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RESUMO 

 

O presente estudo buscou identificar os significados e os elementos representativos de 

conforto no ambiente de loja do varejo de moda feminina, a fim de elaborar diretrizes para 

avaliação de conforto por meio da análise dos elementos de composição da experiência do 

consumidor no ponto de venda e das impressões\sensações gerais sobre a mesma. Desta 

forma, a pesquisa possui caráter exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa, 

utilizando-se de uma pesquisa de campo para coleta de dados, realizada em três etapas 

(entrevistas com cinco especialistas em visual merchandising, aplicação de questionário 

online com 150 mulheres e, por fim, um estudo de caso com loja representante do varejo 

moda feminina situada na cidade de Recife). O estudo sugere que o conforto do consumidor 

no ambiente de loja deste segmento se dá pela sua interação com cinco macroelementos 

(produtos, condições do ambiente, serviços, pessoas e apresentação de loja\elementos de 

composição do ambiente), apresentando-se em forma de 10 sensações (dimensão subjetivas) 

representantes de conforto para consumidor. Tal levantamento permitiu elaborar um mapa 

de conforto no ponto de venda, além de formular diretrizes de avaliação de conforto para 

este segmento, as quais podem auxiliar tanto os profissionais de projeto em visual 

merchandising\design de loja, quanto varejistas na avaliação do espaço, permitindo 

compreender a percepção que seu cliente tem da loja e da experiência, de forma  a propor 

adequadas ao espaço do varejo. 

Palavras-chaves: Conforto no ambiente construído. Visual merchandising. Varejo de moda 

feminina. Experiência de consumo. Design de loja.  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the meanings and the representative elements of comfort in the 

environment of female fashion retail stores, in order to design guidelines for the evaluation of 

comfort through the analysis of consumer experience elements at the point of sale and the 

impressions\general sensations on the same. In this way, the research is characterized as an 

exploratory and descriptive study with a qualitative approach, using a field research for data 

gathering, held in three stages (interviews with five specialists in visual merchandising, 

followed by the application of an online survey with 150 women and, a case study with a 

female retail store located in the city of Recife). The study suggests that the consumer 

comfort in the shop environment of this segment is obtained by their interaction with five 

macro-elements (products, conditions of the environment, services, persons and presentation 

of souvenirs\elements of environment composition), presenting itself in the form of 10 

sensations (subjective dimensions) representatives of comfort for the consumer. Such 

identification allowed to create a map of comfort at the point of sale, in addition to formulate 

guidelines for the evaluation of comfort for this segment, which can help both visual 

merchandiser and retailers in the evaluation of space, allowing them to understand the 

customer’s perception about the store and the experience, in order to propose appropriate 

solutions for to the point of sale. 

Keywords: Comfort in the built environment. Visual merchandising. Female fashion retail. 

Consumer experience. Store design.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do Problema 

Poderia o conforto fazer parte das estratégias de comunicação e apresentação de 

loja? Como é possível mensurar o conforto quanto aos elementos de composição do visual 

merchandising? Antes de responder a essas perguntas é necessário compreender porque o 

conforto é fator importante para os ambientes de loja, como ele pode contribuir para as 

relações entre o consumidor e as instituições de varejo e, por fim, o que significa o conforto 

em um ponto-de-venda destinado ao varejo de moda feminina. 

Como segmento carente de espaços confortáveis e agradáveis para o consumidor, 

destacamos as lojas pertencentes ao varejo popular. Embora os itens de apresentação de loja 

tenham ganhado maior importância ao longo dos últimos anos para o varejo destinado ao 

consumidor de baixa renda, ainda há uma grande distância entre o perfil de ambiente 

encontrado nos polos comerciais populares e o ideal de ambiente considerado confortável 

pelos consumidores. No estado de Pernambuco podemos observar os centros comerciais 

estabelecidos no interior do estado, em Caruaru, fortalecido pela indústria local do setor têxtil 

e de confecções, bem como o polo de compras situado no centro histórico da capital, Recife, 

presente nos bairros Boa Vista, Santo Antônio e São José. 

Espaços mal iluminados e apertados, sensação térmica elevada, dificuldades de acesso 

ao ponto de venda, grandes aglomerações, falta de identidade visual das lojas e exposição 

inadequada de produtos são apenas algumas das características que saltam aos olhos à 

primeira vista. Tal configuração pouco valoriza as lojas, a experiência de compra e seus 

clientes. No entanto, ainda são poucas as empresas que perceberam a necessidade de 

oferecer espaços mais atraentes, adequados e confortáveis. Em parte, isto se deve ao foco 
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em diferenciação pelo preço, o pouco conhecimento e valorização das reais necessidades dos 

consumidores, associado à falta de acesso a profissionais especializados em projeto, conforto 

e marketing. 

Neste contexto, observam-se algumas relações problemáticas; primeiramente as 

relações entre consumidor e o ponto-de-venda, que se estabelece, em grande parte, através 

do quesito de apresentação de loja (visual merchandising). Em um segundo plano, 

observamos as relações entre os pequenos varejistas e os profissionais de marketing e 

projeto (vitrinistas, visual merchandisers, arquitetos e designers), que ainda permanecem 

distantes e, por fim, entre os próprios profissionais de projeto e marketing que, embora 

atuem com objetos e objetivos em comum, realizam suas atividades sem muita integração, 

independente do setor a que destinem suas práticas. 

Esta proposta leva em consideração o fato de que muitos profissionais de projeto e 

visual merchandising, bem como aqueles responsáveis pela manutenção da apresentação de 

loja no dia-a-dia dos estabelecimentos comerciais, não dispõem de conhecimento adequado, 

ou de ferramentas práticas para avaliação do conforto (ambiental - térmico, lumínico, 

acústico e visual) nos ambientes de loja, bem como a adequação dos pontos de venda às 

normas de acessibilidade, ou compreensão adequada a respeito dos principais elementos e 

dimensões de conforto presentes no ambiente de loja. 

Desse modo, o estudo busca compreender o que é o conforto em uma loja de roupas 

femininas e de que forma é possível avaliá-lo. Propõem-se aqui, estabelecer diretrizes de 

avaliação que facilitem a compreensão sobre a experiência do cliente (quanto ao ambiente de 

compra) de forma prática para varejistas e profissionais de projetos, possibilitando um 

diagnóstico do espaço e mediando as relações entre estes últimos atores (varejista e 

especialistas em projeto).  

Levando em consideração as informações observadas, formulou-se o problema desta 

pesquisa: Como avaliar o conforto no ambiente de lojas de forma holística?  
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1.2 Justificativa 

O setor da moda é de grande relevância à economia do Estado de Pernambuco. Na 

região Agreste do estado está localizado o Polo de Confecções, considerado o segundo maior 

do país pelo SINDVEST PE (Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado de Pernambuco), 

representando 9% da produção nacional de confecção (ABIT, 2016). Segundo a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco (2014), a indústria da moda está 

presente em todo o estado, permeando 35 municípios entre litoral e Sertão, com cerca de 

150 mil empregos diretos e indiretos em toda sua cadeia. Atualmente são produzidas cerca 

de 480 milhões de peças ao ano (ABIT, 2016). 

Como parte dessa indústria, destacamos o varejo de moda que também merece sua 

atenção na economia do estado. Dados de 2014 (SEBRAE), mostram o setor do comércio de 

tecidos, vestuário e calçados com 8,0% de participação nas atividades de comércio no estado, 

terceiro maior, sendo precedido pelo setor de hipermercados, supermercados e produtos 

alimentícios, e em segundo lugar  combustíveis e lubrificantes  (participando com 8,5% da 

composição total do setor comércio). O SINDIVEST PE apresenta dados que apontam um 

desempenho de vendas do Polo 6% maior que o nacional do setor em 2016.) 

Os dados apresentados demonstram que a indústria da moda local possui um papel 

importante para a economia do estado. No entanto, o atual cenário de desaceleração 

econômica, o menor poder de compra do consumidor e a restrição de crédito tem se 

mostrado desafios às empresas de varejo e confecção que buscam diferencial competitivo 

por meio de inovação e inserção de novas tecnologias tanto na produção como nos canais de 

venda, além de melhores estratégias de comunicação a fim de aproximar o consumidor 

(PAPP, 2015). Em matéria para o Estadão, Pedro Guasti, presidente do Conselho de Comércio 

Eletrônico da Fecomércio SP (In PAPP, 2015), explica que “o consumidor quer que a empresa 

atenda em todos os canais”. 

“Quarto maior em confecção e quinto na área têxtil, o Brasil faturou R$55bilhões cm 
o setor de moda no ano passado (2014). Além de driblar gargalos como a pesada 
carga tributária, os entraves logísticos e a informalidade, a indústria e o varejo de 
moda precisam, segundo especialistas, sair da zona de conforto para atrair o 
consumidor” (PAPP, 2015).  
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Tais afirmações evidenciam a necessidade de mudanças no varejo nacional. No 

entanto, há setores do varejo que ainda ignoram as transformações no perfil do consumidor e 

do consumo na base da pirâmide (devido ao potencial de consumo desse público). Barki 

(2013) explica, em entrevista concedida a Época Negócios, que é um erro colocar o preço em 

primeiro lugar ao se pensar em posicionamento para o público de baixa renda. Para o 

pesquisador, este elemento é relevante, mas não é o que faz o consumidor comprar.  

“Esse consumidor está acostumado a servir os outros, então ele quer ser bem 
servido. A estratégia é saber como realmente valorizar esse consumidor, como criar 
uma proposta diferente. (...). Se você fizer um produto só pensando na necessidade 
pode ser que não tenha sucesso. (...). As pessoas não querem algo feito para pobre. 
Se você fizer algo direcionado a essa população, que seja de qualidade” (Edgard 
Barki, entrevista em CAMASMI, Revista Época Negócios, 2013) 

Compreender e classificar o consumidor de baixa renda não é uma tarefa fácil, visto 

que muitos estudos e instituições tem se dedicado a formalizar um conceito. Nogami e 

Pacagnan (2011) explicam que as lacunas de informação sobre este público se devem, em 

parte, a cinco motivos: empresas comumente focam em classes de maior poder aquisitivo; 

falta de conhecimento aprofundado sobre comportamento deste consumidor inibe 

investimentos no público de baixa renda, pouca pesquisa e desenvolvimento direcionado a 

produtos e serviços que atendo a estes consumidores, é necessário buscar quantidade e 

qualidade associadas e, por fim, preconceito quanto ao público restringe a formação de 

negócios para este segmento. Embora avanços tenham ocorrido nos últimos anos, ainda há 

um longo caminho a se seguir no quando se trata de explorar e desenvolver melhores 

propostas para o mercado popular.  

A definição de consumidor da base da pirâmide1, inicialmente formulada por Prahalad 

e Hart (2002) para definir as 4 bilhões de pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia 

(US$ 1.500 dólares ao ano), tem sido amplamente discutida. Transformações na economia, 

mudanças de hábito, entre outros fatores, fizeram necessário reavaliar quem são essas 

pessoas que compõem a base da pirâmide social. O conceito inicial não compreende as 

pessoas pertencentes à classe C, embora alguns pesquisadores e especialistas na área 

considerem este setor como pertencente ao público de baixa renda.  

