autores propõem também um conjunto de 

descritores ambientais baseados nos efeitos emocionais que os ambientes têm nas pessoas, 

sendo eles: agradabilidade, efeito de despertar (ou taxa de informação) e efeito de produção 
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de dominância.  Essas dimensões podem ser úteis na caracterização de ambientes onde 

ocorrem o comportamento do consumidor (MEHRABIAN; RUSSEL, 1976). 

Ainda segundo os autores, existem algumas hipóteses que sugerem que o desejo de 

uma pessoa de comprar determinado objeto é aumentado em ambientes mais agradáveis e 

maximizado em ambientes de qualidade de despertar intermediário, sendo que essa condição 

favorável é maior em momentos agradáveis do que em desagradáveis.  

 Mehrabian e Russel (1974, apud DONOVAN; ROSSITER, 1982), afirmam que todas 

as respostas a um ambiente podem ser consideradas como comportamentos de aproximação 

(desejo de ficar no ambiente, de explorá-lo, de se comunicar com outros no local etc.) ou 

evitação (vontades opostas à aproximação) e as respostas emocionais que permeiam o tipo de 

comportamento podem ser colocadas em três estados emocionais básicos: prazer/ desprazer, 

excitação/não excitação, dominância/submissão. A interação entre prazer e excitação vai 

determinar a evitação ou aproximação, sendo que a excitação amplifica o comportamento de 

aproximação em ambientes prazerosos e o comportamento de evitação em ambientes 

desprazerosos. 

 Aplicando o modelo proposto por Mehrabian e Russel (1974) em um estudo, Donovan 

e Rossiter (1982) concluíram ainda que o prazer e a excitação induzidos por lojas em seu 

interior são determinantes no comportamento de evitação/aproximação dos consumidores, 

podendo incluir também seus comportamentos de gastos, aumentando o tempo dentro da loja 

e a vontade de interagir com vendedores. Além disso, as respostas emocionais induzidas no 

interior da loja são determinantes primários na superação de expectativas do consumidor.  

Um exemplo prático a se pensar é o McDonalds. Quando se refere a uma unidade em 

um shopping movimentado, por exemplo (figura 5), as pessoas geralmente querem fazer seu 

lanche o mais rápido possível e sair do local. Já quando se pensa em uma unidade do 

McDonalds como a de Orlando, ilustrado pela figura 6, que oferece um ambiente lúdico, com 

jogos, iluminação e cores diferenciadas, percebe-se o maior interesse gerado nos 

consumidores que muitas vezes ficam horas ali dentro e acabam comendo mais de uma vez.  
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Figura 5 Ambiente do Mcdonalds em um shopping 

Fonte: Internet  

 

 
 

Figura 6 Loja do Mcdonalds em Orlando, Estados Unidos 

Fonte: Internet 

 

 Assim, criar uma atmosfera e um ambiente de venda que procuram manter o ponto 

ótimo de excitação e prazer, dentro da proposta da loja e da marca, parece ser uma estratégia 

forte na influência emocional do comportamento do consumidor.  

2.3.1. Cenários de serviços como parte do show  

 

Outro termo importante nesse contexto é o de cenário de serviços. Cenário de serviços 

é definido por Lovelock e Wright (2006, p. 241) como “as impressões criadas nos cinco 
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sentidos pelo design do ambiente físico onde o serviço é realizado”, podendo gerar tanto 

impressões positivas quanto negativas sobre cada um dos cinco sentidos. Além disso,  

Temos a sensação do ambiente pelos estímulos desse meio, sem se ter consciência 

disso. Pela mente seletiva, diante do bombardeio de estímulos, são selecionados 

aspectos de interesse ou que tenham chamado a atenção, e só aí é que ocorre a 

percepção (imagem) e a consciência (pensamento, sentimento), resultando em uma 

resposta que conduz a um comportamento. (OKAMOTO, 2002. p. 27). 

 

 O ambiente físico ajuda a moldar as sensações e reações entre os clientes e 

funcionários e os elementos do cenário devem agir de forma conjunta, a fim de criar um 

ambiente coerente tanto entre si quanto com o conceito global da loja, para que se atinja o 

comportamento desejado no consumidor (LOVELOCK; WRIGHT, 2006; MALHOTRA, 

2013).  

Segundo Lovelock e Wright (2006), o cenário de serviços possui quatro dimensões 

que implicam na qualidade percebida, sendo elas: (1) o interior e o exterior da loja, (2) a 

localização, (3) as condições ambientes (como temperatura, por exemplo) e (4) as dimensões 

interpessoais (como a aparência dos funcionários, por exemplo).  

A evidência física e a atmosfera afetam o comportamento do consumidor, como já 

explicitado anteriormente. Lovelock e Wright (2006) delimitam três maneiras específicas 

como isso acontece, sendo a primeira delas o chamar a atenção e se destacar dos concorrentes, 

atraindo clientes; a segunda é como forma de criar mensagens com pistas simbólicas 

comunicando o público sobre o caráter e a qualidade distintivas da experiência de serviço; e a 

terceira como forma de criar um efeito, através de cores, texturas, sons, aromas e distribuição 

espacial. Os autores exemplificam: 

Considere a eficácia com que muitos parques temáticos utilizam o conceito de 

cenário de serviço para reforçar suas ofertas. As ruas limpas, trajes coloridos e 

personagens animados contribuem para compor a sensação de divertimento e 

entusiasmo que os visitantes encontram na chegada (e ao longo de sua visita) 

(LOVELOCK; WRIGHT, 2006. p. 242) 
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Figura 7 Rua do parque Magic Kingdom, na Disney, em Orlando (EUA), durante desfile 

Fonte: Internet 

 

 Autores como Lovelock e Wright (2006) e Malhotra (2013) comparam o cenário de 

serviços com o teatro, no qual o cenário, a música, a iluminação, os efeitos especiais, os atores 

(funcionários) e os bastidores, por exemplo, criam toda uma atmosfera envolvente. Os 

cenários teatrais são vistos como uma experiência complexa de entretenimento, criatividade, 

misticismo etc. Eles são uma boa metáfora aos cenários de serviços que, por sua vez, podem 

atingir desenvolvimento mais completo dando um tratamento gerencial baseado no teatro, 

através, por exemplo, da abordagem temática, que é uma dentre outras possibilidades de 

aplicação (CARVALHO; MOTTA, 2002). Lovelock e Wright (2006, p. 311-312) afirmam 

que “bons cenários e figurinos não conseguem salvar uma peça ruim, mas podem aumentar 

muito o prazer da plateia quando a peça é boa. Inversamente, um cenário ruim pode criar uma 

impressão inicial pobre, difícil de ser alterada”.  

 

2.4. Simulacros e as lojas temáticas  

 

Dada a importância dos estímulos sensoriais na criação dos cenários de serviços, da 

ambientação e da atmosfera do ponto de venda, Rodrigues et al. (2006) afirmam que eles são 

capazes de fazer com que os clientes percebam o ambiente de uma forma única e, juntamente 

com suas impressões pessoais, criem um simulacro. O simulacro, por sua vez, é definido por 

Baudrillard (1991) como algo que pretende atingir o real e que parte do princípio da 

equivalência, diferente da representação, que se associa a algo falso, utópico. Assim, o 

indivíduo “entende o simulacro como um ambiente real e não a cópia de um ambiente que já 

existe, pois a réplica é tão perfeita que a diferença entre original e cópia é quase impossível de 

ser notada” (RODRIGUES, et al., 2006, p. 8). 



30 
 

 Okamoto (2002) afirma que não se tem uma realidade absoluta na mente, mas somente 

aquilo percebido pelos fatos observados, decorrentes da atenção dada aos pensamentos, da 

interpretação dos fatos ou eventos que acontecem no espaço considerado real. O autor ainda 

dá a definição de mundo, no contexto da fenomenologia, como “o conjunto de relações 

significativas dentro do qual a pessoa existe” (OKAMOTO, 2002, p. 22).  

Os estímulos selecionados provocam imagens e sensações das experiências vividas 

anteriormente e, mediante comparações, justaposições com relação a um novo 

contexto, damos uma interpretação para essa nova situação em que passamos a 

acreditar ou em que queremos crer como realidade concreta (OKAMOTO, 2002. p. 

51).  

 

Assim, é possível inferir que existe a possibilidade de serem criadas novas 

“realidades”, uma vez que essa se dá a partir de construções de interpretação. Segundo 

Rodrigues et al. (2006), a construção de um simulacro crível é uma forma de gerar valor para 

o consumidor atual, uma vez que ele é inserido em uma atmosfera de ilusão no ato de compra.  

Nessa perspectiva, surgem as lojas temáticas. A estratégia de tematização é um 

método arquitetônico-teatral que permite às pessoas escaparem da realidade e experimentarem 

aventuras (MALHOTRA, 2013. p. 173), com o objetivo de entreter e criar ambientes 

imaginativos que transportem os clientes a outros mundos ou ofereçam-lhes outros estímulos. 

(MALHOTRA, 2013; SOLOMON, 2016). Sobre isso, Laurie Meamber, professora da George 

Mason University, afirma num texto de contribuição ao livro do Solomon (2016) que:  

Envolver os consumidores em experiências sensoriais não é nenhuma novidade no 

âmbito das artes. Contudo, com o pronto acesso à tecnologia das novas mídias, há 

mais opções imersivas. Do mesmo modo, os ambientes temáticos estão criando uma 

experiência particular do mundo para seus visitantes utilizando uma série de 

experiências estéticas para encantar as sensibilidades dos consumidores.” 

(MEAMBER apud SOLOMON, 2016, p. 65) 

 

  McGoun et al. (2003) definem o ambiente temático como um lugar de entretenimento, 

onde tudo foi pensado e criado para contar uma história em que os visitantes são encorajados 

a desempenharem um papel. Essa característica do consumidor não apenas como quem 

compra, mas como quem assume um papel na história, seria a principal diferença entre um 

ambiente temático e um ambiente de compra comum, segundo os autores.  

As histórias contadas dão a mágica por trás dos lugares uma vez que, quando levam o 

consumidor em uma jornada, acabam envolvendo-o em uma ação e fazendo com que se sinta 

parte da própria história. (LUKAS, 2013).  

A tematização é, portanto, a aplicação de uma narrativa nas instituições ou locais, 

sendo que a origem do tema muitas vezes é externa a essa instituição em termos de espaço, 

tempo, esfera ou qualquer combinação desses elementos. Essa estratégia dá um diferente 
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significado e simbolismo aos objetos aos quais é aplicada, transcendendo o que eles realmente 

são. Esses objetos, infundidos de significado pelo tema, são então considerados mais atraentes 

e interessantes do que seriam, oferecendo uma oportunidade do consumidor de se entreter e de 

aproveitar novas experiências (BRYMAN, 2004).  

    

Quando grande parte da paisagem do consumidor é composta de produtos 

homogeneizados e padronizados - shoppings, restaurantes e lojas idênticas - o 

entretenimento oferece um nível adicional de diversão que incrementa uma camada 

de charme ajudando a diferenciar do comum (BRYMAN, 2004. p. 16).  

 

Lukas (2013) aponta ainda o conceito de “mundo imersivo”, que, segundo ele, é um 

lugar em que qualquer um pode se envolver, independentemente do seu passado de vida, das 

suas visões políticas ou religiosas, dos passatempos no tempo livre. É um lugar, seja um 

restaurante, parque temático ou café, por exemplo, onde as pessoas querem estar e não sentem 

vontade de sair, porque apreciam o que estão fazendo. O autor afirma que se fica imerso em 

dois sentidos: o primeiro é sobre o lugar e sua qualidade evocativa, capaz de criar um 

conjunto complexo de sentimentos na pessoa, resultando em prazer e em vontade de 

permanecer no local. O segundo é a própria pessoa, que fica envolvida com o lugar e em sua 

mente cria associações e sentimentos resultantes em mais prazer. Isso leva ao fato de que: 

 

Eventualmente, as pessoas gostariam de estar em lugares diferentes ou visitar um 

período de tempo diferente. Que tal explorar a floresta tropical da Amazônia, 

passear em um castelo assombrado na Escócia [...]? Os consumidores podem fazer 

tudo isso sem o tempo exigido para uma viagem ao exterior, sem as preocupações de 

pegar um resfriado em um edifício medieval úmido e mal ventilado [...] 

(MALHOTRA, 2013. p.173)  

 

Segundo Solomon (2016), existem quatro tipos básicos de técnicas de tematização: (1) 

temas de paisagem (cria associações com imagens da natureza, de animais e do corpo físico); 

(2) os temas de mercado (formam associações com locais construídos pelo homem); (3) temas 

de ciberespaço (construído em torno de imagens da tecnologia da informação e comunicação); 

e (4) os temas da mente (se baseiam em ideias e conceitos abstratos, introspecção e fantasia). 

 Já Lukas (2013) classificou os tipos de temas em outras quatro categorias, sendo a 

primeira, o tema baseado no lugar e na cultura. Neste tipo de tema, um lugar do presente ou 

do passado é trazido de volta com a representação temática, e o autor traz como exemplo os 

cassinos em Las Vegas. O segundo tipo de tema é aquele baseado em uma marca, no qual são 

feitas associações para vincular os consumidores à marca e a certas qualidades dela. Um 

exemplo desse tipo de tema é a Niketown, uma espécie de loja conceito da Nike. O terceiro 
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tipo é o tema baseado em interesses e estilos de vida, que faz um apelo a certo tipo de 

consumidor, levando em conta, por exemplo, estilos de música ou esportes. O quarto e último 

tipo de tema colocado pelo autor é o tema baseado em humor e associação, no qual a conexão 

entre o tema e as ideias está relacionada aos estados de espírito ou associações abstratas. Um 

exemplo desse tipo é o hotel Propeller Island City Lodge, que é equipado com instalações de 

arte em Berlim e os quartos são considerados obras de arte. Esse tipo de tema se assemelha 

muito ao quarto tipo de tema proposto por Solomon, chamado de “temas da mente”. Vale 

ressaltar ainda que esses temas não são exclusivos, e pode haver associações entre eles. 

Alguns outros exemplos de lojas que se diferenciaram pela estratégia de tematização são: 

 

Figura 8 Loja Heineken Experience, em Amsterdam 

Fonte: Internet 

 

 

Figura 9 Loja da M&M's, em Orlando 

Fonte: Internet 
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Figura 10 Hamburgueria Dólar Furado, em Brasília 

Fonte: Internet 

 

 

Figura 11 Restaurante El Paso Texas, em Brasília 

Fonte: Internet 

 

 

Figura 12 Bar de gelo, no Rio de Janeiro 

Fonte: Internet 
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 Malhotra (2013) aponta que apesar de a estratégia de tematização ter ajudado a atrair 

consumidores e a diferenciar uma empresa dos concorrentes, nem todas as tentativas são bem 

sucedidas. O tema pode ocasionar problemas para os provedores de serviços. Primeiro porque 

é caro e exige investimentos substanciais, sem muita certeza de que a tematização será 

suficiente para cobrir os gastos. Em segundo lugar, as expectativas dos clientes em relação 

aos ambientes temáticos estão aumentando constantemente, uma vez que o que é inovador e 

excitante hoje pode se tornar banal e tedioso amanhã (BRYMAN, 2004).  

É provável que os custos girem em torno das despesas associadas ao fornecimento 

da personificação física do tema em termos de estímulos visuais, auditivos e até 

táteis e dos custos de treinamento da equipe para comportar-se de acordo com o 

tema e outros aspectos da prestação de serviços desejável. Além disso, não importa 

o quão bem o tema seja implementado fisicamente, pode ser simplesmente 

desagradável para os consumidores (BRYMAN, 2004. p. 17).  

 

 O ex-presidente de criação, Marty Sklar, que supervisionou a construção de vários 

parques temáticos da Disney, instituiu os “10 mandamentos do Mickey”, uma lista de 

princípios de design e cenário para se obter sucesso com ambientes temáticos. São eles: (1) 

Conheça seu público, (2) Ponha-se no lugar dos seus convidados, (3) Organize o fluxo de 

pessoas e ideias - boas técnicas de contar histórias-, (4) Crie um chamariz - “ímã visual”, (5) 

Comunique com as melhores técnicas visuais, (6) Evite excessos, crie surpresas - não 

bombardeie os clientes com informações-, (7) Conte uma história por vez, (8) Evite 

contradição e mantenha a identidade, (9) Cada grama de atenção, proporciona uma tonelada 

de prazer- proporcione o maior valor aos clientes, com um cenário interativo que exercite 

todos os sentidos e (10) Continue assim - nunca se entregue à complacência e mantenha seu 

cenário. (DISNEY INSTITUTE, 2011). 

Levando em conta esses 10 mandamentos, Malhotra (2013) definiu o que chamou de 

os “4 A’s”, fatores especialmente importantes para uma tematização bem sucedida: adequação 

do tema (escolher o tema correto para o empreendimento correto, baseado em dados 

empíricos), atenção ao detalhe (tudo deve ser coerente), autenticidade e atitude do pessoal 

(desempenhar seus papéis com base no tema). 

A tematização é um componente importante do cenário de serviços, tendo em vista 

que serviços que entretêm e que são memoráveis são tipos de experiências cada vez mais 

esperadas pelos consumidores. Logo, proporcionar um ambiente que excita os sentidos pode 

ser memorável e um mecanismo de distinção dos diversos concorrentes. No entanto, essa 

estratégia deve ser usada levando em conta toda uma análise em relação à empresa, ao 

mercado, ao consumidor etc., para que se obtenha sucesso (BRYMAN, 2004).  
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2.4.1. Consumidores hedonistas e experiências 

 

Os consumidores atuais não compram somente para adquirirem produtos e benefícios 

funcionais, eles querem ser capazes de se divertir enquanto compram. Esse tipo de fenômeno 

é chamado de “compra hedonista” pelos pesquisadores de consumo. (MALHOTRA, 2013). 

 Arnold e Reynolds (2003) desenvolveram uma escala para seu estudo exploratório 

sobre as motivações de compra do consumidor hedonista. Segundo eles, esses consumidores 

compram por seis motivos: (1) aventura - se refere à compra como algo estimulante, com a 

sensação de estar em outro mundo; (2) social - prazer em fazer compras com amigos ou 

família e de socializar enquanto compra; (3) satisfação- comprar para aliviar o estresse, o 

sentimento negativo ou como um tratamento especial para si mesmo; (4) ideia - comprar para 

se manter em dia com as tendências, a fim de ver novos produtos e inovações no mercado; (5) 

representação de um papel - reflete o prazer que as pessoas têm em comprar algo para os 

outros, com uma excitação e alegria intrínseca ao achar o “presente perfeito” para alguém; (6) 

valor - comprar em promoções, procurando por descontos e barganhas (ARNOLD; 

REYNOLDS, 2003, p. 80-81, tradução nossa). Esses motivos não são mutuamente 

exclusivos, conforme Malhotra (2013):  

Um consumidor hedonista pode gostar de almoçar em um restaurante cujo tema é 

uma selva, como o Rainforest Cafe (compra de aventura), passar um bom tempo 

escolhendo presentes de aniversário para os netos (compra de representação de um 

papel) e adorar encontrar um cachecol da moda a um preço baixíssimo (compra de 

valor) (MALHOTRA, 2013. p. 156). 

 

Os ambientes de compra temáticos oferecem experiências estéticas com variados 

estímulos, como já apresentado, e, por isso, o consumidor hedonista de aventura talvez seja o 

maior foco desses ambientes, já que ele deseja estar em um lugar especial recebendo 

estimulação durante a compra. (MALHOTRA, 2013). 

 A experiência, um componente fundamental à tematização das lojas, é entendida por 

McGoun et al. 2003 como:   

O encontro vivenciado em nível individual de uma pessoa com uma situação, sendo 

que esse encontro pode envolver diversos sentimentos, compreensões, sensações e 

ações em relação a uma situação com qualidades materiais, espaciais e temporais 

específicas. (MCGOUN et al. 2003, p. 656, tradução nossa). 

  

  Algumas teorias, segundo McGoun et al. (2003), classificam as experiências em duas 

categorias gerais: a primeira é a lógica-científica, em que as pessoas são calculistas, reflexivas 

e muito racionais, estando essa categoria relacionada à lógica da ciência; a segunda é a 

experiência narrativa, “que envolve o encontro subjetivo de uma pessoa com uma situação, a 
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qualidade vivida do encontro, a natureza da situação encontrada e a lógica do encontro” 

(McGOUN et al., 2003, p. 656, tradução nossa).  

De acordo com Pine e Gilmore (1999), uma experiência é capaz de envolver as 

pessoas em várias dimensões. No entanto, as mais importantes seriam (1) a de nível de 

participação do convidado, onde em um extremo está a participação passiva dele (os clientes 

não afetam diretamente ou não influenciam o desempenho da experiência) e em outro extremo 

está a participação ativa (na qual os clientes afetam pessoalmente o desempenho ou evento 

que produz a experiência); (2) a de nível de conexão, ou relacionamento ambiental, que une 

os clientes com o evento ou desempenho, estando em um extremo a absorção (ocupar a 

atenção de uma pessoa, trazer a experiência para a mente) e em outro extremo a imersão (se 

tornar fisicamente ou virtualmente uma parte da própria experiência). 