                                                            
1 Alguns termos associados à base da pirâmide encontrados na literatura dedicada ao tema são: classe trabalhadora, 
mercado popular, consumidores emergentes, entre outros, sendo baixa-renda a expressão mais citadas (Nogami e 
Pacagnan, 2011). 
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A respeito das definições e escopo deste público, duas conceituações devem ser 

destacas. A primeira, desenvolvida pelo CEV-FGV (Centro de Excelência em Varejo da 

Fundação Getúlio Vargas), classifica esta população como aqueles pertencentes às classes D e 

E, cuja renda é inferior a R$ 1.115 mensais, ou seja, cerca de S$5 dólares por dia (de acordo 

com a cotação do dólar de 1º de janeiro de 2010 – US$1,00 = R$1,74). Tal definição considera 

que a Classe C possui um poder aquisitivo maior, não se enquadrando neste segmento. Ou 

seja, cerca de 40% da população brasileira poderia ser enquadrada dentro da baixa renda, 

deixando claro o potencial deste setor da sociedade que também busca por valor agregado e 

não apenas preços reduzidos. Enquanto isso, a UNDP (United Nations Development 

Programm) opta por uma abordagem mais ampla, que contempla parte da classe C, ao 

descrever a base da pirâmide como composta por pessoas que vivem com até US$8 dólares 

por dia (estes dados se referem às definições de 2010 apud CEV – FGV). É importante 

ressaltar que definir baixa renda não depende apenas da determinação de quantos dólares as 

pessoas ganham por dia, mas também o estilo de vida que levam. Por isso, a relevância de 

entender os valores e o comportamento desta população. 

Apesar do aumento de poder aquisitivo da Classe C e sua inserção num mercado 

consumidor com mais possibilidades, a recessão econômica dos últimos anos tem gerado 

uma redução no seu poder de compra. Como efeito, o esse público teve de cortar gastos 

passando a se reeducar financeiramente. Em matéria para o DCI (Diário do Comércio 

Indústrias e Serviços, 2015), comerciantes populares declaram que começaram a se preparar 

para “receber de volta esse novo velho consumidor”, eles acreditam que podem se beneficiar 

da crise ao acolher o público, mas admitem não possuir “infraestrutura para oferecer 

conforto aos compradores”. 

Assim, visualizando as futuras transformações programadas para revitalização das ruas 

comerciais dos bairros da Boa Vista, Santo Antônio e São José, participantes do projeto 

“Caminhos do Recife” e observando o comércio local, percebeu-se a necessidade de 

intervenções direcionadas ao visual merchandising como elemento de valorização e 

adequação dos espaços comerciais às diversas necessidades dos consumidores. Em São 

Paulo, por exemplo, há previsão da construção de um centro de compras no centro da cidade 

(em 2018), caracterizado por ser um polo de comércio popular conhecido. O projeto, de 

autoria do BNDES, objetiva transferir os ambulantes para o centro de compras, retirando-os 
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da informalidade e oferecendo espaços mais adequados, com qualidade aos consumidores da 

região que compõe o Circuito das Compras (Brás, Vinte e Cinco de Março, Bom Retiro, Sé e 

Santa Ifigênia). Segundo Bruno Malgurg (gerente de Estruturação de Projetos do BNDES), 

estima-se que 15 mil empregos sejam gerados com a construção do espaço.  

“O shopping, segundo o projeto, ficará onde hoje acontece a Feira da Madrugada e 
terá no mínimo 4 mil boxes com 5 metros quadrados cada, ar condicionado, serviço 
de informação ao turista, praça de alimentação, áreas para depósito e 
armazenagem, 63 salas comerciais e 12 salas de reunião, hotel com pelo menos 148 
quartos, serviço de despacho e recebimento de compras, guarda-volumes, áreas de 
conveniência e estacionamento para 2 mil veículos.” (DCI  2015) 

Tal proposta poderá contribuir para a valorização dos bairros do entorno, assim como 

poderá tornar o comércio da região mais forte competitivamente enfrentando os shoppings 

tradicionais (Jean Makdissi Jr., comerciante e conselheiro executivo da Alobrás, em entrevista 

para DCI, 2015). Observa-se que o projeto busca proporcionar melhores experiências aos 

consumidores ao prover espaços mais confortáveis a realização de suas compras.  

O varejo no Nordeste ainda carece de iniciativas que objetivem a sua melhoria. A 

ABIESV (Associação Brasileira de Insumos e Equipamentos para Serviços e Varejo), possui uma 

plataforma virtual onde apresenta empresas e fornecedores dando assistência ao varejo, no 

entanto, boa parte dessas empresas está localizada nas regiões Sul e Sudeste. Ao entrevistar 

Sônia Paloschi, (diretora de marketing da ABIESV), ela explica que em algumas capitais como 

Manaus, há sócios que divulgam o trabalho da associação e que a ABIESV se encontra aberta 

a divulgar seu trabalho a lojistas, SENAC, realizando parcerias com o SEBRAE, de forma a 

divulgar novas informações para varejistas, mas ainda assim há falta de interesse dos 

varejistas, mesmo com toda a divulgação feita em feiras, palestras. 

Fatores como, ambientes desconfortáveis, dificuldade de circulação nas ruas, pouca 

infraestrutura urbana e desorganização nos espaços comerciais, acabam por desestimular 

muitos consumidores que se sentem atraídos a realizar compras devido ao apelo ao preço e 

variedade de produtos. Assim, empresas varejistas, buscam no design de lojas, uma forma de 

contribuir para o fortalecimento da imagem da marca, assim como apoiar uma estratégia 

comercial bem-sucedida.  

As experiências de consumo, e destacamos aqui aquelas geradas pelo ambiente de 

lojas, exercem papéis diversos e profundos quanto ao comportamento do consumidor, que 
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vão além do apelo à compra e construção de valor para as marcas. É necessário enxergar o 

consumo como construtor de identidade, autoestima, inclusão social (ROCHA, 2006). O autor 

chama atenção para a necessidade de analisar estas relações além de perspectivas 

naturalistas, hedonistas e moralistas de consumo,  

Esta questão se torna mais evidente ao fazermos um levantamento dos estudos 

relacionados ao consumidor e sua relação com o ponto-de-venda, onde é possível observar 

um grande foco na busca pela compreensão de como o espaço pode, não somente facilitar, 

mas estimular comportamentos de compra por impulso. Em contrapartida, despontam 

perspectivas de Marketing e Design (SAAKSJARVI & HELLEN, 2013) que buscam compreender 

como essas áreas e suas práticas podem contribuir positivamente para o bem-estar dos 

consumidores a longo prazo, estabelecendo relações duradouras entre cliente e marca, bem 

como entre consumidor e produtos. 

Este cenário dá margem a diversos questionamentos, como quanto ao estado atual 

em que se encontra a configuração das lojas no centro da cidade de Recife, bem como das 

possíveis relações entre varejistas e profissionais de projeto (designers, arquitetos, visual 

merchandisers). Desta forma, seria possível buscar alternativas e promover transformações 

na região, obtendo a valorização destes espaços através do visual merchandising.  

Assim, a proposta visa, primeiramente, enxergar o V.M. (visual merchandising) sob 

uma perspectiva que vai além do estímulo da compra, compreendendo quanto o 

ambiente/apresentação da loja preenchem necessidades relacionadas ao conforto, auxiliando 

na avaliação dos espaços de venda, de forma a reconhecer os pontos positivos e deficientes a 

respeito da atenção das necessidades dos consumidores. Para tanto, é necessário realizar 

uma avaliação física dos espaços de compra, associada à compreensão da percepção que os 

consumidores têm do mesmo. 

Como contexto de pesquisa, serão explorados os ambientes de comércio popular 

situados na cidade de Recife. Sendo a moda um segmento comumente associado a 

experiências hedônicas, cabe um possível questionamento: seria possível obter prazer na 

experiência de compra quando realizada em espaços pouco estruturados e desconfortáveis? 

Este é mais um dos questionamentos que norteiam esta pesquisa. É importante ressaltar que 
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esta proposta não visa demonstrar ou investigar como os ambientes e o visual merchandising 

devem ser projetados sob uma perspectiva holística de conforto, já que a própria 

diferenciação entre públicos implica na percepção e apreciação de elementos, estética e 

estilos diferentes. Assim avaliações, neste sentido, precisam levar em consideração as 

associações de significados dependentes de questões culturais e repertório pessoal.  

Ou seja, tendo em vista o perfil de configuração dos ambientes de loja deste 

segmento, sua falta de adequação aos princípios de conforto ambiental e questões de 

acessibilidade, bem como o pouco uso de técnicas apropriadas de apresentação de loja; este 

estudo visa explorar o ambiente de loja sob o olhar do conforto. Desta forma, busca-se 

contribuir com o campo de pesquisa de visual merchandising ressaltando a importância da 

atuação dos profissionais especializados e da área de design dentro deste segmento, como 

fomentador de inovação e design para o varejo popular, não somente como uma ferramenta 

de marketing utilizada para valorização de preços e estímulo de compra, mas também como 

uma ferramenta de adequação dos espaços comerciais aos anseios e necessidades do seu 

público, através de diretrizes de avaliação que facilitem a identificação de fatores do 

ambiente que não atendem a níveis mínimos de conforto e prazer na experiência de compra. 

 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Elaborar diretrizes para a avaliação holística de conforto no ambiente de lojas de 

varejo de moda feminina.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar quais são as dimensões de conforto em um ambiente de loja de roupas 

femininas; 
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 Compreender como o conforto pode ser avaliado no ambiente de loja (pela análise de 

elementos de composição do ambiente); 

 Propor diretrizes para avaliação holística de conforto na experiência do consumidor 

em uma loja de roupas. 

 

1.4 Questões Norteadoras da Pesquisa 

Visando um maior entendimento da problemática, foram definidas algumas questões 

norteadoras descritas abaixo: 

 Quais os elementos do visual merchandising? 

 Quais elementos de composição dos ambientes comerciais são importantes para 

criação da sensação de conforto? 

 Quais atributos associados aos elementos de visual merchandising rementem às 

dimensões de conforto? 

  

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Este memorial apresentará primeiramente o referencial teórico levantado a partir de 

estudos publicados previamente; a fim de esclarecer conceitos, construtos relevantes, perfil 

de pesquisas realizadas a respeito de espaços comerciais/visual merchandising (apresentação 

de loja) e por fim, de conforto (teoria holística de conforto, conforto ambiental e ergonomia 

do ambiente construído). Em seguida serão apresentadas as etapas de pesquisa executadas, 

estruturantes das diretrizes de avaliação do conforto no ambiente de loja, associados a 

etapas futuras a serem contempladas na execução da pesquisa de campo e análise dos dados.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão explorados os principais conceitos e teorias abordadas em 

pesquisas referentes ao visual merchandising (apresentação de loja e atmosfera de loja) bem 

como conceitos referentes ao conforto e avaliação do ambiente construído. Deste modo, o 

capítulo será divido em duas partes, a primeira trata do ponto de venda enquanto experiência 

de consumo e a segunda explora o ponto-de-venda enquanto ambiente construído e suas 

adequações ao conforto e normas. Por fim, busca-se compreender de que modo os 

construtos da pesquisa têm sido estudados e abordados, fazendo uma avaliação das 

tendências de pesquisa e possíveis lacunas nestes campos de estudo.  

 

2.1 O Ponto-de-venda Enquanto Experiência | Visual Merchandising 

Nesta sessão será explorado o ambiente de loja e como a experiência de consumo é 

projetada para o ponto de venda. Primeiramente, é necessário fazer algumas considerações 

sobre a experiência do consumidor e seu significado. 

Na literatura acadêmica, a classificação das experiências fora realizada de diferentes 

maneiras podendo ser separadas em sensoriais, emocionais, racionais, pragmáticas e 

relacionais (Gentile et al., 2007). No campo das pesquisas sobre o comportamento do 

consumidor, Holbrook e Hirshman (1982) explicaram que o valor do consumo experiencial se 

trata da percepção e preferência relativa dos produtos ou serviços que emergem da interação 

do indivíduo com o ambiente de compra, a qual facilita ou dificulta alcançar seus objetivos e 

intenções.  

Verhoe et al. (2009) explica que as experiências são holísticas, pois envolvem um 

contexto amplo da organização, incluindo aspectos da marca e gestão de marketing como 

localização física, pistas\deixas visuais e atores sociais entre outros. Estas pistas\deixas afetam 
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diretamente a experiência que o consumidor percebe ou constrói; ou seja, os produtos, 

serviços, aquilo que o consumidor pode ver, degustar, ouvir ou perceber enquanto estiver 

interagindo com o sistema de serviços (Berry e Carbone, 2007).  