 A combinação dessas dimensões (nível de participação e nível de conexão) criam o 

que Pine e Gilmore (1999) chamaram de os quatro reinos da experiência: educação, 

entretenimento, escapista e estético. Segundo Malhotra (2013), os três últimos reinos se 

adequam aos consumidores de aventura, definidos por Arnold e Reynolds (2003) e serão 

explicados mais profundamente a seguir. A figura abaixo ilustra melhor a combinação das 

duas dimensões e quais reinos elas originam:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O reino do entretenimento ocorre quando as pessoas absorvem passivamente as 

experiências através de seus sentidos, como por exemplo, assistir uma apresentação ou ouvir 

música. Já o reino escapista envolve imersão muito maior do que experiências de 

entretenimento, sendo que o convidado desse tipo de experiência está completamente imerso 

Figura 13 Os 4 reinos da experiência 

Fonte: Pine e Gilmore, 1999 
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nele e é um participante ativamente envolvido. Parques temáticos, cassinos e realidade virtual, 

por exemplo, são experiências escapistas. O terceiro reino do consumidor de aventuras é o 

estético, no qual os indivíduos mergulham em um evento ou ambiente, mas possuem pouco 

ou nenhum efeito sobre eles, deixando o ambiente essencialmente intocado. São exemplos 

desse reino visitar uma galeria de arte ou museu ou fazer uma visita ao Grand Canyon. (PINE; 

GILMORE, 1999). 

As empresas podem melhorar a realidade de qualquer experiência, borrando os 

limites entre os reinos. Enquanto muitas experiências se envolvem principalmente 

através de um dos quatro reinos descritos acima, a maioria de fato cruza limites. [...] 

As experiências mais ricas abrangem aspectos de todos os quatro reinos (PINE; 

GILMORE, 1999. p. 38-39). 

 

 Trazendo o conceito da experiência, abordado por esses autores, para a realidade do 

consumidor e do marketing, cabe ressaltar que a experiência de consumo pode ser entendida 

como uma resposta interna e subjetiva que os consumidores têm em contato direto e indireto 

com uma empresa. A tomada de decisão de compra do consumidor (reconhecimento de 

necessidade, busca de informações, avaliação das alternativas, compra e pós-compra) está 

profundamente relacionada à experiência que ele teve dentro da loja. Nota-se então, a 

importância de se pensar estrategicamente a experiência oferecida ao consumidor no ponto de 

venda (LADEIRA; SANTINI, 2018). 
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Ao todo, foram obtidas 253 respostas ao questionário aplicado. A primeira pergunta, 

sobre quais motivos levam as pessoas a comprarem por prazer ou para satisfazer um desejo 

(gráfico 1), era de múltipla escolha, onde o respondente poderia escolher mais de uma opção, 

e obteve os seguintes resultados: 62, 1% dos respondentes disseram comprar por prazer a fim 

de aproveitar promoções ou descontos. Em segundo lugar, com 41,5% das respostas, está a 

opção “comprar para dar um presente para alguém especial” e só em terceiro lugar aparece a 

opção “buscar experiências divertidas e querer estar em um local com vários estímulos que te 

façam desligar um pouco da realidade”, com 36, 8% das respostas. 

 

Essa pergunta foi desenvolvida levando em conta a escala desenvolvida por Arnold e 

Reynolds (2003) sobre as motivações de compra do consumidor hedonista. Malhotra (2013) 

propõe que o consumidor hedonista de aventura (aquele que compra para buscar experiências 

divertidas e se sentir em outro “mundo”) talvez seja o maior foco dos ambientes de compra 

temáticos, devido às experiências que estes oferecem.  

As respostas dessa pergunta passaram por três análises diferentes. A primeira (gráfico 

1) diz respeito ao total de respondentes da pesquisa. Com ela, é possível observar que as 

compras hedonistas são motivadas principalmente por promoções ou descontos. Portanto, na 

nossa realidade e contexto cultural e socioeconômico ainda é possível observar a grande 

importância do preço nas decisões de compra. Mesmo com o consumidor mais exigente e a 

Gráfico  1 Motivo de compra por prazer 

Fonte: Dados da pesquisa 
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necessidade das marcas de se diferenciarem, preço ainda é um atributo de grande importância 

e de maior ressalva, segundo a pesquisa.   

A segunda análise (gráfico 2) da pergunta foi feita correlacionando qual a variável 

(motivo de compra hedonista) que mais aparecia dentro apenas do grupo de pessoas que já 

tinham visitado um ambiente temático. 

Levando isso em conta, foi feita uma relação entre a pergunta sobre os motivos da 

compra por prazer com a questão seguinte (pergunta filtro), se as pessoas já visitaram ou não 

um ambiente de compra temático. Das 171 pessoas que responderam já terem ido a um 

ambiente temático, 106 (61,98%) marcaram que compram por prazer motivadas por 

promoções ou descontos. Em segundo lugar, 73 (42,69%) pessoas marcaram que o motivo da 

compra hedonista é presentear alguém especial. Em terceiro lugar, 66 (38,59%) pessoas que 

disseram ter visitado algum ambiente temático, marcaram comprar por prazer para buscar 

experiências divertidas. Lembrando que as alternativas não são mutuamente excludentes, mas 

a que recebeu mais marcações dentro das pessoas que já visitaram algum ambiente temático 

foi a compra hedonista por promoções ou descontos, seguida pela que busca presentar alguém 

especial e em terceiro lugar a de busca por experiências divertidas.   

O resultado alto de “promoções ou descontos” nessa análise confirma a importância do 

atributo preço no processo de decisão de compra também entre as pessoas que já visitaram um 

ambiente temático. Relacionando isso especificamente ao ambiente temático, essa alta em 

promoções ou desconto pode ser relativa ao fato de que, geralmente, os ambientes de compra 

temáticos possuem um preço maior do que ambientes de compra comuns, e que, talvez, 

muitas pessoas visitem esses ambientes apenas quando recebem motivações de promoções, 

por exemplo.     
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A terceira análise (gráfico 3) foi feita olhando a proporção das pessoas que foram ou 

não a um ambiente temático dentro de cada motivo de compra. Isto é, foi realizada uma 

contabilização do número total de pessoas que marcaram o motivo X de compra por prazer e 

analisado o percentual dessas pessoas que já foram a um ambiente temático, lembrando que 

era possível marcar mais de um motivo de compra hedonista.  

Sob a ótica de cada categoria de motivo de compra, de todas as pessoas que marcaram 

comprar para buscar experiências divertidas (93), 66 delas já foram a um ambiente temático, 

contra 27 que nunca foram. Das categorias de tipo de compra, essa foi a que recebeu maior 

porcentagem de marcações positivas (70,9%), ou seja, de pessoas que disseram “sim” para a 

pergunta de ter estado em um ambiente temático ou não.  

O motivo de compra com a segunda maior porcentagem de pessoas que já estiveram 

em ambientes temáticos foi a de promoções ou descontos (67,5%) seguida quase que 

igualmente por interação social (69,6%), aliviar o estresse (69,8%) e presentear alguém 

especial (69,5%). 

 

 

 

Gráfico  2 Motivos de compra de pessoas que já estiveram em ambientes temáticos 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Esses dados de ambos os gráficos (2 e 3) mostram que as pessoas que frequentam 

ambientes temáticos não só buscam experiências divertidas nem são a maioria, como supôs 

Malhotra (2013), mas também são consumidores hedonistas que compram para proporcionar 

um presente a alguém especial, para aliviar o estresse ou por promoções e descontos, 

principalmente.  

Olhando sob as análises 1 e 2 (que analisam de forma total), a proposição de Malhotra 

(2013) é refutada, porque observou-se que as pessoas em sua maioria compram por prazer, 

principalmente quando o motivo é promoção ou desconto, inclusive os consumidores de 

ambientes temáticos.  No entanto, quando é feita a análise percentual de cada item de motivo 

de compra hedonista, o item com maior percentual de pessoas que já foram a um ambiente 

temático é o item suposto por Malhotra, “buscar experiências divertidas e querer estar em um 

local com vários estímulos que te façam desligar um pouco da realidade”, ou seja, pela análise 

percentual e individual de cada motivo, a teoria de Malhotra é confirmada.  

Isto é, a maioria das pessoas que busca experiências divertidas nas suas compras 

hedonistas já estiveram em um ambiente temático (de acordo com a análise 3), mas nem todos 

que já foram a um ambiente de compra temático foram motivados somente pela busca de 

experiências divertidas, mas principalmente por promoções e descontos (como mostram as 

análises 1 e 2). É importante ressaltar mais uma vez, que os itens de motivos não eram 

excludentes e que as pessoas poderiam marcar mais de uma opção. 

Gráfico 3 Porcentagem de pessoas que já estiveram ou não em um ambiente temático, por categoria de motivo 

de compra 

 

Gráfico  3 Porcentagem de pessoas que já estiveram ou não em um ambiente temático, por motivo de compra 

Fonte: Dados da pesquisa 



42 
 

Tendo essas informações e sabendo que um ambiente temático é um espaço que 

proporciona prazer, é possível que as lojas temáticas pensem em desenvolver estratégias para 

atingir esses outros tipos de consumidores, uma vez que estes compram por prazer por 

diferentes motivos além do proposto por Malhotra (2013).  

A pergunta filtro, se a pessoas já estiveram em algum ambiente temático, obteve uma 

porcentagem alta de respostas negativas, como mostra o gráfico 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse resultado pode refletir uma realidade do contexto brasileiro em que ainda se tem 

poucos exemplos de ambientes de compra temáticos, faltando referência aos respondentes ou 

que os ambientes que existem não são facilmente reconhecidos pelo público como temáticos, 

o que pode ser resultado de diferentes fatores e demandaria outros estudos para melhores 

conclusões.  

Das 253 respostas, 171 passaram pelo filtro de já ter ido a um ambiente temático. A 

amostra daqueles que já foram a ambientes temáticos é diversa, tendo a maioria (44,4%) entre 

18 e 24 anos de idade, o que pode ser resultado da amostra de conveniência. No entanto, 

também houve participação significativa de pessoas com mais de 25 e acima de 50 anos. 

Conforme ilustra o gráfico 5: 

 

Gráfico  4 Porcentagem de pessoas que já estiveram ou não em um ambiente 

temático 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico  5 Idade dos respondentes 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A diferença de gênero ficou quase que meio a meio, sendo 50,3% feminino contra 

49,7% masculino. A renda média familiar da maioria (32,7%) foi de 5 a 10 salários mínimos, 

seguida pela renda de 10 a 20 salários mínimos (31%). 

Das pessoas que já estiveram em ambientes temáticos, 98,8% disseram que sua 

experiência foi prazerosa e/ou excitante, e, desses, 85,8% dos respondentes disseram que 

acharam o ambiente agradável a ponto de passar mais tempo no local. 67,5% disseram que 

sentiram vontade de explorar o ambiente e 56,2% disseram ter sentido vontade de interagir 

com o ambiente, como mostra o gráfico 6: 

 

 
Gráfico  6 Nível de prazer/excitação durante a compra 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Esse resultado comprova a teoria de Mehrabian e Russel (1974 apud DONOVAN; 

ROSSETER, 1982), na qual a interação entre prazer e excitação vai determinar a aproximação 

(desejo de ficar no ambiente, de explorá-lo, de se comunicar com outros no local, etc) ou a 

evitação a determinado ambiente. Segundo os autores, em ambientes prazerosos, a excitação 

amplifica o comportamento de aproximação. Logo, tendo em vista que a grande maioria das 

pessoas que visitou um ambiente temático considerou que a experiência proporcionada por ele 

foi prazerosa e/ou excitante e que ainda sentiu vontade de explorá-lo, de passar mais tempo 

nele e de interagir no local, é possível concluir que os ambientes de compra temáticos 

provocam um sentimento de aproximação no consumidor. Isso pode influir diretamente no 

comportamento de compra, uma vez que se passa mais tempo dentro da loja, explorando-a e 

interagindo com o ambiente o que pode incluir também os vendedores e os objetos de 

consumo. 

 Segundo Malhotra (2013), todos os estímulos que recebemos do ambiente podem agir 

como uma variável ambiental e, porventura, causar um comportamento específico. Tendo isso 

em vista, Mehrabian e Russell (1976) falam a respeito da “taxa de informação” de um 

ambiente, ou seja, os estímulos de todos os tipos que causam um “efeito de despertar” nas 

pessoas. Levando em conta a proposição e teoria dos autores, foi desenvolvida uma questão a 

fim de verificar qual seria a taxa de informação percebida pelas pessoas em um ambiente 

temático (gráfico 7). Conforme mostra o gráfico, mais de 61% dos respondentes acharam que 

os ambientes temáticos eram inovadores (tinham elementos diferentes dos comuns, criativos, 

inesperados), proporcionaram surpresas boas, tendo elementos desconhecidos, improváveis e 

eram ricos em detalhes e todos se entrelaçavam, sendo o ambiente complexo. Além disso, 

57,9% dos respondentes afirmaram, ainda, que o ambiente temático provocou ânimo, ou seja, 

que se sentiram estimulados de diferentes formas.  
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Gráfico  7 Taxa de informação do ambiente 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Pelos dados, ainda considerando a margem de erro, é possível inferir que os ambientes 

temáticos, de forma geral, possuem uma taxa média/alta de informação, de acordo com a 

percepção dos consumidores. Além disso, como dito por Mehrabian e Russell (1976), 

algumas hipóteses sugerem que o desejo de compra de uma pessoa é aumentado em 

ambientes mais agradáveis e maximizado em ambientes de qualidade de despertar 

intermediário. Assim, tendo em vista que os ambientes temáticos possuem uma boa taxa de 

informação e são considerados agradáveis (ver gráficos 7 e 8), é possível inferir que o desejo 

de compra dos consumidores é aumentado nesse tipo de ambiente. 

 
 

Gráfico  8 Grau de concordância com relação ao sentimento gerado pelo ambiente de compra temático - 

Agradabilidade 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Levando em conta as teorias a respeito da experiência e o fato de que a tomada de 

decisão de compra está intimamente relacionada à experiência que o consumidor teve dentro 

da loja, de acordo com Ladeira e Santini (2018), foi pedido que os respondentes 

classificassem de 1 a 5 alguns itens que diziam respeito à experiência de consumo deles em 

um ambiente temático.  

 Sabendo que 1 correspondia a “discordo totalmente” e 5 “a concordo totalmente”, 

foram propostas seis afirmativas para os respondentes julgarem: (1) a experiência teve um 

significado especial para mim; (2) correspondeu ao que eu esperava; (3) foi além das minhas 

expectativas; (4) foi um momento de diversão/escape da rotina; (5) comparado com outras 

lojas comuns, me proporcionou uma experiência de consumo melhor e (6) o tempo gasto no 

local foi verdadeiramente agradável. Cinco das seis afirmativas (1, 2, 4, 5 e 6) ficaram com 

moda 5 e a afirmativa número 2 teve moda 4. Além disso, todas tiveram baixa porcentagem 

nos níveis 1 e 2 da escala (níveis de discordância da alternativa). Isso significa que, de 

maneira geral, as experiências das pessoas em ambientes temáticos são positivas. Cada 

afirmativa a respeito da experiência será analisada mais a fundo nos parágrafos seguintes. 

O primeiro item, que dizia respeito ao significado especial que a visita ao ambiente 

temático teve (gráfico 9), obteve média 3,77, com desvio padrão 1,13. No entanto, o lado de 

concordância (4 e 5) quando somados, contam 60,2% dos votos, contra 14,6% do lado de 

discordância, desconsiderando o ponto neutro (número 3 da escala). Mesmo com a margem de 

erro de 7% da pesquisa, o lado positivo da escala supera em mais de 50%.   

Os dois itens seguintes medem o grau de satisfação. Sabendo que: (1) quando a 

experiência é inferior ao que se espera, o cliente fica insatisfeito; (2) a experiência 

corresponde ao que se espera, o cliente sai satisfeito e (3) que quando a experiência supera as 

expectativas o cliente sai encantado (KOTLER; KELLER, 2012). Com uma média de 4,26 

pontos na escala e desvio padrão de 0,78, a experiência no ambiente temático correspondeu ao 

que os consumidores esperavam (saíram satisfeitos) (gráfico 10) e apenas 2,9% das pessoas 

saíram insatisfeitas. Já o item que questionava sobre a experiência ter ido além das 

expectativas (gráfico 11), ficou com média 3,76 na escala e desvio padrão 1,07, sendo que a 

maioria dos respondentes (62%) respondeu de forma positiva (marcou 4 ou 5 na escala), 

contra 12,3% negativos e 25,7% neutros (número 3 na escala).  

 No item para julgar se o momento dispendido no ambiente temático foi de diversão ou 

escape da rotina (gráfico 12) ficou com média 4,55 e desvio padrão de 0,59. 95,9% dos 

respondentes concordaram com a afirmativa (marcou 4 ou 5 na escala). Já o item para julgar 
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se as lojas temáticas proporcionavam melhor experiência de compra quando comparadas com 

lojas comuns (gráfico 13), recebeu nota média de 3,89 na escala com desvio padrão de 1,14, 

sendo que 70,7% respondeu positivamente à afirmativa (marcou 4 ou 5 na escala), contra 

12,2% que responderam negativamente (1 ou 2), excluindo os que marcaram o ponto neutro 

da escala (número 3). 92,4% dos respondentes responderam de forma positiva (marcaram 4 ou 

5 na escala) à afirmativa de que o tempo gasto no local temático foi verdadeiramente 

agradável (gráfico 14), ficando com média 4,43 e desvio padrão 0,69. 

Abaixo seguem os gráficos de cada item apresentado na perspectiva da experiência: 

 

 

 
Gráfico  9 Grau de concordância em relação à experiência ter tido um significado especial  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 
Gráfico  10 Grau de concordância em relação à experiência ter correspondido ao que se esperava  

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico  11 Grau de concordância em relação à experiência ter ido além das expectativas 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
Gráfico  12 Grau de concordância em relação à experiência ter sido divertida e fora da rotina 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 
Gráfico  13 Grau de concordância em relação à experiência ter sido melhor em comparação à lojas comuns 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico  14 Grau de concordância em relação à experiência ter sido de tempo agradável. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

  

Observando os resultados, é possível inferir que a experiência proporcionada pelos 

ambientes temáticos é julgada como muito boa pelos consumidores, sendo que todas as 

afirmativas ficaram com maior frequência no lado de concordância da escala (número 4 e 5), 

já levando em conta a margem de erro da pesquisa, de 7%. Sabendo que a decisão de compra 

é influenciada pela experiência proporcionada pelos ambientes/lojas, conclui-se pela pesquisa 

que em ambientes temáticos existe uma maior chance de o consumidor decidir pela compra, 

tendo em vista sua experiência positiva nesses locais.  

 Sabendo da importância e da influência das emoções e sensações do consumidor 

durante a compra, foram elaboradas 10 afirmativas para serem julgadas pelos respondentes de 

acordo com o que eles sentiram ou não durante sua visita ao local temático, sendo elas: (1) se 

sentiu em outra realidade/contexto; (2) sentiu que fazia parte da história contada pelo lugar; 

(3) sentiu curiosidade; (4) surpresa agradável; (5) agradabilidade; (6) empolgação; (7) vontade 

de comprar/ consumir mais ao longo do tempo em que ficou no ambiente; (8) emoção; (9) 

encantamento e (10) felicidade.  Os itens 1, 4, 7, 8, 9 e 10 ficaram com moda 4, os itens 3, 5 e 

6 com moda 5 e o item 2 com moda 3. 

 As afirmativas (1) “se sentiu em outra realidade”, (2) “sentiu que fazia parte da 

história contada pelo lugar” e (7) “sentiu vontade de comprar/ consumir mais ao longo do 

tempo” tiveram respostas de discordância e neutras em alto nível, sendo que o item 1 foi o 

único no qual as respostas de concordância (número 4 e 5 na escala) quando somados ficaram 

em mais de 50%, levando em conta a margem de erro da pesquisa.  