Este processo se dá da seguinte forma: as experiências ajudam a formar atitudes (as 

quais não são estáveis ao longo do tempo), no entanto, boas experiências resultam em 

atitudes favoráveis; quando as experiências são positivas e consistentes, elas reforçam 

sentimentos em relação à marca. Assim, lembranças de experiências resultam em atitudes 

quanto a elementos selecionados da experiência geral e isso influencia atitude quanto à 

marca (FATIMA, 2014).  

Tais informações tornam evidente a importância da configuração de experiências 

interessantes e estimulante para os consumidores. Um estudo recente realizado no Canadá, 

demonstrou que consumidores estão dispostos a pagar valores maiores, dar referências 

sobre os produtos, e estabelecer relações de longa duração se a experiência de consumo for 

melhor (Arussy et al, 2010).  

Em sua pesquisa, Fatima (2014) apresenta cinco antecedentes da experiência do 

consumidor, os quais podem ser utilizados para mensurar/avaliar a experiência do cliente, são 

eles: experiência de marca, interação multicanal, interface do serviço, ambiente físico, 

ambiente social, preço e promoção. Como consequência, obtém-se a satisfação, fidelidade do 

consumidor e valor do cliente (costumer equity). Embora as definições neste campo tenham 

se tornado mais complexas (completas) ao longo das últimas décadas, a essência do conceito 

de Hoolbrook e Hirshman (1992) ainda se mantém, experiências positivas são importantes 

fidelização do cliente. No entanto, para criar melhores experiências ao consumidor, é 

necessário o entendimento do ponto de vista do cliente.  

Entende-se que experiências são importantes, pois envolvem o consumidor e, ao criar 

momentos memoráveis, os conectam emocionalmente à companhia ou à marca (Pine e 

Gilmore, 1998), ajudando a formar atitudes, as quais se constituem da soma total entre 

performance do produto, embalagem e exposição, assim como às percepções em relação ao 

ponto de venda (FATIMA, 2014). 
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2.1.1 O Visual Merchandising 

A Academia das Ciências Comerciais define o visual merchandising como: 

“técnicas comerciais que permitem apresentar, nas melhores condições materiais e 
psicológicas, o produto ou serviço que se pretende vender ao eventual comprador. 
(...) Substituir uma apresentação ativa do produto, que faz uso de tudo que pode 
deixá-lo mais atraente”.  

Pode-se dizer que essa área de atuação de projeto (design e arquitetura) trata da 

comunicação e configuração de espaços comerciais, que criam uma atmosfera e experiência 

única com o objetivo de atrair e envolver os clientes, facilitando o processo de compra.  

Para Baker e Bailey (2014) a configuração de uma experiência de compra do cliente 

(também chamada de experiência de consumo) nunca foi tão importante aos varejistas de 

moda como agora, pois aumenta a percepção da marca, e fideliza o cliente, estabelecendo 

uma ligação com o consumidor em um nível mais profundo. 

Ao iniciar os estudos sobre o visual merchandising nos deparamos com a relação entre 

o consumidor e o ambiente de loja (ponto-de-venda), desta forma, encontramos uma série de 

expressões que delimitam campos de estudo dedicados a partes desta relação como 

personalidade de loja (MARTINEAU, 1953), atmosfera de loja (KOTLER, 1973), 

design/arquitetura de interiores comerciais (GURGEL, 2013), design de loja/varejo, design 

ambiental, design gráfico ambiental (comunicação visual no espaço comercial), conforto 

ambiental, ergonomia do ambiente construído (dedicada em especial à relação do homem-

atividade-ambiente).  

Esta abordagem de configuração do ponto-de-venda congrega conhecimentos em 

design de interiores e arquitetura, comportamento do consumidor, produção de moda, 

design gráfico/sinalização e estratégia de marketing. No entanto, o mercado ainda trata a 

prática e conhecimento do VM (visual merchandising) de maneira informal, por vezes 

resumindo a atividade a organização e exposição de produtos dentro da loja, e em vitrinas, 

sem o auxílio de profissionais especializados que contemplem o ambiente e atmosfera 

adequada ao perfil da loja. Embora já existam diversos cursos de formação destinados ao 

segmento no país, o conhecimento formal ainda não é suficientemente disseminado e exigido 

pelas empresas, considerando que muitos profissionais atuam sem formação adequada.  
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Associado a essas questões, possíveis traduções do termo, nem sempre, conseguem 

contemplar o real significado que o construto representa, como apresentação de loja 

(PARENTE, 2008), fato que colabora para compreensão restrita do escopo de atuação do 

profissional da área. Uma observação detalhada dos componentes do visual merchandising 

nos faz perceber que ele agrega todos estes elementos acima citados, fato que nos chama 

atenção para a necessidade de realizar estudos que permitam uma percepção holística do 

papel do ambiente de loja e como ele impacta seus consumidores. Esta necessidade se torna 

evidente ao observarmos o visual merchandising como um mediador de relações entre 

homem-pdv-marca-entorno, tão mediação pode ser observada pelo esquema apresentado na 

figura (1) a seguir, onde o visual merchandising é situado no centro de destes quatro 

elementos estabelecendo uma conexão entre eles. Tal perspectiva pode ser exemplificada 

pela observação de Demetresco (2010), a qual diz que há um diálogo entre vitrina e cidade.  

Figura1: O Visual Merchandising Como Mediador de Relações. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2014). 

É relevante mencionarmos o estudo da influência de elementos (do ambiente) sobre o 

comportamento dos consumidores. Esse formato de pesquisa representa grande parte dos 

estudos realizados no campo do marketing quando efetuadas investigações e experimentos 

situados o ambiente de loja. No entanto, observa-se um grande direcionamento das 

Pessoas 

 Ponto de 
Venda 

Marca/ 

Produtos 

Cidade 
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pesquisas quanto à abordagem do ponto-de-venda enquanto uma experiência, indicando 

uma tendência para estudos do ambiente como todo, em busca de uma percepção holística 

da experiência, tendo em vista que os elementos realizam interferências no impacto dos 

outros.  

Ainda neste âmbito das avaliações da experiência, destacamos uma nova perspectiva 

de pesquisa que trata de uma abordagem moderna conhecida como maketing e design 

positivo. Buscam a compreensão do seu impacto de forma positiva na vida do consumidor, 

produzindo bem-estar a longo prazo. Como exemplo podemos citar o V-positive index (2012), 

modelo desenvolvido por pesquisadores na Universidade de Fordham; sua construção é 

baseada em uma visão moderna do comportamento do consumidor, ajudando a pôr em foco 

a sua vida, permitindo que especialistas em marketing e design possam tomar decisões que 

maximizem o impacto positivo que as marcas possuem na vida dos consumidores. (Lerman e 

Kachersky, 2014) 

O modelo em questão toma por base a hierarquia de necessidades de Maslow. 

Através da ferramenta, os profissionais de marketing tentam compreender os valores das 

marcas pela perspectiva do consumidor, analisando as seguintes questões: 

 O desempenho do marketing na melhoria da vida das pessoas em dimensões 

específicas 

 A importância que as pessoas dão as essas dimensões.  

 A extensão de melhorias realizadas por marcas específicas. 

 A extensão de melhorias em dimensões específicas realizadas por marcas específicas  

 A importância que o consumidor de cada marca confere a cada dimensão da vida. 

Por ter uma abordagem global e detalhada de dimensões da vida relacionadas ao 

bem-estar do consumidor, a V-Positive produz visões práticas que os profissionais de 

marketing podem utilizar como estratégias e tomadas de decisões táticas. Além disso, 

possibilita que os profissionais de marketing tragam a vida dos consumidores para o foco de 

suas ações maximizando o impacto positivo nos consumidores. (LERMAN & KACHERSKY, 

2014) 
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A escala constitui-se como um modelo de multi-atributos, que avaliam os níveis de 

necessidade em sete dimensões da vida (básica, proteção, social, autoestima, realização, 

experiencial e felicidade), assim como desempenho do marketing em satisfazer essas 

necessidades, além de identificar marcas específicas que ajudam a satisfazer essas 

necessidades em cada dimensão. 

O nível de necessidade associado a cada dimensão atua como um peso no 

desempenho de marketing, ou seja, quanto maior performance em uma dimensão tida como 

mais importante para o consumidor significa maior score no V-Positive.  

 

2.1.2 Projetando Experiências | Visual Merchandising – Elementos e Princípios 

Os profissionais de visual merchandising buscam produzir experiências envolventes 

para seus clientes e para tal se utilizam de manipulações no ambiente de loja de forma a criar 

interface com a qual o consumidor possa se identificar e emocionar. As atividades mais 

comumente associadas à prática do V.M tratam da elaboração de projetos de vitrinas e 

organização de apresentação de produtos e displays. Isto se deve ao fato de que o V.M. nasce 

a partir do merchandising cujo principal objetivo é expor os produtos de forma que eles se 

vendam. 

Bailey e Baker (2014) apontam que a atividade em visual merchandising tem como 

propósito a criação de uma identificação clara de uma marca, mantendo seus valores, 

atraindo clientes para dentro de um espaço comercial a fim de mantê-lo ali pelo maior tempo 

possível, criando diferenciação visual para qualquer marca. As autoras listam os objetivos do 

visual merchandising: 

 Comunicar a identidade da marca; 

 Enriquecer o perfil da marca; 

 Provocar impacto e atração visual; 

 Criar uma atmosfera; 

 Apresentar amplitude de um produto ou serviço; 

 Gerar oportunidades de divulgação; 
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 Aumentar vendas; 

 Chamar à atenção de clientes e atraí-los para a loja; 

 Maximizar o aproveitamento do espaço e destacar os atributos dos produtos de 

maneira eficiente; 

 Simplificar a experiência de compra. 

De modo semelhante, Morgan (2011) explica que o principal objetivo do projeto de 

uma loja é a apresentação dos produtos da melhor maneira possível, utilizando-se da 

ambiência, funcionalidade e design de interiores. No entanto, é importante ressaltar que 

visual merchandising adquiriu uma dimensão muito maior que a simples exposição dos 

produtos, ao objetivar construir experiências para o consumidor por meio da identidade das 

marcas, estilo de representação (BAKER & BAILEY, 2014).   

O desenvolvimento dessas estratégias e experiências é composto de determinados 

elementos do ponto de venda, no entanto a literatura especializada, por vezes, confunde o 

leitor ao não separar adequadamente o que é e quais são os elementos de composição do 

Visual Merchandising (objetos, tangíveis ou não, de manipulação, projetados), bem como os 

princípios de composição do V.M. (a forma de manipulação desses “objetos”). A partir de 

literatura especializada no tema, foram levantados quais são os elementos e princípios de 

composição listados a seguir: 

Elementos de Composição do V.M.: vitrinas, layout do espaço (organização do espaço, 

setorização), display (exposição do produto em manequins, prateleiras, ilhas etc.), sinalização 

interna (guia da loja), ambientação/decoração do interior comercial, fachada/arquitetura 

comercial, som, cheiro, paladar, toque e iluminação. 

Princípios de Composição do V.M.: simetria, assimetria, pirâmide, repetição, radiação, 

degrau, reflexão, contraste, alternância, gradação, distorção, proporção, gravidade, anomalia.  

Como observado nos itens acima, compreende-se que os princípios de composição do 

visual merchandising são os princípios gerais de composição utilizados em diversas áreas do 

design.  É por meio destes elementos e princípios que os varejistas procuram estimular a 

compra, planejada ou não, em suas lojas, desenvolvendo uma atmosfera aconchegante e 

interessante para o consumidor. Para isso, “utilizam cores, iluminação, música, fragrâncias, 
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que criam um sentimento alegre e de bem-estar, além de técnicas de merchandising e 

exposição de produtos que estimulem o interesse e a motivação de compra dos 

consumidores” (PARENTE, 2008). 