 Os outros sentimentos analisados (felicidade, curiosidade, surpresa agradável, 

agradabilidade, empolgação, emoção e encantamento) tiveram altos níveis de respostas 

concordantes, ficando as discordantes com pouquíssima porcentagem. Cada afirmativa a 
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respeito do que foi sentido durante a visita ao local temático será analisada mais 

detalhadamente nos próximos parágrafos: 

Com média 3,69 na escala e desvio padrão 1,15, o item “me senti em outra 

realidade/contexto” (gráfico 15), mostra o nível em que os ambientes temáticos criam o 

simulacro, abordado por Rodrigues et al. (2006), a partir dos estímulos sensoriais, da 

ambientação e da atmosfera do ponto de venda. Segundo o autor, a construção desse 

simulacro é capaz de gerar valor para o atual consumidor. Apesar da média, 63,7% das 

respostas foram positivas (marcaram ou 4 ou 5 na escala) contra 14,6% negativas, excluindo 

os que marcaram 3 (ponto neutro). Assim, a maioria acredita, em intensidades diferentes, que 

os ambientes temáticos os imergem em outra realidade. Portanto, conclui-se que os ambientes 

de compra temáticos são capazes de gerar mais valor ao consumidor, tendo em vista a 

proposição de Rodrigues et al. (2006), e poderiam explorar isso como um grande diferencial 

competitivo. O desvio padrão acima de 1 pode demonstrar como essa variável depende do 

ambiente visitado, tendo em vista que os ambientes vão ter gradações diferentes de imersão 

em outras realidades, dependendo do que eles são de fato e da sua proposta enquanto 

ambiente temático.  

 

 
Gráfico  15 Grau de concordância em relação à sensação de estar em outra realidade 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

O item seguinte, “senti que fazia parte da história contada pelo lugar” (gráfico 16), 

ficou com média 3,33 na escala e com desvio padrão de 1,2, sendo o ponto neutro a opção de 

maior frequência (número 3 na escala). 47,4% tiveram resposta positiva à afirmativa 

(marcaram os itens 4 ou 5) e 23,4% tiveram resposta negativa (itens 1 e 2), ou seja, esse item 

ficou bem dividido entre as notas, sendo mais expressivo no ponto neutro. Uma hipótese para 

explicar esse resultado pode ser que as pessoas se sentem pouco como parte da história ou não 
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se atentam a esse elemento, não tendo uma opinião formada sobre o item. Além disso, talvez 

as pessoas não consigam fazer a transferência do espaço temático para a história pessoal delas 

e nem vice-versa. Isso leva a pensar que às vezes pode ser mais importante o lugar apenas ter 

uma história/enredo, mas não necessariamente fazer com que as pessoas se sintam parte dela. 

Esse resultado refuta em partes a definição de ambiente temático, proposta por McGoun et al. 

(2003) na qual o consumidor é encorajado a desempenhar um papel na história contada pelo 

ambiente temático. Assim, pode ser que o consumidor se sinta mais à vontade apenas como 

expectador da história contada pelo local, o que dá margem a outros estudos.  

Isso leva a pensar se não seria mais interessante proporcionar uma experiência 

marcante e, a partir dela, a história do lugar passar a fazer parte da história do consumidor e 

não o contrário.  

 

 

Gráfico  16 Grau de concordância em relação à sensação de fazer parte da história do lugar  

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 O item referente à vontade de consumir mais ao longo do tempo em que ficou no 

ambiente (gráfico 17), recebeu respostas bem variadas, sendo a média de 3,35 na escala, com 

desvio padrão de 1,29 e moda 4. Foram 51,4% respostas positivas (4 ou 5 na escala), contra 

27,5% negativas, ignorando o ponto neutro (21,1%). Com uma média baixa, as respostas 

positivas somam mais que 50% da amostra, mas com a margem de erro da pesquisa (7%) não 

dá para fazer nenhuma inferência tão precisa. No entanto, a questão leva a refletir, pela moda, 

que existe um bom número de pessoas frequentadoras de ambientes temáticos que se sentem 

motivadas a comprar mais ao longo do tempo em que ficam no local. Isso significa que é 

possível haver uma relação forte entre os efeitos emocionais causados pelos ambientes 

temáticos sob o desejo de compra do consumidor, ficando essa lacuna aberta a futuros 

estudos.  
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Gráfico  17 Grau de concordância em relação à vontade de consumir mais ao longo do tempo despendido   

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Foram também propostos itens de emoções específicas, para caracterizar melhor como 

as pessoas realmente se sentem ao visitar um ambiente temático. O item “felicidade” (gráfico 

18) ficou com média 4,16 na escala com desvio padrão de 0,89, sendo 83,7% das respostas de 

concordância (números 4 e 5 na escala) contra apenas 5,9% de discordância (números 1 e 2). 

O sentimento “curiosidade” (gráfico 19) obteve resultados semelhantes, com média 4,33, 

desvio padrão de 0,73 e com 90,6% de respostas de concordância. “Surpresa agradável” 

(gráfico 20) ficou com média 4,20, desvio padrão 0,81 e com 84,8% de respostas positivas 

(números 4 e 5 na escala). O sentimento “agradabilidade” (gráfico 21) teve média 4,35 e 

desvio padrão 0,73, sendo 89,5% de respostas concordantes ao item. A “empolgação” (gráfico 

22) ficou com média 4,14, desvio padrão 0,87 e com 79% de respostas positivas à afirmação. 

O item “emoção” (gráfico 23) teve 66,6% de respostas concordantes, e uma média 3,76 na 

escala com desvio padrão de 1,04. Por último, o sentimento “encantamento” (gráfico 24) 

ficou com média 4,02 na escala, desvio padrão 0,99 e com 76% de respostas de concordância, 

confirmando o item a respeito de a experiência ter ido além da expectativa (rever gráfico 11).  
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Gráfico  18 Grau de concordância em relação à sensação de felicidade  

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  19 Grau de concordância em relação à sensação de curiosidade 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Gráfico  20 Grau de concordância em relação à sensação de surpresa agradável 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico  21 Grau de concordância em relação à sensação de agradabilidade 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 
Gráfico  22 Grau de concordância em relação à sensação de empolgação 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Gráfico  23 Grau de concordância em relação à sensação de emoção 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico  24 Grau de concordância em relação à sensação de encantamento 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Com a análise desses resultados, é possível concluir que os ambientes temáticos 

proporcionam bons sentimentos nos consumidores. Como afirmado por Blanchette e Richards 

(2010), as emoções têm efeitos principalmente na nossa interpretação, nos nossos 

julgamentos, no raciocínio e na tomada de decisão. Assim, se um ambiente é capaz de 

estimular essas emoções no consumidor, infere-se que isso influencie seu comportamento de 

compra, já que elas entram em contato direto com nossa cognição. Logo, um ambiente 

temático, que, como visto pela pesquisa, estimula boas emoções, é associado a boas memórias 

e pode desencadear comportamentos de compra favoráveis.  

Lindstrom (2005) afirma que a ligação entre a marca e o consumidor é diretamente 

proporcional à quantidade de memórias sensoriais que essa marca ativa nele. Tendo isso em 

vista, os próximos itens foram pensados de forma a analisar a percepção ou não dos estímulos 

multissensoriais pelos consumidores nos ambientes temáticos, de 1 (não percebi nada) a 5 

(percebi totalmente). Os itens a respeito da percepção ou não, são: (1) elementos visuais; (2) 

elementos sonoros; (3) cheiros/ perfumes; (4) elementos táteis; (5) estrutura arquitetônica do 

local; (6) a caracterização dos funcionários (fisicamente ou jeito de agir); (7) os pequenos 

detalhes e (8) a história/ tema contado pelo ambiente.  

Os itens 1, 2, 4, 5, 6 e 8 ficaram com moda 5 na escala Likert, o item 7 com moda 4 e 

o item 3 com moda 3, a menor de todas. Com exceção dos aspectos olfativos (nº3) e táteis 

(nº4), todos os outros itens obtiveram percepção positiva acima de 50%, levando em conta a 

margem de erro. Os cheiros/ perfumes ficaram divididos em três partes quase iguais entre a 

percepção, a não percepção e o ponto neutro, sendo que a não percepção (números 1 e 2 da 

escala somados) obteve a maior porcentagem. Os elementos táteis ficaram com percepção 
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positiva de 50,9%, no entanto com a margem de erro de 7%, não é possível inferir certamente 

sobre esse item.  

Os elementos visuais (gráfico 25) tiveram média de percepção de 4,53 na escala, com 

desvio padrão de 0,69 sendo que 92,4% dos respondentes tiveram resposta positiva 

(marcaram 4 ou 5 na escala) quanto à percepção desse item no ambiente temático. Os 

elementos sonoros (gráfico 26) tiveram resultado semelhante com média de percepção de 4,06 

na escala e desvio padrão de 1,04, tendo 77,8% de respostas positivas.  

O cheiro ou perfume específico do ambiente (gráfico 27) obteve média de percepção 

de 3,00 na escala com desvio padrão de 1,36, sendo apenas 33,9% das respostas positivas 

(marcaram 4 ou 5) quanto à percepção do item, 34,5% de respostas negativas (1 ou 2) quanto 

à percepção e 31,6% de respostas neutras (não souberam dizer). Logo, com porcentagens tão 

divididas, fica claro que o cheiro ainda é um elemento pouco percebido, pelo menos nos 

ambientes de compra temáticos, se comparado aos elementos visuais e sonoros.  É possível 

questionar então quais motivos poderiam levar o cheiro a ser pouco percebido, dentre eles o 

excesso de outros estímulos (visuais e sonoros principalmente), a pouca utilização ou atenção 

à esse sentido no dia a dia das pessoas ou a real falta de relação do cheiro com o local, por 

exemplo. 

Os elementos táteis (texturas, diferentes materiais, etc) (gráfico 28) ficaram com 

média de 3,41 na escala e desvio padrão 1,32, sendo 50,9% de respostas positivas quanto à 

percepção, 24,6% neutras e 24,6% negativas.  

O próximo item, “estrutura arquitetônica do local” (gráfico 29), obteve média 4,30 na 

escala e desvio padrão 0,92, sendo 84,2% de respostas positivas em relação à percepção desse 

item em um ambiente temático, contra apenas 5,3% de respostas negativas. A caracterização 

dos funcionários (gráfico 30) foi colocada com média 4,10 na escala, desvio padrão de 1,15 e 

77,8% de percepção positiva pelos consumidores.  

Os pequenos detalhes (gráfico 31) ficaram com média 3,79 de percepção, desvio 

padrão de 1,12 e com 64,9% de respostas positivas, contra 12,9% de não percepções e 22,2% 

no ponto neutro. Por último, a história/ tema contado pelo ambiente (gráfico 32) obteve média 

de percepção de 4,07 na escala e desvio padrão 0,97 sendo 77,8% de respostas positivas. É 

possível visualizar melhor os resultados de cada elemento com os gráficos a seguir:  
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Gráfico  25 Percepção dos elementos visuais no ambiente temático 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 
Gráfico  26 Grau de percepção dos elementos sonoros no ambiente temático 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 
Gráfico  27 Grau de percepção do cheiro no ambiente temático 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico  28 Grau de percepção dos elementos táteis no ambiente temático 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 
Gráfico  29 Grau de percepção da estrutura arquitetônica do ambiente temático 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 
Gráfico  30 Grau de percepção da caracterização dos funcionários do ambiente temático 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico  31 Grau de percepção dos pequenos detalhes do ambiente temático 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 
Gráfico  32 Grau de percepção da história/ tema contado pelo ambiente temático 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

O sentido do paladar não foi abordado no questionário porque, segundo Kotler (1973), 

esse sentido não se aplica diretamente à atmosfera de loja, pois esta pode ser vista, ouvida, 

cheirada e sentida, mas não provada.  