Embora determinadas técnicas de merchandising possam provocar efeitos diferentes 

para públicos diferentes; GURGEL (2013, p.13) lembra que o uso de certos conceitos resulta 

em resultados universais como linhas horizontais para alterar visualmente a altura de um 

prédio ou aplicação de cores frias que tendem a afastar superfícies ampliando espaços. 

Segundo a autora, essas ferramentas servem para facilitar a obtenção de objetivos específicos 

na elaboração do projeto; para exemplificar, ela traz uma série de questões que devem ser 

consideradas no projeto de lojas, estas poderão servir como parâmetros de análise a serem 

aplicados na pesquisa. 

A lista de parâmetros de projeto e análise na arquitetura de interiores comerciais 

elaborada pela Gurgel (2013) contempla quesitos referentes à lotação do espaço (volume de 

pessoas por metragem quadrada), configuração de entradas, recepções, provadores, espaços 

de lazer e áreas destinadas ao estoque e administração. A seguir serão apresentados os 

parâmetros de projeto e análise propostos pela autora.    

Parâmetros de projeto e análise na arquitetura de interiores comerciais – lojas 

 Lotação de edificações – determinada pelo Código de Obras da cidade. O de São Paulo 

estabelece metragem quadrada por pessoa em relação à área útil efetivamente 

utilizada para o desenvolvimento de atividades de comércio e serviço. 

- Setores de acesso ao público – 5,0; 

- Setores sem acesso ao público – 7,0; 

Circulação horizontal em centros comerciais -5,0; 

 Entradas e recepções – uso de materiais antiderrapantes em locais de acesso direto à 

rua, bem iluminadas para evitar contrastes entre iluminação natural e artificial. 

 Provadores – requerem espaço apropriado para movimentação confortável, 

iluminação adequada e circulação de ar. Observar possíveis situações de ofuscamento 
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devido à proximidade com o espelho, e aquecimento das luminárias. Gurgel (2013) 

recomenda uso de materiais de piso que estabeleçam sensações agradáveis (carpete 

ou madeira), materiais de toque frio como cerâmicas e porcelanatos podem causar 

desconforto aos pés descalços. 

 Espaços de lazer – áreas de descanso/espera ou onde os clientes possam se servir com 

café e chá, situados no interior de lojas, devem ser devidamente sinalizados para 

facilitar sua localização e oferecem sensação de conforto aos clientes e 

acompanhantes, principalmente idosos. 

 Área de estoque e administração – em alguns setores de varejo esses espaços são 

fundamentais, pois nem toda mercadoria fica exposta. 

 Perfil 1 | Lojas de grande rotatividade (baixo custo de mercadorias) – ambiente com 

atmosfera clara, layout de fácil circulação e fluxo contínuo, expositores simples. Boa 

iluminação geral aliada à iluminação direcionada à tarefa (baixo investimento em 

luminárias). 

 Perfil 2 | Lojas que buscam maior diferencial (exclusividade) – Vitrines de grande 

atratividade em lojas localizadas em centros comerciais e fachadas em destaque para 

aquelas situadas em vias públicas. É importante lembrar que independente do perfil 

da loja, é necessário manter coerência visual entre o projeto da vitrine/fachada e o 

interior da loja. 

A autora (GURGEL, 2013) também propõe um checklist de avaliação do projeto de 

ambientes comerciais composto de análise quanto à empresa, função e objetivos dos 

espaços, materiais escolhidos, leis e norma técnicas e quanto ao orçamento, como exposto 

abaixo.  

Tabela1: Checklist de avaliação de projeto. 

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO DE PROJETO COMERCIAL 

- Análise quanto à 

empresa 

 

 Todos os setores e necessidades da empresa estão 

representados no projeto? 

 A setorização escolhida está de acordo com o organograma 

da empresa? 

 A imagem da empresa está clara no projeto? 

- Análise quanto a função  Todas as atividades previstas têm espaço adequado para a 

sua realização? 
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e aos objetivos dos 

espaços 

 

 Cada setor possui os equipamentos necessários para o 

desempenho das atividades a ele inerentes? 

 A circulação principal e a periférica estão corretas? 

 A proporção e a escala espaço/usuário estão como 

desejadas? 

 A iluminação está adequadamente distribuída? 

 As condições de trabalho estão conforme o desejado 

 Foram observadas todas as normas para facilitar o acesso, 

a utilização e a circulação de pessoas com deficiências 

físicas? 

- Análise quanto aos 

materiais escolhidos 

 Os materiais escolhidos estão em concordância com as 

atividades correlatas? 

 A manutenção necessária para os ambientes está de 

acordo com o desejado? 

 Os materiais escolhidos são de qualidade? 

 Apresentam boa relação custo-benefício? 

 O fator segurança foi amplamente estudado e checado? 

- Análise quanto ao 

resultado estético 

 A imagem da empresa está corretamente representada? 

 A mensagem que está sendo passada está correta? 

 O público-alvo está corretamente identificado? 

- Análise quanto às leis e 

normas técnicas 

 Foram checados todos os órgão competentes? 

 O projeto está de acordo com o Código de Obras vigente? 

 As normas técnicas Brasileiras foram observadas? 

Análise quanto ao 

orçamento 

 Foi atingida a meta orçamentária? 

 Onde se podem reduzir custos sem prejudicar o resultado 

estético? 

Fonte: Adaptado de GURGEL (2013, p. 199-200). 

O modelo de checklist apresentado possui grandes similaridades com as etapas e 

objetivos propostos por VILLAROUCO (2008), em sua MEAC (Metodologia de Avaliação 

Ergonômica no Ambiente Construído) que será detalhado posteriormente. 

 

2.1.3 Os Estudos em V.M. | Personalidade e Atmosfera De Loja 

Os estudos destinados aos ambientes e loja e sua apresentação, relacionando a 

transformações de comportamento, ganharam destaque a partir da formulação de Martineau 

(1958), ao cunhar o termo personalidade de loja; em seu artigo o autor considera como 

principais fatores da personalidade o layout e arquitetura, propaganda, símbolos e cores, 

atendimento o qual considera o principal elemento na formação de imagem de loja. 
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No entanto, foi com a proposição de atmosfera de loja de Kotler (1973), que o 

conceito de personalidade obteve maior profundidade. O autor explica que a atmosfera de 

um ambiente é apreendida através dos sentidos e, portanto, deve ser descrita em termos 

sensoriais. Considerando que os principais canais de percepção são visão, audição, olfato e 

tato, ele elaborou o seguinte esquema dimensões de percepção da atmosfera: visuais (cor, 

claridade, tamanho e formato), dimensão da aura (volume), olfato (cheiro e frescor) e 

dimensão tátil (leveza, maciez e temperatura). 

Considerando a importância da atmosfera de loja planejada como ferramenta de 

marketing, principalmente quanto ao aumento da competitividade (fornece pistas que atuam 

na construção e informação de determinadas imagens) e construção de valor de marca; o 

autor considera que o objeto de compra está situado em determinado espaço caracterizado 

por certas qualidades sensoriais, as quais podem ser intrínsecas ou planejadas pela loja. Vale 

ressaltar que os consumidores percebem apenas certas qualidades do ambiente, pois sua 

percepção está sujeita a atenção seletiva, distorção e retenção.  

As qualidades percebidas da atmosfera podem afetar as informações das pessoas e 

seus estados afetivos. Esses estados e informações alterados do consumidor podem modificar 

suas chances de compra. Seguindo essa lógica, Kotler (1973) propõe que a atmosfera pode 

afetar o comportamento de compra de três formas:  

1.  Atmosfera funciona como mediador na criação de atenção (cores, barulhos, musica...) 

2. Atmosfera pode servir como mediador na criação de mensagens (o tipo de público, 

estilo dos produtos, identidade da loja...) 

3. Atmosfera pode atuar como mediador criador de afeto (por meio dos elementos de 

composição do ambiente – cores, sons, texturas) pode elevar reações viscerais que 

contribuem favoravelmente à probabilidade de compra. 

Estes fatores estão presentes em três elementos estruturantes da experiência de 

compra: arquitetura (atmosfera do exterior da loja), design de Interiores (atmosfera do 

interior da loja) e vitrinas (atmosfera da exposição dos produtos na fachada da loja).  

A partir da proposição de Kotler (1973), o termo atmosfera de loja, passou a ser 

comumente utilizado para tratar dos elementos sensoriais do ponto de venda estimulando 
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uma produção científica direcionada a estudar e avaliar o impacto de fatores ambientais e 

sensoriais dentro dos espaços comerciais como a cor, iluminação, aromas, música entre 

outros. No entanto, dois estudos do início da década de 90 se destacam nestas avaliações, 

ambos propuseram modelos que se tornaram importantes para as pesquisas que se seguiram 

no campo neste campo de pesquisa.  

O primeiro modelo traz um novo termo, servicescape, cunhado por Booms e Bitner 

(1981) tendo por objetivo definir "o ambiente no qual o serviço está montado e onde o 

vendedor e o consumidor interagem, combinado com os produtos\artefatos tangíveis que 

facilitam o desempenho ou a comunicação do serviço". Ao unir os termos em inglês, service 

(significa serviço) e landscape (relacionado à paisagem, cenário), os autores buscaram 

descrever o espaço artificial onde ocorre a realização de um serviço.   

O modelo proposto por Bitner (1992), é composto de três dimensões as quais seriam 

responsáveis pela percepção holística (qualidade percebida) que o consumidor tem a respeito 

do ambiente, são elas:  

 Condições ambientais: características como a música, iluminação, aromas, 

temperatura, fatores do meio que afetam os cinco sentidos e que são mais 

comumente perceptíveis quando se encontram em níveis extremos, por exemplo a 

alta temperatura; 

 Layout do Espaço e Funcionalidade: forma como os equipamentos de exposição e 

mobiliário estão dispostos no ambiente; a funcionalidade corresponde a capacidade 

que a configuração do espaço tem de facilitar o desempenho do serviço realizado; 

 Sinais, Símbolos e Artefatos: esta dimensão contempla uma grande variedade de itens 

presentes no espaço físico, os quais podem atuar como sinais (elementos de 

comunicação sobre a definição do serviço ao cliente, qualidade dos produtos, 

percursos, entre outros), por exemplo, facilitar na localização de setores, instalações, 

conduzir o consumidor,  comunicar algumas regras, bem como qualidade percebida 

do espaço e produtos\serviço vendido, por meio da impressão estética que o 

consumidor tem em sua mente.  



41 
 

 

A autora também se baseia no paradigma Estímulo-Organismo-Resposta de 

Mehrabian e Russell (1974) para explicar como o consumidor reage diante do servicescape. 

Ou seja, o cliente pode reagir por meio de um comportamento de aproximação ou 

afastamento perante os estímulos percebidos no ambiente em questão. Observa-se que este 

modelo não inclui fatores sociais, como a influência de outros clientes\pessoas presentes no 

ambiente, o mesmo não ocorre na proposta de Baker apresentada a seguir. 

 O segundo modelo, proposto por Baker (1994), tornou predominante nas pesquisas 

que tratam do tema de atmosfera de loja. A autora propõe que atmosfera de loja seja dividida 

em três dimensões compostas de fatores: sociais, de design e ambiental. A seguir é 

apresentada uma definição detalhada dessas dimensões, pois estas serão estruturantes para 

a compreensão da proposta de estudo.  

Tabela 2: Dimensões da Atmosfera de Loja. 

DIMENSÕES  CARACTERÍSTICAS DAS DIMENSÕES DA ATMOSFERA DE LOJA POR BAKER ET AL. 