 Com esses resultados, é possível observar a quase total percepção dos elementos 

visuais (92,4%), seguidos pela percepção da estrutura arquitetônica do local (84,2%). Essa 

relação tão próxima entre a estrutura arquitetônica do local e os elementos visuais 

provavelmente se deve ao fato de a estrutura arquitetônica ser, de certa forma, um grande 

elemento visual externo capaz de explicitar o tema e, por geralmente ser diferenciada e fora 

do convencional em locais temáticos, chama a atenção das pessoas.  

É interessante notar que os elementos sonoros, a caracterização dos funcionários e a 

história/tema contado pelo local possuíram nível de percepção igual (77,8%). Os detalhes 
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surgem logo atrás com 64,9% de percepção, trazendo um alerta curioso de que as pessoas 

estão sim atentas aos pequenos detalhes e isso pode a vir fazer total diferença em uma decisão 

de compra. 

Os elementos táteis (50,9%) e o cheiro/perfume (33,9%) ficaram mais atrás nas 

percepções dos consumidores em relação ao ambiente temático. Esse resultado pode ilustrar 

dois polos: (1) uma indiferença do uso desses atrativos ou (2) são elementos ainda pouco 

usados e explorados nos ambientes temáticos, sendo, portanto, pouco percebidos. Estudos 

mais específicos poderiam ser feitos a fim de descobrir o porquê desses elementos terem 

ficado tão atrás na percepção dos consumidores a fim averiguar se o cheiro e os elementos 

táteis surtem efeito ou não na estimulação sensorial do indivíduo dentro do ambiente 

temático.  

Com os mesmos itens, na questão seguinte foi pedido que os respondentes agora os 

ordenassem de acordo com a importância que davam a cada um deles no momento de 

utilização do espaço temático. Tiveram elementos com quantidade igual de votos para a 

mesma posição e graficamente algumas posições não eram ocupadas, ficando umas 

sobrepostas e outras em aberto. A partir das posições mais votadas e da quantidade de voto 

para cada item, foi feita uma aproximação das respostas, a fim de preencher todas as posições 

e de classificar todos os itens, no entanto não é um dado absoluto, tendo em vista as 

aproximações feitas. 

Os elementos visuais ficaram em primeiro lugar com a maioria dos votos (93); os 

elementos sonoros ficaram em segundo lugar com 44 votos para essa posição. O 

cheiro/perfume recebeu maior quantidade de votos para a posição de oitavo lugar. Os 

elementos táteis receberam quantidade igual de votos para as posições 4º e 7º lugar (30 votos 

para cada). A estrutura arquitetônica recebeu maior quantidade de classificações na quinta 

posição (35 votos). A caracterização dos funcionários recebeu maior quantidade de votos para 

ocupar a quarta posição (31 votos). Os pequenos detalhes tiveram maioria na sétima posição 

(40 votos) e a história/ tema contado pelo local recebeu quantidade de votos iguais para a 5ª e 

8ª posições (30 votos). A terceira e sexta posições ficaram sem item de maioria de votos.  

Tendo isso em vista, foi feita uma aproximação, analisando as posições pela maior 

quantidade de voto de cada item que receberam e, quando um item “roubava” a posição de 

outro, esse outro foi alocado de acordo com a segunda ou terceira posição em que recebeu 

mais votos. Sendo assim, a classificação dos itens por ordem de importância ficou da seguinte 

maneira:  
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1º- elementos visuais 

2º- elementos sonoros 

3º - elementos táteis 

4º - caracterização dos funcionários 

5º- estrutura arquitetônica do local 

6º-  história/ tema contado pelo ambiente 

7º- pequenos detalhes 

8º - cheiro/ perfume do local  

 

 Sabendo que essa classificação não é absoluta, devido à aproximação que teve que ser 

feita, ela serve mais como uma reflexão. Os itens que tiveram quantidade de votos absoluta 

para determinada posição e que não precisaram passar pela aproximação foram os elementos 

visuais (1º lugar), os sonoros (2º lugar), a caracterização dos funcionários (4º lugar), a 

estrutura arquitetônica (5º lugar), os pequenos detalhes (7º lugar) e o cheiro/ perfume (8º 

lugar).  

 Os elementos visuais colocados como primeiro mais importante e os sonoros em 

segundo, estão de acordo também com a percepção das pessoas sobre esses elementos (figuras 

32 e 33). Enquanto isso, o cheiro, assim como é pouco percebido (gráfico 27) também se 

mostrou pouco importante para os consumidores. A caracterização dos funcionários se 

mostrou muito importante (4º lugar), até mais que a estrutura arquitetônica (que teve 

percepção maior na questão anterior). Isso pode refletir a importância do fator humano para o 

consumidor da amostra.  

A fim de entender melhor a relação entre os ambientes temáticos e a ligação do 

consumidor com a marca, foram elaborados seis itens para julgamento do respondente de 1 a 

5, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. As afirmativas propostas para 

julgamento foram: (1) me sinto mais envolvido com locais de compra temáticos do que com 

os comuns; (2) digo coisas positivas sobre os locais temáticos que já visitei; (3) recomendo 

esses locais para amigos e familiares; (4) tenho pretensão de voltar em algum desses locais 

para reviver a experiência que tive; (5) a lembrança que tenho dessas visitas é boa; (6) me 

sinto ligado à esses locais/ marcas/ empresas de alguma forma. Os itens 1, 2, 3, 4 e 5 

obtiveram moda 5 e apenas o item 6 ficou com moda 3. Cada afirmativa será analisada mais 

detalhadamente abaixo. 

O primeiro item, “me sinto mais envolvido com locais de compra temático do que 

com os comuns” (gráfico 33), obteve média de 3,78 na escala com desvio padrão 1,21, sendo 
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66,1% de respostas concordantes, contra 15,2% de discordantes e 18,7% de neutras. O item 

seguinte, “digo coisas positivas sobre os locais temáticos que já visitei” (gráfico 34), ficou 

com média de 4,18 na escala e desvio padrão 0,89, sendo 78,3% de concordantes com a 

afirmativa.  

81,3% disseram recomendar esses locais para amigos e família (gráfico 35), sendo que 

esse item ficou com média 4,26 e desvio padrão 0,85. 86% disseram concordar com a 

afirmativa “tenho pretensão de voltar em algum desses locais um dia para reviver a 

experiência que tive” (gráfico 36), que ficou com média 4,36 na escala e desvio de 0,85 

também. O item “a lembrança que tenho dessas visitas é muito boa” (gráfico 37) ficou com 

média de 4,40 na escala, desvio padrão de 0,77 e com 88,3% de respostas concordantes com a 

afirmativa. Por último, com média 3,36 e desvio de 1,27, o item “me sinto ligado à esses 

locais/ empresas/marcas de alguma forma” (gráfico 38), ficou com apenas 48,5% de respostas 

concordantes (4 ou 5 na escala), 28,7% de respostas neutras (3 na escala) e 22,8% de 

respostas discordantes (1 ou 2 na escala). 

 

 

Gráfico  33 Grau de concordância em relação ao maior envolvimento do consumidor com locais temáticos 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico  34 Grau de concordância em relação à positividade do que é falado sobre ambientes temáticos 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 
Gráfico  35 Grau de concordância em relação à recomendação do ambiente temático 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Gráfico  36 Grau de concordância em relação à pretensão de retorno ao ambiente temático 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico  37 Grau de concordância em relação à positividade das lembranças que se tem de um local temático 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 
Gráfico  38 Grau de concordância em relação à ligação do consumidor com o ambiente temático/ marca 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Pelos resultados, é possível concluir que os locais de compra temáticos, de forma 

geral, envolvem mais o consumidor do que os locais comuns. Ambientes temáticos recebem 

boas críticas e são recomendados a amigos e familiares (boca a boca positivo), proporcionam 

boas experiências e instigam o consumidor a voltar, já que deixaram boas lembranças em suas 

mentes. Ou seja, os ambientes de compra temáticos se envolvem, de alguma forma, 

emocionalmente com os consumidores, a ponto de eles recomendarem a pessoas queridas, de 

guardarem boas lembranças de suas visitas e de quererem revisitar o local. Essa ligação 

positiva e sentimental ao consumidor é capaz de tornar a marca mais próxima do cliente, 

como afirma Lindstrom (2005).  

No entanto, apesar dessa boa percepção (boas experiências e estimulações do 

ambiente) que os consumidores têm dos ambientes temáticos, apenas 48,5% da amostra se 
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sente ligado à marca/empresa/local. Os outros 28,7% de respostas neutras (indiferentes) e 

22,8% de respostas discordantes, podem ter tido uma experiência muito boa, mas que não foi 

suficiente para criar um vínculo maior com a marca, podendo ser objetos de estudo para 

algum outro caso específico.  

Apesar disso, o percentual de pessoas que estabelecem vínculo com a marca ainda é 

menor dos que as que não estabelecem ou não souberam responder. Isso leva a pensar se as 

emoções geradas por esses ambientes temáticos seriam responsáveis apenas por criar um 

vínculo momentâneo com a marca/empresa, se restringindo ao momento em que se vive a 

experiência e não o extrapolando. Não é possível fazer essa afirmação apenas com os dados 

dessa pesquisa, ainda mais levando em conta suas limitações e margem de erro de 7%, mas é 

uma reflexão que pode desdobrar em estudos futuros.   

As considerações gerais da pesquisa e possíveis conclusões serão feitas no tópico 

seguinte, juntamente com a reflexão dos resultados obtidos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O objetivo geral da pesquisa era analisar se e como diferentes estímulos 

proporcionados pela tematização de um ambiente de compra influenciam no comportamento 

do consumidor e na sua experiência. Para isso, inicialmente foi feito um levantamento teórico 

com artigos e livros a respeito do tema e de assuntos relacionados diretamente a ele, das áreas 

da comunicação, do marketing, do design e da psicologia.  

 A partir desse levantamento, foi construído e aplicado um questionário a fim de 

averiguar as teorias e de se atingir os objetivos gerais e específicos. Com a análise dos 

resultados do questionário, foi possível tirar algumas conclusões e reflexões interessantes e 

úteis no campo do marketing.  