D
im

e
n

sã
o

 S
o

ci
al

  

Está relacionada às pessoas presentes no espaço da loja, incluindo-se aqui, clientes e 
funcionários. Consideremos aqui questões planejadas ou não como, número de 
funcionários presentes, elementos de apresentação como uniforme institucional, 
aparência pessoal e higiene, bem como, educação, atenção, cortesia; Grewal & 
Baker(1994) afirmam que todos esses podem ser considerados como indicadores de 
qualidade no atendimento. Os autores também apontam para fatores não planejados 
como presença de outros clientes, afeta a percepção e comportamento dos 
consumidores. Por exemplo, em ambientes com excesso de pessoas circulando, os 
clientes podem ter uma imagem do serviço como sendo lento e demorado, e optarem por 
realizar a compra em outro estabelecimento.  

D
im

e
n

sã
o

 d
e

 

D
e

si
gn

 

Grewal & Baker (1994) agrupam características do ambiente essencialmente visuais 

(funcionais ou estéticas). Quanto aos elementos funcionais apontam o layout da loja e 

conforto; referente aos elementos estéticos tratam da arquitetura do local, as cores e os 

materiais utilizados, estilo e decoração.  

D
im

e
n

sã
o

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Condições ambientais que afetam os cinco sentidos, ou seja, fatores sensoriais, 

sinestésicos do ambiente como: iluminação, temperatura, cheiros, texturas; é importante 

lembrar que estes elementos, sejam eles planejados ou não para a experiência de loja, 

podem resultar em uma percepção positiva ou negativa quanto à loja/marca, 

observando-se os estados afetivos.  

Fonte: Adaptado de BAKER, 1994. 
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Referente às dimensões sociais da atmosfera, Fernie et al. (2003) salientam que no 

varejo, a percepção do serviço como bom/ruim está estreitamente relacionada com a 

interação dos clientes com a força de trabalho. Além disso, a atmosfera de loja possui um 

papel importante na formação de interação entre clientes, o que por consequência influencia 

na satisfação geral e divulgação positiva boca-a-boca. (Moore e Capella, 2005) 

Enquanto que Bitner (1992) chama atenção para o fato de que as características 

sensoriais tendem a ser percebidas, quando se apresentam em condições extremas – muito 

barulho, iluminação fraca ou exagerada, temperatura excessivamente alta ou baixa – quando 

a pessoa permanece no ambiente por muito tempo ou quando há incongruência entre elas e 

o restante da atmosfera. Desta forma, lojas desorganizadas, com layouts que não estejam 

apropriados, podem dificultar a orientação dos clientes dentro delas, aumentando o tempo 

de procura por produtos e contribuindo, assim, para uma percepção negativa do 

estabelecimento. É importante notar que o layout se refere à maneira como móveis e 

equipamentos estão distribuídos e organizados na loja, bem como sua dimensão e forma, de 

maneira a facilitar a consecução de tarefas e atividades de clientes e funcionários (BITNER, 

1992).  

Dando continuidade às pesquisas de comportamento do consumidor no PDV2, 

observou-se grande direcionamento à experimentação e análise de estímulos sensoriais no 

ambiente de loja, isso resultou em uma produção de pesquisas direcionadas aos cinco 

sentidos, compartimentando a experiência em diferentes elementos sensoriais, como é caso 

dos estudos que focaram no olfato (MICHON; CHEBAT; TURLEY, 2005; TELLER e DENNIS, 

2011; TORRES e BUHAMRA, 2011), na audição (TURLEY & MILLIMAN, 2000; WILSON, 2003 e 

MARCELINO et al., 2011).  

Marcelino et al. (2011), por exemplo, revela que o homem é mais influenciado do que 

a mulher pela manipulação de músicas no ambiente de loja. Enquanto que o estudo de Torres 

e Buhamra (2011) relaciona o aroma de loja à construção de valor de marca, demonstrando 

que entre os participantes do estudo, aqueles que conheciam e frequentavam a loja, 81% 

identificaram a marca da loja por meio do aroma, expressando sensação de prazer, ou seja, 

evidenciado o aroma como gerador de valor da marca. 

                                                            
2 PDV: Ponto de venda 



43 
 

 

Por essa perspectiva, pesquisadores vêm tentando compreender como o espaço de 

compra influencia na geração de impressões, atitudes, satisfação, comportamento e 

construção de imagem das marcas/lojas.  Assim, Fatima (2014) ressalta que a importância de 

experiências sensoriais não pode ser subestimada; incomodar o consumidor com fatores 

como longas filas de espera, loja desorganizada, pode fazê-lo repensar sobre o preço.  

A gestão de imagem das marcas torna-se a cada dia mais complexa e como 

componente deste elemento está o planejamento dos espaços comerciais, tendo em vista 

que a experiência de consumo é compreendida por uma percepção holística, não 

compartimentada da situação. Os componentes se integram com o ambiente, assim como o 

entorno da localização da loja, atuam na criação de impressões e atitudes quanto à loja, e 

ignorar estas interações pode resultar em soluções pouco efetivas para o varejista e o 

consumidor.  

É importante lembrar que em 1958, Martineau já ressaltava que a situação de compra 

deve ser planejada de forma a manter relação com diversos padrões de comportamento de 

compra, tendo em vista que a configuração do espaço tem como resultado a manipulação da 

imagem, criando impressões sobre a loja em sua totalidade. Assim, o comportamento 

depende de atributos subjetivos os quais fazem parte dessas imagens da loja, como 

atmosfera, status, atendentes e outros consumidores, isso acontece de forma consciente ou 

inconsciente unindo suas expectativas e direcionando seu comportamento. 

 

2.1.4 O Visual Merchandising e as Emoções 

Entre os estudos sobre respostas emocionais e comportamentais geradas pelo 

ambiente construído e sua atmosfera, destaca-se o trabalho de pesquisadores como 

Mehrabian e Russel (1974) baseado no paradigma de estímulo-resposta-organismo (SOR); o 

modelo por eles proposto tem caráter bipolar, ao investigar comportamento de aproximação 

e afastamento, relacionados a três estados emocionais básicos conhecidos por PAD: prazer, 

ativação e domínio (pleasure, arousal and dominance).  
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 Prazer - Desprazer: relacionado ao grau em que o indivíduo se sente bem, alegre 

ou satisfeito em certas situações.  

 Atração - Indiferença: se refere ao grau de alerta, estimulo, sensação de ativo em 

certa situação.  

 Domínio - Submissão: medida que o indivíduo se sente no controle da situação, ou 

livre para agir no ambiente.  

Mehrabian e Russel (1974) consideram que os efeitos da atmosfera são estados 

emocionais e, portanto, são difíceis de verbalizar, de lembrar e influenciam o comportamento 

dentro da loja. Consideram que todas as respostas a um ambiente podem ser consideradas 

como de aproximação e afastamento.  

Tabela 3: Comportamentos de Aproximação e Afastamento – Respostas ao Ambiente. 

APROXIMAÇÃO AFASTAMENTO 

Desejo de permanecer no local Desejo de sair do local 

Desejo ou vontade de explorar o 

ambiente 

Tendência de evitar deslocamento pelo local 

ou interagir com o ambiente 

Desejo ou vontade de comunicar-se com 

outros 

Tendência de evitar interação com outros ou 

ignorar tentativas de contatos de outros 

Melhoria na performance/satisfação do 

consumidor 

Dificulta a performance do consumidor 

Fonte: Adaptado de Mehrabian e Russel (1974). 

Ao longo dos anos, o modelo foi revisto e adaptado por outros autores. Russel & Pratt 

(1980), por exemplo, alteraram o modelo ao retirar a dimensão referente ao domínio, devido 

a evidências de que as dimensões de Prazer e Atração demonstram ser mais presentes na 

maioria das situações. 

Cerca de uma década após a proposição do modelo de mensuração emocional, 

Donovan e Rossiter (1982) adaptaram o modelo aos ambientes de consumo, sendo 

considerado de grande relevância para a investigação dos estímulos ambientais e sua atuação 

na alteração do comportamento dos consumidores diante de alterações do contexto de 
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compra, os quais resultam em comportamentos de aproximação e afastamento. O modelo 

foca na atmosfera de ambientes mensurando como as variáveis internas da loja influenciam 

no comportamento de compra do consumidor. Em seu trabalho, os autores também 

questionam o formato das pesquisas realizadas até o momento, por utilizarem, em sua 

grande maioria, questionários tipo survey onde os respondentes devem mensurar uma lista 

de atributos pré-selecionados em termos de sua importância. Assim para a execução deste 

trabalho ressaltamos a consideração de Dickson e Albaum (1977), para os quais as entrevistas 

abertas permitem resultados mais profundos na investigação do comportamento dos 

consumidores. 

Mais recentemente, Jang & Namkung (2009) propuseram um estudo utilizando-se de 

uma abordagem unipolar, explorando a presença da emoção negativa. Sua proposta 

estabelece relações entre qualidade percebida (em três dimensões – produto, serviço e 

atmosfera), as emoções positivas e negativas, bem como as intenções de comportamento por 

parte dos consumidores. Os resultados sugerem que a Atmosfera e os Serviços são 

antecedentes significativos da emoção positiva, mas não são determinantes da emoção 

negativa. Isto demonstra que os atributos do produto podem não ser suficientes para criar 

uma emoção positiva. Enfim, os efeitos da emoção claramente demonstram que atmosferas e 

serviços excelentes favorecem futuros comportamentos de retorno ao gerar emoções 

positivas. 

A proposta de Donovan e Rossiter (1982), assim como a de Jang & Namkung (2009), 

podem ajudar empresários e designers a compreender as possíveis relações entre a 

Atmosfera do PDV, as emoções e comportamentos do consumidor, também analisando como 

os estímulos podem contribuir para promover tanto emoções positivas como negativas que 

eventualmente afetam o comportamento do consumidor. Demonstrando que em termos 

empresariais, os projetos de Design de Atmosfera podem ser cruciais para a satisfação dos 

clientes nas empresas de varejo. 

O modelo ampliado de Jang & Namkung (2009), pode ser mais compreensível na 

aplicação empresarial, por simplificar as dimensões avaliadas; tendo em vista o papel da 

emoção nas estratégias de comunicação de significados e construção de experiências nas 

empresas de varejo, torna-se relevante a proposição de ferramentas e modelos cuja aplicação 
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esteja adequada ao uso além das pesquisas científicas, contemplando as necessidades dos 

empresários, designers e arquitetos para que estes possam avaliar e monitorar as estratégias 

de Design de Atmosfera no ponto-de-venda.  

Também avaliando emoções, um estudo nacional, realizado por Espinoza e Zilles 

(2007) se propôs a desenvolver e testar um modelo teórico que pudesse verificar o impacto 

do afeto negativo na intenção de retorno e recomendação da loja, gerados a partir de 

elementos da atmosfera de loja de varejo. Para tal, realizou-se um experimento com 

manipulações no ambiente de loja (supermercado).  A análise dos dados foi feita por meio da 

técnica de equações estruturais que permitiu a utilização da estratégia de modelos rivais, 

para testar o papel mediador do afeto. Como resultado obteve-se indicações quanto à 

importância do afeto negativo na mediação da relação entre consumidor e comportamento, 

sendo o design de loja a variável que obteve maior influência sobre este fator.  

No entanto, o estudo não demonstrou influência significativa por parte dos fatores 

sociais da atmosfera, tendo como possível justificativa, o fato de a pesquisa envolver um 

ambiente de autosserviço (permite maior liberdade dentro da loja e menor interação com 

vendedores e funcionários). Quanto a este ponto, vale ressaltar que os consumidores 

presentes na loja não foram considerados como fatores sociais de influência. Esta pesquisa 

veio ressaltar a importância da atmosfera de loja e dos fatores de design na influência de 

estados afetivos nos consumidores na intenção de retorno à loja. Aspectos como organização, 

layout e limpeza da loja foram determinantes para facilitar o processo de compra.  Vale 

ressaltar que as manipulações foram apresentadas aos consumidores utilizando-se imagens 

manipuladas do ambiente. 