 A primeira observação interessante diz respeito ao fato de muitas pessoas da amostra 

nunca terem visitado um ambiente temático, o que pode refletir uma realidade do contexto 

brasileiro e de outros fatores como falta de referências e de reconhecimento desses ambientes 

aos respondentes. Além disso, as pessoas ainda são fortemente influenciadas pelo preço nas 

suas decisões de compra, sendo que as compras hedonistas (por prazer) são majoritariamente 

influenciadas por promoções ou descontos, o que é reflexo também do nosso contexto cultural 

e socioeconômico.  

 A teoria de Malhotra (2013) de que o foco dos ambientes temáticos seriam os 

consumidores de aventura, aqueles que buscam experiências divertidas e estimulantes durante 

a compra, foi comprovada em partes, tendo em vista que os resultados da pesquisa mostraram 

que a maioria das pessoas que busca experiências divertidas nas suas compras hedonistas já 

estiveram em um ambiente temático, mas nem todos que já foram a um ambiente de compra 

temático foram motivados somente pela busca de experiências divertidas, mas principalmente 

por promoções e descontos. Assim, é interessante que os ambientes temáticos olhem não 

somente pelo consumidor de aventuras, mas também para outros perfis propostos por Arnold 

e Reynolds (2003), como os que consomem por valor, motivados por promoções ou 

descontos, e os que consomem pela representação de um papel, motivados a presentear 

alguém especial.  

 Houve quase uma totalidade na percepção de que a experiência no ambiente temático 

foi prazerosa ou excitante e, desses, a grande maioria disse sentir vontade de passar mais 

tempo no local, de explorar o ambiente e de interagir com ele. Esse resultado comprova a 

teoria Mehrabian e Russel (1974 apud DONOVAN; ROSSITER, 1982), na qual a interação 

entre prazer e excitação vai determinar a aproximação ou a evitação ao ambiente. Assim, 
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conclui-se que os ambientes de compra temáticos provocam um sentimento de aproximação 

no consumidor e isso influi diretamente no seu comportamento de compra, uma vez que se 

sente atraído a estar no local, explorá-lo e interagir com ele.  

 Além disso, conclui-se que os ambientes temáticos possuem uma alta taxa de 

informação e, portanto, são capazes de aumentar o desejo de compra dos consumidores, com 

base na teoria de Mehrabian e Russel (1976). 

 Indo a fundo na pesquisa e analisando de forma mais detalhada a experiência dos 

consumidores nos ambientes de compra temáticos, conclui-se que, de maneira geral, as 

experiências das pessoas nesses ambientes são positivas, já que, para muitos, além de 

corresponder ao que se esperava, a experiência ainda foi além das expectativas. As pessoas 

consideram que o tempo gasto num ambiente temático foi de diversão ou escape da rotina e 

foi verdadeiramente agradável, que as lojas temáticas proporcionam uma experiência de 

consumo melhor do que lojas comuns e que a experiência da visita teve um significado 

especial, atingindo o quinto objetivo específico (entender se os ambientes temáticos possuem 

alguma vantagem competitiva quando comparados à ambientes de compra comuns). Sabendo 

que a tomada de decisão de compra está profundamente ligada à experiência que o 

consumidor teve dentro da loja (LADEIRA; SANTINI, 2018), conclui-se que os ambientes 

temáticos têm um forte apelo à decisão de compra, tendo em vista que proporcionam uma 

experiência de consumo memorável e diferenciada das demais, como apontou a pesquisa. 

Com isso, atingiu-se o terceiro objetivo específico da pesquisa: entender como os 

consumidores avaliam sua experiência em locais temáticos e quais os resultados dessa 

percepção para a marca/ empresa.  

 Os ambientes temáticos são capazes de imergir as pessoas em outra realidade, ou seja, 

são capazes de criar um simulacro. Como abordado por Rodrigues et al. (2006), a criação 

desse simulacro gera maior valor ao consumidor. Assim, conclui-se que os ambientes 

temáticos são capazes de gerar mais valor percebido devido ao simulacro criado.  

 No entanto, as pessoas não se sentem parte da história contada pelo ambiente temático, 

rompendo com a definição de McGoun et al. (2003), na qual o consumidor é encorajado a 

desempenhar um papel no ambiente temático. Isso leva a refletir que talvez possa ser mais 

importante que o lugar tenha apenas uma história/enredo, mas não necessariamente fazer com 

que as pessoas se sintam parte dela, e sim que seja uma espectadora da história. Esse resultado 

dá margem a outros estudos mais específicos levando em conta o foco na experiência para que 

o lugar se torne marcante na história da pessoa e não o contrário. 
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 Em relação às emoções despertadas pelos ambientes temáticos, as pessoas se sentem 

muito felizes, curiosas, agradáveis, empolgadas, surpreendidas (de forma positiva), 

emocionadas e encantadas. Assim, os ambientes temáticos são associados a boas memórias e 

sentimentos, podendo desencadear comportamentos de compra favoráveis, uma vez que as 

emoções têm efeitos principalmente na nossa interpretação, nos nossos julgamentos, no 

raciocínio e na tomada de decisão (BLANCHETTE; RICHARDS, 2010). Logo, emoções 

positivas desencadeiam julgamentos, raciocínio e tomadas de decisão positivas, chegando-se 

assim, ao primeiro objetivo específico (entender a influência da percepção e da emoção no 

comportamento do consumidor em ambientes temáticos).  

 Dada a importância dos estímulos sensoriais na ligação com a marca, conforme 

postulado por Lindstrom (2005), e a partir dos dados colhidos na pesquisa, conclui-se que 

houve uma percepção quase total dos elementos visuais nos ambientes temáticos, seguidos 

pela estrutura arquitetônica do local em segundo lugar, e igualmente seguidos pela percepção 

da caracterização dos funcionários, do detalhes e da história contada pelo local. Os elementos 

sensoriais menos percebidos são os olfativos e os táteis. Assim, estimular as pessoas 

visualmente, pela arquitetura e sonoramente vai trazer maior percepção dos consumidores e, 

consequentemente, maior ligação com a marca. Por outro lado, estímulos olfativos e táteis não 

se mostraram muito efetivos, dando espaço para outros estudos devido às limitações desta 

pesquisa. Assim, atingiu-se em partes o segundo objetivo específico da pesquisa, “analisar a 

efetividade dos estímulos multissensoriais em ambientes temáticos”. 

 Ainda relacionado a essa ligação com a marca e buscando atingir o quarto objetivo 

específico (analisar quão ligadas as pessoas se sentem aos ambientes temáticos), conclui-se 

que: (1) os locais temáticos envolvem mais o consumidor do que os locais comuns; (2) são 

bem avaliados e as pessoas os recomendam a amigos e familiares; (3) proporcionam boas 

experiências; (4) instigam o consumidor a voltar e (5) deixam lembranças muito boas. Logo, a 

percepção e opinião que se tem a respeito dos ambientes temáticos são muito positivas em 

relação à experiência proporcionada e se liga emocionalmente com o consumidor, de certa 

forma.  

No entanto, a pesquisa mostrou que as pessoas não se sentem ligadas à marca temática 

ou não conseguem perceber isso, o que leva a pensar se as emoções geradas por esses 

ambientes temáticos são responsáveis apenas por criar um vínculo momentâneo com a marca/ 

empresa, se restringindo ao momento em que se vive a experiência e não o extrapolando. Não 

é possível fazer essa afirmação apenas com os dados da pesquisa, ainda mais levando em 
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conta suas limitações, mas é uma reflexão que pode desdobrar em estudos futuros e se aplicar 

a outros contextos, além dos temáticos.  

Por fim, e de forma mais categórica, a pesquisa chegou às seguintes conclusões: 

● As pessoas ainda são fortemente influenciadas pelo preço nas suas decisões de 

compra; 

● A maioria das pessoas que busca experiências divertidas nas suas compras já esteve 

em um ambiente temático; 

● Nem todos que já foram a um ambiente temático foram motivados somente pela busca 

de experiências divertidas, mas principalmente por promoções e desconto; 

● A experiência no ambiente temático foi prazerosa ou excitante, gerando vontade de 

passar mais tempo no local, de explorar o ambiente e de interagir com ele; 

● Os ambientes de compra temáticos provocam um sentimento de aproximação no 

consumidor e isso influi diretamente no seu comportamento de compra; 

● Possuem uma alta taxa de informação e, portanto, são capazes de aumentar o desejo de 

compra dos consumidores; 

● Têm um forte apelo à decisão de compra, sabendo que proporcionam uma experiência 

de consumo memorável e diferenciada das demais; 

● São capazes de gerar mais valor percebido devido ao simulacro criado; 

● São associados às boas memórias e sentimentos, podendo desencadear 

comportamentos de compra favoráveis; 

● A percepção e opinião que se tem a respeito é muito positiva em relação à experiência 

proporcionada e se liga emocionalmente com o consumidor;  

● As pessoas não se sentem ligadas à marca temática ou não conseguem perceber isso. 

 

 O comportamento do consumidor é totalmente influenciado pela tematização durante 

experiência de compra/consumo. Levando em conta que o ambiente temático possui uma alta 

taxa de informação, que é associado a bons sentimentos, que possui diferencial de valor 

percebido devido à criação do simulacro, que provoca sentimento de aproximação, que é 

valorizado pela diferenciação dos locais comuns e que estimula sensorialmente o consumidor, 

a tematização é capaz de influenciar na decisão ou no desejo de compra do consumidor a 

partir desses aspectos. Sendo assim, o problema de pesquisa do trabalho foi solucionado e o 

objetivo geral (entender se e como diferentes estímulos proporcionados pela tematização de 

um ambiente de compra influenciam no comportamento do consumidor e na sua experiência) 

atingido.  
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 Devido às limitações encontradas no decorrer da pesquisa, como o erro amostral em 

7%, gerado pela dificuldade em se chegar a um número maior de respondentes do 

questionário, a amostra por conveniência (que pode gerar alguns vieses) e a dificuldade de 

interpretação em algumas questões que não se mostraram um problema no pré-teste, mas que 

alguns respondentes podem ter enfrentado, o trabalho fica como um pontapé nessa área de 

estudo pouco explorada e muito nova do marketing.  Assim, é dado espaço para outros 

estudos futuros, que consigam comprovar ou testar alguns pontos que ficaram em aberto, 

devido às limitações, como os seguintes: 

 Testar se as pessoas não se sentem parte da história contada pelo ambiente temático ou 

não se atentam a esse elemento, não tendo uma opinião formada sobre isso. 

 Testar qual o resultado prático dos efeitos emocionais causados pelos ambientes 

temáticos sob o desejo de compra do consumidor. 

 Testar se as emoções geradas pelos ambientes temáticos seriam responsáveis apenas 

por criar um vínculo momentâneo com a marca/empresa, se restringindo ao momento 

em que se vive a experiência e não o extrapolando. 

 Verificar qual tipo de consumidor hedonista mais se adequa aos ambientes temáticos 

no contexto social, econômico e cultural brasileiro.  
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

 
Ambientes temáticos 

Olá! Essa pesquisa está sendo realizada como parte do trabalho de conclusão de curso de 

publicidade e propaganda (Universidade de Brasília) da aluna Isabela Vasconcellos, sob 

orientação da professora Maria Fernanda Valentim. As respostas são todas anônimas e com 

fins acadêmicos. Obrigada pela participação! 

*Obrigatório 

1. Quando você compra apenas por prazer/ satisfazer um desejo, o motivo que te leva a 

comprar é (pode marcar mais de uma opção)  

* Marque todas que se aplicam. 

( ) Buscar experiências divertidas e querer estar em um local com vários estímulos que te 

façam desligar um pouco da realidade. 

( ) Interagir com as pessoas. Seja sua família e amigos que vão junto, sejam os próprios 

vendedores. 

( ) Se manter em dia com as novas tendências 

( ) Comprar para aliviar o estresse ou para se presentear 

( ) Comprar um presente para alguém especial. 

( ) Promoções ou descontos. 

2. Você já esteve em algum ambiente de compra temático? (Ex: restaurantes com 

aspectos regionais como Mangai e El Paso Texas; karaokês de época; hotéis/ resorts com 

tema; bares e pubs como Carcassone, Five Sports, bar de gelo; parques de diversão 

como Disney e Universal; lojas conceito como a Caracol em Gramado, a loja da M&M's 

em Orlando; eventos como "Na Praia", etc) * OBS: Entenda ambiente de compra 

temático como locais de compra baseados em um tema. Eles simulam outro contexto, 

com caracterizações específicas desse tema. Marcar apenas uma oval. 

( )  Sim 

( ) Não           Encerramento do questionário. 

3. Qual o nome do local temático (ou locais) que você já visitou? * OBS: pode colocar 

outros lugares além dos exemplos dados na questão anterior. 

X______________ 
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4. Numa perspectiva geral, você diria que a sua experiência nesses ambientes temáticos 

foi:  

Marcar apenas uma opção 

( ) Prazerosa e/ou excitante            Ir para a pergunta 5. 

( ) Desprazerosa e/ou não excitante          Ir para a pergunta 6. 

5. Já que a sua experiência foi prazerosa e/ou excitante, de modo geral você:  

(Pode marcar mais de uma opção) * Marque todas que se aplicam. 

( ) Achou o ambiente agradável a ponto de sentir vontade de passar mais tempo lá 

( ) Sentiu vontade de explorar o ambiente 

( ) Sentiu vontade de interagir com o ambiente 

Ir para a pergunta 7. 

6. Tendo em vista que sua experiência foi desprazerosa e/ou não excitante, de modo 

geral, você: 

(Pode marcar mais de uma opção) * Marque todas que se aplicam. 

( ) Achou o ambiente agradável a ponto de sentir vontade de passar mais tempo lá 

( ) Sentiu vontade de explorar o ambiente 

( ) Sentiu vontade de interagir com o ambiente 

Ir para a pergunta 7. 

Classifique de acordo com seu grau de concordância, de 1 a 5. A experiência no 

ambiente temático: 

1 (discordo totalmente), 5 (concordo totalmente), sendo 3 (não sei), o ponto neutro. 

7. Teve um significado especial para mim * 

Marcar apenas uma opção 

Discordo totalmente  1( )  2( )  3( )  4( )  5( ) Concordo totalmente 

8. Correspondeu ao que eu esperava * 

Marcar apenas uma opção 

Discordo totalmente  1( )  2( )  3( )  4( )  5( ) Concordo totalmente 
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9. Foi além das minhas expectativas * 

Marcar apenas uma opção 

Discordo totalmente  1( )  2( )  3( )  4( )  5( ) Concordo totalmente 

10. Foi um momento de diversão/ escape da rotina * 

Marcar apenas uma opção 

Discordo totalmente  1( )  2( )  3( )  4( )  5( ) Concordo totalmente 

11. Comparado com outras lojas comuns, me proporcionou uma experiência de 

consumo melhor. * 

Marcar apenas uma opção 

Discordo totalmente  1( )  2( )  3( )  4( )  5( ) Concordo totalmente 

12. O tempo gasto no local foi verdadeiramente agradável. * 

Marcar apenas uma opção 

Discordo totalmente  1( )  2( )  3( )  4( )  5( ) Concordo totalmente 

 

Classifique seu grau de concordância de 1 (não senti nada) a 5 (senti totalmente) com 

relação ao que você sentiu durante a visita aos locais temáticos: 

13. Me senti em outra realidade/ contexto * 

Marcar apenas uma opção. 

Não senti nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Senti muito  

14. Senti que fazia parte da história contada pelo lugar * 

Marcar apenas uma opção. 

Não senti nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Senti muito  

15. Felicidade * 

Marcar apenas uma opção. 

Não senti nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Senti muito  

16. Curiosidade * 

Marcar apenas uma opção. 

Não senti nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Senti muito  
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17. Surpresa agradável * 

Marcar apenas uma opção. 

Não senti nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Senti muito  

18. Agradabilidade * 

Marcar apenas uma opção. 

Não senti nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Senti muito  

19. Empolgação * 

Marcar apenas uma opção. 

Não senti nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Senti muito  

20. Vontade de comprar/ consumir mais ao longo do tempo em que fiquei no ambiente * 

Marcar apenas uma opção. 

Não senti nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Senti muito  

21. Emoção * 

Marcar apenas uma opção. 

Não senti nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Senti muito  

22. Encantamento * 

Marcar apenas uma opção. 

Não senti nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Senti muito  

23. De forma geral, o ambiente temático que você visitou: (pode marcar mais de uma 

opção) * 

Marque todas que se aplicam. 

( ) Era inovador (tinha elementos diferentes dos comuns, criativos, inesperados) 

( ) Te proporcionou surpresas boas (tinha elementos que você desconhecia, achava 

improváveis, etc) 

( ) Provocou ânimo (te estimulou de diferentes formas) 

( ) Era rico em detalhes e todos se entrelaçavam (o ambiente, era complexo, de certa forma.) 

Avalie as alternativas em relação ao quanto você percebeu os elementos no ambiente, de 

1 (não percebi nada) a 5 (percebi totalmente) 
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24. Elementos visuais (cores, decoração, iluminação) * 

Marcar apenas uma opção. 

Não percebi nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Percebi totalmente 

25. Elementos sonoros (música, sons ambientes) * 

Marcar apenas uma opção. 

Não percebi nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Percebi totalmente 

26. Cheiros/ perfume específico * 

Marcar apenas uma opção. 

Não percebi nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Percebi totalmente 

27. Elementos táteis (por exemplo, texturas, materiais diferentes). * 

Marcar apenas uma opção. 

Não percebi nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Percebi totalmente 

28. Estrutura arquitetônica do local * 

Marcar apenas uma opção. 

Não percebi nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Percebi totalmente 

29. A caracterização dos funcionários (fisicamente ou o jeito de agir, conforme o tema) * 

Marcar apenas uma opção. 

Não percebi nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Percebi totalmente 

30. Os pequenos detalhes  

Marcar apenas uma opção. 

Não percebi nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Percebi totalmente 

31. A história/ tema contado pelo ambiente * 

Marcar apenas uma opção. 

Não percebi nada 1 ( ) 2( ) 3( ) 4( )  5( )  Percebi totalmente 

32. Ordene os itens do ambiente de acordo com o grau de importância que você dá para 

cada um deles no momento de utilização do espaço temático, sendo o 1o o mais 

importante e 8o o menos importante: OBS: Só é possível colocar um item por posição. 

Os itens são: elementos visuais, elementos sonoros, cheiro, elementos táteis, estrutura 
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arquitetônica, a caracterização dos funcionários, os pequenos detalhes e a história contada 

pelo lugar. 

Marcar apenas uma opção por linha. 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Elementos visuais (cores, decoração, etc) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Música/ elementos sonoros (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

O cheiro/ perfume (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Elementos táteis (texturas, materiais diferentes)  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Estrutura arquitetônica do local  (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

A caracterização dos funcionários (fisicamente ou 

o jeito de agir)  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

Os pequenos detalhes (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

A história/ tema contado pelo ambiente (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

  

Classifique de acordo com seu grau de concordância, sendo 1 discordo totalmente e 5 

concordo totalmente. 

33. Me sinto mais envolvido com locais de compra temáticos do que com os comuns * 

Marcar apenas uma opção 

Discordo totalmente  1( )  2( )  3( )  4( )  5( ) Concordo totalmente 

34. Digo coisas positivas sobre os locais temáticos que já visitei * 

Marcar apenas uma opção 

Discordo totalmente  1( )  2( )  3( )  4( )  5( ) Concordo totalmente 

35. Recomendo esses locais para amigos e família * 

Marcar apenas uma opção 

Discordo totalmente  1( )  2( )  3( )  4( )  5( ) Concordo totalmente 

36. Tenho pretensão de voltar em algum desses locais um dia para reviver a experiência 

que tive * 

Marcar apenas uma opção 
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Discordo totalmente  1( )  2( )  3( )  4( )  5( ) Concordo totalmente 

37. A lembrança que tenho dessas visitas é muito boa * 

Marcar apenas uma opção 

Discordo totalmente  1( )  2( )  3( )  4( )  5( ) Concordo totalmente 

38. Me sinto ligado à esses locais/ empresas/marcas de alguma forma * 

Marcar apenas uma opção 

Discordo totalmente  1( )  2( )  3( )  4( )  5( ) Concordo totalmente 

 39. Qual a sua idade? * 

Marcar apenas uma opção 

( ) Menor de 18 anos 

( ) Entre 18 e 24 anos 

( ) Entre 25 e 35 anos 

( ) Entre 35 a 50 anos 

( ) Mais de 50 anos 

40. Qual seu gênero? * 

Marcar apenas uma opção 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

Outro: ________ 

41. Qual sua renda média familiar? 

Marcar apenas uma opção. 

( ) Até 1 salário mínimo 

( ) De 2 a 3 salários mínimos 

( ) De 5 a 10 salários mínimos 

( ) De 10 a 20 salários mínimos 

( ) Mais de 20 salários mínimos 

 