 

2.1.5 Visual Merchandising e o Varejo Popular de Moda 

No que se refere ao posicionamento de varejo é possível identificar dois formatos que 

baseiam a construção de estratégias, o “varejo de valor” [ou popular] e o “varejo de emoção” 

[ou premium] (LAS CASAS, 2007; e LUL et al, 2013). 
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Las Casas (2007) explica que o varejo de valor ou popular, baseia suas estratégias na 

massificação (produtos padronizados) para atender às necessidades básicas dos clientes, não 

proporciona diferenciação de atendimento, nem exclusividade de produtos, focando em 

preços baixos, e consumidores populares. Enquanto isso o varejo de emoção se utiliza de 

experimentação e diferenciação, valoriza o sensorial, busca proporcionar sensações e 

experiências diferentes, preza por uma relação de intimidade com o público, além das 

necessidades básicas do consumidor premium. 

 “A massificação pode implicar indiferenciação, foco em preço e necessidade de 
escala, enquanto o varejo especializado tende a enfrentar condições inferiores de 
preço e a necessidade de desenvolver relacionamentos mais estreitos com clientes” 
(Las Casas 2007, p. 56). 

Referente ao segmento do varejo popular de moda, dois estudos recentes merecem 

destaque, o primeiro elaborado por MIOTTO e PARENTE (2009), pesquisadores da FGV, 

buscou investigar as características e configuração das lojas de moda popular quanto a seu 

formato. A estrutura por eles elaborada permitiu gerar uma classificação a partir do 

levantamento de dados relativos ao tamanho, posicionamento (valor), estratégias da 

empresa, formato de exposição, adequação do ambiente e atmosfera de loja. Esse modelo 

contribuiu para o campo ao fornecer parâmetros de classificação e tipologia quanto ao 

formato das lojas nesse segmento.  

Tabela 4: Modelo de Classificação do formato de varejo popular de moda por 

 

Fonte: MIOTTO e PARENTE (2009). 
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O segundo estudo, realizado por Sutter, Plutarco & Parente (2012), buscou 

compreender quais as características de apresentação de loja, no segmento de varejo de 

moda popular, identificando as principais variáveis da atmosfera de loja neste segmento. Os 

dados obtidos foram com o modelo de formatos de varejo proposto por Miotto e Parente 

(2009), possibilitando esboçar tipologias da atmosfera de loja no varejo de moda popular.  

Figura 2: Classificação de Apresentação de Loja.

 
Fonte: SUTTER, PLUTARCO E PARENTE, 2012. 

A pesquisa foi realizada por meio do método de observação. Como resultado os 

pesquisadores obtiveram um modelo mais detalhado quanto às categorias de formato de 

varejo em relação à atmosfera de loja, como demonstra o gráfico abaixo. 

Como limitações do modelo, podemos ressaltar o fato de que não são especificados 

quais elementos de composição estão sendo avaliados e qual o peso que eles têm na 

avaliação. Esse modelo pode ser utilizado como inspiração para elaboração de modelo de 

avaliação e classificação mais detalhado, por exemplo, modelo de classificação de tipos de 

vitrine.  

Quando se discute a questão de fidelidade do consumidor da base da pirâmide em 

mercados emergentes, observa-se um mito de que esse consumidor busca sempre e apenas 

os menores preços (SIMANIS, 2012). No entanto, esse consumidor pode ser menos sensível 

ao preço do que se imagina, pois também busca valor (BARKI e PARENTE, 2006).  Segundo 
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Paswan, Pineda e Ramirez (2010), os varejistas locais, em geral, conseguem ter essa 

percepção e criam soluções mais próximas das necessidades dos consumidores, dedicando-se 

a atributos mais emocionais. 

Para atuar e distribuir produtos e serviços em mercados na base da pirâmide, as 

empresas enfrentam uma série de desafios, sendo o acesso a essa população considerado 

uma das principais dificuldades. Comparados com países mais desenvolvidos, os mercados de 

baixa renda, em geral, são caracterizados por: grande capilaridade do mercado, existência de 

pequenas empresas não profissionalizadas e informais; falta de infraestrutura e altos custos 

de transporte, canais de distribuição e comunicação mais limitados, estruturas políticas e 

sociais menos maduras (ARNOLD e QUELCH, 1998; DE SOTO, 2000). 

Estas pesquisas servem para destacar a crescente importância que o varejo popular, 

vem ganhando dentro das estratégias e pesquisas de mercado. 

 

2.1.6 Avaliação Geral das Pesquisas em Visual Merchandising  

Por meio de um apanhado das pesquisas no campo de visual merchandising 

(elementos da apresentação de loja, design de loja, experiência em loja) foi possível observar 

algumas tendências de pesquisa, bem como lacunas para geração de novos estudos no 

campo do visual merchandising. Os modelos anteriores de atmosfera de loja contribuíram 

para que os estímulos sensoriais ganhassem destaque tanto nas pesquisas em visual 

merchandising quanto na prática dessa atividade.  

De modo geral as pesquisas relativas ao consumidor inserido no ponto de venda, 

tentam compreender de que maneira a manipulação das dimensões da atmosfera de loja 

(design, social e ambiental) influenciam na forma como os consumidores se comportam e 

percebem o ambiente de loja e, consequentemente, a marca; isto se deve, também, à 

importância que o ponto de venda tem na construção da imagem das marcas, gerando 

inferências sobre preço, qualidade, valores e estilo-de-vida relacionados a ela.  
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A revisão de literatura também apresentou uma predominância de abordagens 

quantitativas da pesquisa do comportamento do consumidor, quanto a observações de causa 

e efeito utilizando-se manipulação de uma ou mais variáveis. Esse panorama evidencia o 

pouco uso de abordagens qualitativas dentro das pesquisas de marketing, percebendo-se 

maior destaque e predominância desta abordagem (qualitativa) no campo das ciências sociais 

em estudos relacionados ao consumo. No entanto, começam a despontar pesquisas que 

utilizam métodos qualitativos revelam interações pouco evidenciadas por outras abordagens 

mencionadas (BEVERLAND et al., 2006). 

Tendo por base as propostas de atmosfera de loja (KOTLER, 1973), e suas dimensões, 

observa-se uma grande concentração de pesquisas relacionando os estímulos sensoriais, ao 

comportamento do consumidor principalmente no âmbito das pesquisas nacionais, onde 

começam a despontar também estudos relacionando esses fatores dentro do varejo 

destinado ao consumidor de baixa renda, o qual até pouco tempo era ignorado, tanto pelas 

estratégias de mercado quanto pelo interesse das pesquisas científicas, esse aumento na 

produção se deve ao potencial de consumo desse consumidor. 

Como observado anteriormente, pesquisas no campo do comportamento do 

consumidor em loja, comumente exploram os elementos sensoriais isolados (visual, tátil, 

olfato, sonoro), em busca de compreender como eles podem influenciar determinados 

comportamento e reações no consumidor ao gerar afeto negativo ou positivo, ou formação 

de associações às lembranças ou imaginário a respeito de determinado tema. Tal formato de 

pesquisa, frequentemente, busca estabelecer associações entre estes elementos sensoriais 

isolados e sua influência em respostas emocionais e comportamentais do consumidor, 

importantes ao varejo, como a intenção de retorno, fidelização do cliente, satisfação geral.   

Em contrapartida, observa-se que começa a despontar uma nova gama de estudos 

que buscam compreender a experiência do consumidor de forma ampla, holística, a fim de 

compreender a percepção do consumidor sobre a atmosfera geral do ambiente.  Como 

resultado, pesquisadores passaram a desenvolver modelos e escalas que auxiliem a avaliar as 

experiências geradas pelo ambiente de loja, bem como a mensurar as emoções estabelecidas 

a partir dessas vivências. 
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Outro elemento a ser considerado é a predominância do uso de modelo de percepção 

ambiental de Mehrabian & Russel (1974), nas pesquisas em varejo. A psicologia ambiental 

tem funcionado como suporte para compreensão do comportamento do consumidor; nas 

últimas duas décadas um grande volume de pesquisas nacionais e internacionais utilizaram o 

modelo para explorar essas questões dentro do ponto-de-venda.  

Embora os projetos de visual merchandising sejam realizados por profissionais de 

projeto como arquitetos, designers, vitrinistas etc., grande parte das pesquisas é elaborada 

sob a perspectiva de profissionais de administração e marketing o que poderia explicar o uso 

de métodos qualitativos para coleta e análise de dados.  

No entanto, vale ressaltar que começam a despontar estudos que buscam abordar o 

consumidor de modo aprofundado, levando em consideração fatores culturais e sociais, além 

de econômicos e estratégicos como determinantes para o comportamento e experiência do 

consumidor.  O surgimento de pós-graduações nos campos de design de experiência, visual 

merchandising e design emocional, tem resultado na produção de pesquisas sob a 

perspectiva do designer. 
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2.2 Conforto  

O conceito de conforto foi explorado em diversas áreas de conhecimento como 

enfermagem, psicologia, sociologia, ergonomia, arquitetura entre outros. Aqui serão expostos 

alguns dos conceitos encontrados e utilizados nesta pesquisa.   

Uma das primeiras descrições encontradas apresenta o conforto como tudo que 

contribui ao bem-estar e conveniência dos aspectos materiais da vida; constituindo-se como 

uma melhoria das condições de vida no espaço habitado (PINEAU, 1982). Em seu trabalho, o 

autor define o conforto como um fenômeno que trata do bem-estar humano associado ao 

seu entorno e os bens que possui. Ele explica que para realizar o estudo do significado do 

conforto, são necessárias duas abordagens; a primeira consiste em conhecer os elementos 

que compõem o conforto, cujo significado está relacionado a ideia, investigando a relação 

desses elementos entre si e averiguando uma possível hierarquia; a segunda abordagem 

envolve as diferenças entre os indivíduos: “o conforto tem a mesma significância para todos 

os indivíduos? Existem variáveis que determinam níveis diferentes de percepção e significado 

de conforto?”.  

Poucos anos depois, Slater (1985) descreve o conforto como um estado agradável 

caracterizado pela harmonia fisiológica, psicológica e física entre o ser humano e o ambiente. 

Uma definição mais recente relaciona o conforto ao produto descrevendo-o como uma forma 

apreciar os sentidos humanos, o frescor, a saciação e tranquilidade, tendo em conta os 

aspectos subjetivos de experiências corporais (Rozendaal and Schifferstein, 2010). 

Observa-se que a compreensão sobre a participação de fatores psicológicos 

envolvidos na percepção de conforto não é nova, mas ainda há elementos a serem 

investigados quanto aos fatores fomentadores de conforto nos espaços de varejo e conforto 

do consumidor. A seguir serão abordados temas e perspectivas de pesquisa que exploram o 

conforto do ser humano e que foram fundamentais à elaboração deste estudo. Nesta sessão, 

procurou-se analisar diferentes perspectivas de avaliação do ambiente construído, dentre 

elas destacamos aqui, abordagens ergonômicas ambientais, questões de acessibilidade e 

conforto ambiental, o conforto holístico explorado pelo campo da enfermagem e por fim o 
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conforto do consumidor nos espaços de serviços; por fim tentamos estabelecer uma visão 

geral de como o conforto é avaliado nas pesquisas que tratam do ambiente de loja. 

 

2.2.1 Acessibilidade em Edificações | Normas e regulamentações 

Segundo a ABNT (NBR9050), a acessibilidade pode ser definida como a “a 

possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com 

segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e 

elementos”. 

Desta forma, é notável que a questão de acessibilidade merece destaque devido à 

inadequação dos espaços comerciais ao uso por pessoas com necessidades especiais. No 

Brasil a norma da ABNT NBR 9050, regulamenta a acessibilidade em edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. Como a norma tem um caráter amplo, o Sebrae elaborou 

um documento do tipo Resposta Técnica, destinada ao setor de varejo de forma a facilitar a 

compreensão da norma e estimular adequação dos espaços comerciais aos parâmetros 

estabelecidos por ela.  

O documento elaborado traz indicações de métodos de avaliação, como o passeio 

acompanhado (visita ao espaço avaliado, acompanhando pessoas com deficiências ou 

necessidades especiais – idosos, grávidas, obesos etc.), de forma a compreender as restrições 

para realização da atividade, impostas pela configuração do ambiente; isto permite que o 

empresário possa compreender quais mudanças ou adaptações são necessárias ao seu 

ambiente de loja, além de permitir um olhar de empatia com as necessidades do consumidor. 

O material é ilustrado e traz exemplos de aplicações da norma, além de indicar leis auxiliares 

referentes à adequação de sanitários adaptados. 

Além disso, traz possíveis problemas enfrentados pelos usuários na realização de 

atividades em determinado ambiente: problemas de orientação espacial, de comunicação, de 

deslocamento e de uso. E propõe um modelo de avalição que investiga as necessidades e 

restrições do ambiente para perfis de usuários com necessidades específicas (idosos, pessoas 
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com deficiência visual, surdos, pessoas com muletas, com cadeira de rodas, com cão-guia e 

pessoa com nanismo).  

Por fim, indica possíveis benefícios referentes à adequação do espaço comercial à 

norma de acessibilidade. Em uma pesquisa realizada pelo Sebrae-SP (Estadão PME (2012), é 

apontado que o investimento no visual da loja, como a acessibilidade, pode aumentar as 

vendas em até 40%.  Outro fator que pode ser de grande estímulo à adequação da norma, 

trata-se da proteção legal, considerando-se que o consumidor que se sentir prejudicado na 

utilização do espaço comercial, poderá efetuar denúncia junto ao Ministério Público do 

Estado. Nesses casos, a pena vai do pagamento de multa à cassação da licença de 

funcionamento do estabelecimento. 

 

2.2.2 Conforto e Perspectivas de Avaliação do Ambiente Construído 

Sommer (2002) e Ribeiro (2004) apontam algumas linhas de pesquisa quanto ao 

ambiente construído: 

 Avaliação Pós-Ocupação (APO) – Preiser (1988) e Sanoff (1977). 

 Uso Humano do Espaço – Hall, Goffman, e Sommer. 

 Percepção Urbana - Lynch, Appleyard e Lowenthal (1967).   

 Intervenção Ergonomizadora -  Moraes & Mont’Alvão (2003) 

Associadas a estas linhas, acrescentamos as avaliações de conforto ambiental e 

ergonomia do ambiente construído.  O campo da ergonomia ambiental, por exemplo, tem 

como foco estudos quanto à adaptabilidade e conformidade do espaço às tarefas (sistema 

humano-tarefa-máquina) e atividades ali desenvolvidas, por intermédio de elementos da 

antropometria, da psicologia ambiental, ergonomia cognitiva e da metodologia ergonômica 

(VASCONCELOS, VILLAROUCO & SOARES, 2009). Os autores chamam a atenção para 

consideração de alguns conceitos do conforto térmico, acústico e lumínico que devem ser 

contemplados na concepção de ambientes ergonomicamente adequados, pois agregam 

características de sustentabilidade. Assim, entende-se que esta abordagem visa adaptar os 



55 
 

 

meios da tarefa para o bem-estar do homem, neste caso o meio se trata do ambiente 

construído. (RIBEIRO, 2004).  

Esta conceituação é importante por trazer a relação espaço-tarefa, ampliando a visão 

comumente presente nas definições de ergonomia que limitam às atividades de trabalho. 

Esse conceito tradicional de ergonomia acabou se refletindo na produção cientifica através de 

um forte direcionamento das pesquisas em ergonomia ambiental, voltadas à relação espaço-

trabalho. 

Detalharemos a seguir algumas abordagens de avaliação do ambiente construído, as 

quais apresentam estruturas e métodos que podem contribuir para a realização desta 

pesquisa. 

 

2.2.3 Conforto Ambiental e seus Parâmetros de Avaliação 

O conforto ambiental está relacionado à adequação do espaço às exigências 

fisiológicas do homem. Estudos nesta área normalmente realizam avaliações do ambiente 

contemplando avaliações de conforto lumínico, térmico e acústico, muitas vezes associado a 

avaliações de eficiência energética. Estas avaliações possibilitam identificar relações de 

contraste e ofuscamento presentes nos ambientes, bem como outras relativas aos fatores 

mencionados, os quais possam gerar situações de desconforto ao usuário do espaço. 

As pesquisas no campo de conforto ambiental, especificamente a pesquisa em 

conforto nas edificações tem buscado definir abordagens de projeto da construção, partindo 

da análise do seu entorno, do clima e os hábitos construtivos locais, tendo como base 

responsabilidade ambiental (KRAUSE et al, 2005). Os autores fazem críticas às abordagens 

que utilizam apenas equipamentos de mensuração como referência para solucionar aspectos 

do conforto ambiental no interior das edificações.  

Apresentaremos aqui uma breve conceituação dos tipos de conforto e ferramentas de 

avaliação. As informações apresentadas têm por base as normas de regulamentadores e 

manuais de avaliação de conforto ambiental (OSRAM; BARROSO-KRAUSE et al, 2005). 

Medidas de referências estarão dispostas nos anexos. 
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- Conforto Lumínico - Iluminância e Luminânia - Norma NBR 5413. 

Como critérios para a boa iluminação devem ser considerados os seguintes fatores de 

referência: 

 Níveis Mínimos de Iluminância (Lux) dados pela Norma NBR 5413. 

 Boa distribuição destes níveis pelo ambiente (boa uniformidade). 

 Não ofuscamento. 

 Boa reprodução de cor 

 Boa aparência de cor. 

A NBR 5413 estipula valores adequados a determinados tipos de atividades como é o 

caso, da leitura e escrita: no mínimo 300 lux e no máximo 750 lux. O nível de Iluminância vai 

depender de fatores como a idade dos usuários, necessidade de acuidade visual e refletância 

de fundo. Há normas especificando o valor mínimo de iluminância média, para ambientes 

diferenciados pela atividade exercida, relacionados ao conforto visual.  Os exemplos mais 

importantes estão relacionados no anexo desta publicação (ABNT - NBR 5413). 

Neste quesito também deve ser mencionada a norma NBR-15215, que trata da 

Iluminação natural como fator importante para obtenção de eficiência energética e conforto 

visual. Sendo o conforto visual determinante para o bem-estar dos ocupantes. A luz natural 

está associada às qualidades mais agradáveis e apreciadas relacionadas com o ambiente 

maior no qual estamos inseridos. Aberturas no ambiente proporcionam contato visual com o 

mundo exterior e relaxamento do sistema visual. Conforto Visual pode ser interpretado como 

uma recepção clara das mensagens visuais de um ambiente luminoso (PEREIRA, 2012).  

Referente a esta questão a norma explica que “toda rota acessível deve ser provida de 

iluminação natural ou artificial com nível mínimo de iluminância de 150 lux medidos a 1,00 m 

do chão. São aceitos níveis inferiores de iluminância para ambientes específicos, como 

cinemas, teatros ou outros, conforme normas técnicas específicas”. (NBR 9050-2015, p.54) 

Outro fator determinante para as condições luminosas e térmicas do ambiente refere-

se à avaliação das condições do céu (relação entre a quantidade de nuvens observada e a 



57 
 

 

superfície total da abóbada celeste divide-se usualmente em claro, parcialmente nublado, 

nublado, encoberto). Por fim, quanto ao conforto luminoso, a literatura informa que espaços 

com iluminação inadequada podem resultar em: fadiga visual, desconforto, dor de cabeça, 

ofuscamento, redução da eficiência visual, acidentes. Em contrapartida, a boa iluminação está 

associada a: aumento da produtividade, sensação de ambiente agradável, ambientes seguros. 

 

- Conforto Térmico - NBR16401 - Parte2 (2008) 

Segundo Frota e Schiffer (2008) “as principais variáveis climáticas do conforto térmico 

são temperatura, umidade e velocidade do ar e radiação solar incidente”. Também é preciso 

levar em consideração, fatores como: regime de chuvas, vegetação, permeabilidade do solo, 

aguas superficiais e subterrâneas, topografia, e outras caraterísticas locais possíveis de serem 

alteradas pela atividade humana. 

Quando a troca de calor ocorre sem maiores esforços, a sensação do indivíduo é de 

conforto térmico, e sua capacidade de trabalho é máxima.  Cremonesi et al [2010-2015], 

relacionam o conforto térmico a variáveis ambientais (temperatura do ar, umidade, 

velocidade do ar, temperatura radiante) e variáveis pessoais (atividade e vestimentas). Como 

ferramenta de mensuração subjetiva do conforto térmico, é sugerido o uso da escala de 

Fanger, uma escala pictórica de 7 pontos que varia do muito quente ao muito frio. Esse tipo 

de escala permite avaliar a percepção que o usuário tem da temperatura no ambiente em 

questão.  

Figura 3: Índice de conforto de Fanger: 

                         
Fonte: ISO 7730 (2005); ASHRAE 55 (2010); 



58 
 

 

Como valores de referência a norma estabelece medidas diferentes para as estações 

do ano 

Verão (roupa típica 0,5 clo) 

 Temperatura operativa e umidade relativa dentro da zona delimitada por: 

 22,5 °C a 25,5 °C e 65 %; 

 23,0 °C a 26,0 °C e 35 %. 

Inverno (roupa típica 0,9 clo) 

 Temperatura operativa e umidade relativa dentro da zona delimitada por: 

 21,0 °C a 23,5 °C e 60 %; 

 21,5 °C a 24,0 °C e 30 %. 

Iida (2001), ao buscar uma zona de conforto térmico apropriada aos padrões 

brasileiros, estabeleceu como temperatura ideal a temperatura efetiva entre 20 - 24ºC, com 

umidade relativa de 40%. As diferenças de temperatura em um mesmo ambiente não devem 

ser superiores a 4 ºC. 

- Conforto Acústico - NBR – 10152/1987  

A norma indica que níveis de ruído de fundo adequados para o conforto acústico em 

ambientes de serviços são 45 – 55 dB(A) e 40 – 50 (NC). Além disso, estabelece 

correspondências entre pressão sonora, nível de pressão sonora e impressão subjetiva 

(GONZALEZ, s\d).  

Tabela 5: Correspondência entre Pressão Sonora, Nível de Pressão Sonora. 

Nível Subjetivo Descrição NPS  

(dB) 

Pressão 

(Pascal) 

Barulhento Banda ou orquestra sinfônica  

Rua Barulhenta 

90 0,63 

Dentro de automóvel em alta velocidade 

Escritório barulhento 

Aspirador de Pó 

80 0,2 
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Moderado  Rua de barulho médio 

Pessoa falando a um metro 

70 0,06 

Escritório de barulho médio 

Rádio com volume médio 

60 0,02 

Fonte: Adaptado de GONZALES (s\d). 

Analisando a tabela 5 e as descrições dos níveis subjetivos, estima-se que os 

ambientes de lojas no varejo popular, poderiam se encaixar entre os níveis moderado e 

barulhento, apresentando os seguintes valores, este quesito será averiguado futuramente. 

  

2.2.4 MEAC | Metodologia de Análise Ergonômica do Ambiente Construído 

Enquanto a avaliação do conforto ambiental se dá pelas mensurações e adequação a 

valores pré-estabelecidos pelas normas, a abordagem ergonômica do ambiente construído 

toma como foco principal o usuário deste espaço, buscando compreender, avaliar e modificar 

situações de trabalho adaptando-as às necessidades do homem. Isto implica que os aspectos 

determinantes da adequação do ambiente devem ter como base o sentimento do usuário 

referente à sua interação cotidiana com o ambiente construído.  

Ou seja, a avaliação do homem não dependerá de índices preestabelecidos, ou 

legislações. Assim, os parâmetros mínimos estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras 

(de conforto térmico, acústico e lumínico), devem ser considerados como valores 

norteadores e identificadores de descumprimento de normas, não servindo como meta a ser 

perseguida em termos absolutos. Os índices que regulam esta avaliação apoiam-se na 

conjunção dessas metas com a necessidade identificada na percepção de conforto do usuário 

(VILLAROUCO, 2004).  Essas implicam na necessidade de uso de ferramentas de percepção 

ambiental. 

Esta metodologia, desenvolvida por VILLAROUCO (2008), identifica os condicionantes 

do espaço construído e da percepção dos usuários, a partir de uma metodologia de avaliação 

ergonômica do ambiente construído. A metodologia está estruturada em duas fases, na 

primeira é realizada uma avaliação qualitativa do ambiente, na segunda fase, avalia-se a 

percepção que o usuário tem do ambiente em questão pelo uso de ferramentas de psicologia 
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ambiental. Nesta etapa é comumente utilizada a ferramenta de constelação de atributos 

(MOLES, 1968), devido a fácil aplicação e compreensão do resultado final. Por possuir uma 

etapa qualitativa, realizada em profundidade (análise do ambiente e seu uso), esta 

metodologia tem aplicação adequada a estudos de caso. A seguir apresentamos um esquema 

de identificação das fases da pesquisa, objetivos de cada etapa associado às ferramentas de 

avaliação utilizadas em cada uma.  

Tabela 6: Organização das etapas da MEAC. 

FASE ETAPA OBJETIVOS FERRAMENTAS E ANÁLISE 

A
N
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O
n

d
e 

sã
o

 u
ti

liz
ad

as
 f
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A
N

Á
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SE
 G

LO
B

A
L 

D
O

 

A
M

B
IE

N
TE

 
 

- Descrição e entendimento da organização 
e dos processos dentro do ambiente;  
- Entrevistas com os diretores (levantando 
as principais atividades realizadas pela 
empresa e identificando aquelas que têm 
um maior peso na composição da sua 
produtividade) 
-Levantamento dos materiais (pessoal 
envolvido, gasto de tempo, equipamentos 
utilizados, identificando recursos, 
processamento e produtos principais). 
- Acompanhamento presencial. 
(levantando as principais atividades 
realizadas) 
- Identificação das atividades com maior 
peso. 

Observações e entrevistas com os 
usuários e funcionários da biblioteca 
durantes dois meses  
- Informações devem ser detalhadas, 
permitindo uma visão sistêmica de 
sua realização; 
- A partir dessas informações, são 
estruturadas entrevistas para serem 
realizadas com os usuários dos 
espaços.  
- Análise do conteúdo das respostas 
(selecionadas e qualificadas de 
acordo com suas afinidades) 
- Tabulação das pesquisas (demanda 
bem definida). 

ID
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- Observação das divisões e uso do 

ambiente analisando as plantas 

arquitetônicas. 

- Descrição detalhada dos espaços 

observados, elementos de composição 

(layout, uso, elementos arquitetônicos, 

mobiliário, conforto lumínico – 

entradas de luz natural e uso de 

iluminação artificial em comparação 

com os valores estabelecidos pela 

norma), medições de conforto acústico 

e conforto térmico (usar o questionário 

de Parsons 2005 - The environmental 

ergonomics survey. In Wilson, John R 

(Org). Evaluation of Human Work. 

Third Edition. USA: 

Taylor & Francis.) 

 

- Uso de luxímetro digital em três 

horários ao longo do dia  

- Comparação dos resultados com 

a norma NBR 5413, ABNT, 1992. 

- Medição do nível de ruído com o 

decibelímetro. 

- As medições do ruído interno, a 

fim de averiguar se os resultados 

estariam compatíveis com os 

índices considerados aceitáveis 

pela NBR 10152 (ABNT, 2000) 

- Uso de termômetro digital da 

marca  

- Aplicação de Questionário de 

Avaliação Subjetiva do Conforto 

(PARSONS, 2005) 
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- Observação do desempenho do 

ambiente construído como facilitador 

das atividades; 

- Identificação de interferências 

espaciais na produtividade 

- Análise e elaboração de diagnóstico 

ergonômico (apresentando possíveis 

interferências na produtividade). 

- Observação direta  

- Entrevistas,  

- Fotografias para registro de 

atividades 
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CARACTERÍSTICAS ESPONTÂNEAS - 1ª 

ETAPA 

- Imagem simbólica do indivíduo sobre 

o ambiente.  

- Pergunta aberta, sem restrições de 

respostas. 

- Quando você pensa no ambiente X, 

de uma maneira geral, que idéias ou 

imagens lhe vêm à mente?  

 

- CONSTELAÇÃO DE ATRIBUTOS   

- Respostas são abertas  

- Não há restrições quanto ao 

número. 

- Análise do conteúdo e formação 

de categorias 

- Classificação das respostas de 

acordo com as variáveis e por 

frequência decrescente de 

aparecimento.  

- Representação gráfica das 

variáveis por meio da definição da 

probabilidade de aparecimento de 

cada atributo (i) com o objeto 

avaliado (Pi) a partir da  

seguinte equação: 

 
Pi – Probabilidade de associação 

do atributo i 

Em seguida, um simples cálculo 

determina então a “distância 

psicológica” que separa cada 

atributo do objeto de estudo 

através da equação: 

 
 

D = Distância psicológica do 

atributo, em 

centímetros. 

 

Pi = Probabilidade de associação 

do atributo i 

CARACTERÍSTICAS INDUZIDAS – 2ª 

ETAPA 

- Distinguir o que é objetivo do que é 

subjetivo na percepção do usuário. 

- Quando você pensa nessa biblioteca, 

que idéias ou imagens lhe vêm à 

mente? 

 

DIAGNÓSTICO 

ERGONÔMICO 

Confronto entre os resultados da observação das interações dos diversos atores investigados 

e da percepção dos usuários. Após esta etapa, são estabelecidas recomendações para 
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Fonte: Adaptado de VILLARROUCO e ANDRETO, 2008. 

A ferramenta Constelação de Atributos é escolhida pela facilidade de uso; foi 

idealizada por Moles (1968), e tem por objetivo auxiliar os profissionais ligados à área de 

projeto, a fim de torná-los conhecedores da consciência psicológica do usuário frente ao 

espaço (VILLARROUCO e ANDRETO, 2008).  

Figura 4: Modelo de representação da constelação de atributos. 

 
Fonte: SCHMIDT (1974). 

Trata-se de uma técnica experimental, que permite uma representação gráfica legível 

dos dados que são organizados de forma sintética e ordenada. Esta ferramenta possibilita 

avaliar o comportamento dos atributos em relação ao espaço avaliado. Os autores indicam 

certos procedimentos para a construção do gráfico da Constelação de Atributos: na etapa de 

características espontâneas, os respondentes enumeram de forma livre, os atributos que 

melhor definam os aspectos afetivos relacionados ao ambiente, ajudando a compreender a 

relação usuário-ambiente. Mafra (1996) afirma que, analisando as variáveis investigadas 

nesta etapa, é possível explicar os sentimentos do usuário quanto ao ambiente estudado. 

Busca-se aqui, elucidar a imagem simbólica que o indivíduo tem quanto ao espaço estudado: 

 Recolher respostas que se referem ao mesmo ponto; 

 Classificar estes qualificativos por frequência decrescente de menções; 

 Realizar cálculo que determina a "distância psicológica" que separa cada 

qualificativo a categorias de qualificativos do item em questão; 

correção dos problemas encontrados. 
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 Multiplicar este valor (distância psicológica) por dez a fim de melhor representar 

no gráfico estas distâncias (em centímetros).  

Representação das distâncias por meio de gráfico cujo objeto de estudo situa-se no 

centro, apresentando as categorias de qualitativos a uma distância do centro. Quanto menor 

for a distância do centro, maior será a frequência de menções e associações.   

Desta forma, é possível obter a "imagem psicológica" que a população estudada 

possui do tema em estudo, tratando-se de um método de representação gráfica de 

associações (SCHMIDT, 1974). 

 

2.2.5 Teoria do Conforto Holístico – KOLCABA (1991) 

Encontrou-se no campo da enfermagem, uma teoria de conforto que o avalia de 

forma holística, elaborada pela enfermeira e pesquisadora KOLCABA (1991).  

“O conforto é mais que a ausência de dor e pode ser aprimorado, mesmo se a dor 
não pode ser tratada inteiramente, através da atenção à transcendência. O 
incremento do conforto envolve aumento da esperança e confiança e pode diminuir 
as complicações relacionadas à alta ansiedade” (KOLCABA & WILSON, 2002).  

O conceito desenvolvido pelas autoras considera o todo e está estruturado em duas 

dimensões: níveis de conforto (alívio, liberdade e transcendência) e contextos de conforto 

(físico, psico-espiritual, sociocultural e ambiental). A tabela a seguir caracteriza a dimensão 

dos níveis de conforto.  

Tabela 7: Características dos níveis de conforto. 

DIMENSÕES | NÍVEIS DE CONFORTO (Características) 

ALÍVIO (contraste de uma situação para outra – negativo -> positivo) 

LIBERDADE (prevenção de outras manifestações de desconforto) 

TRANSCENDÊNCIA (aspectos positivos do conforto – compensação a um 
desconforto inevitável) 

Fonte: Adaptado de SCHIMDT (2005) e KOLCABA (1991) 
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Kolcaba & Wilson (2002) explicam que os contextos de conforto estão relacionados a 

determinadas necessidades do ser humano, por exemplo: o contexto ambiental está 

relacionado a necessidade da presença de fatores\elementos do ambiente físico (mobiliário 

confortável, ruídos, ordem etc.) que propiciem sensações de calma ou ordem, assim como a 

minimização ou exclusão de fatores\elementos deste mesmo ambiente que causem 

desconforto (odores, interrupção de sono, entre outros). Na tabela a seguir os quatro 

contextos de conforto (físico, psico-espiritual, sócio-cultural e ambiental), bem como as 

necessidades a eles relacionadas, estão detalhados para melhor compreensão desta 

dimensão da teoria holística de conforto.   

Tabela 8: Modelo de Conforto. 

D
IM

EN
SÃ

O
 

CONTEXTOS DE CONFORTO NECESSIDADES RELACIONADAS 

FÍSICO (sensações corporais de 

equilíbrio do corpo) 

Necessidades de conforto físico: déficits nos 

mecanismos fisiológicos, oxigenação, termo-

regulação, dor, desconforto físico,  

PSICO-ESPIRITUAL (consciência interna 

de si, estima, conceito, sexualidade) 

Necessidade de inspiração, motivação, capacidade 

de “superar”, colocar-se acima de desconforto, 

medidas de conforto voltadas a transcendência 

como (massagem, cuidado, visitas especiais, 

carinho, palavras de encorajamento, intervenções de 

caráter extraordinário, medidas inesperadas, mas 

amáveis, facilitam a transcendência. 

SOCIO-CULTURAL (relações 

interpessoais, familiares e sociais, 

tradições familiares, rituais e práticas 

religiosas). 

Necessidades de reestabelecimento da confiança, 

culturalmente sensíveis, apoio, linguagem corporal 

positiva e cuidado, acompanhamento (coaching), 

atitude positiva, mensagem de bem-estar, 

afirmações como “você está indo muito bem”, 

orientação sobre os procedimentos, reabilitação, 

necessidades de assistência financeira, 

documentação, honra a tradições culturais, amizade 

no ambiente, planejamento de alta. 

AMBIENTAL (base externa da 

experiência humana – temperatura, 

luz, som, odor, cor, mobiliário, 

paisagem etc.) 

Necessidades quanto à ordem, calma, mobiliário 

confortável, minimização de odores e segurança, 

diminuição de ruídos, luzes, interrupções de sono, 

ambiente pacífico. 

Fonte: Adaptado de Schimdt (2005) e KOLCABA (1991) 
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Em seu texto, Schmidt (2005) ressalta que nesta abordagem holística de conforto 

ressalta há a inclusão do bem-estar humano. Para o autor, essa perspectiva tem grande 

relação com uma dimensão expressiva do conforto ambiental.  

Na tabela abaixo KOLCABA (1991) elabora uma matriz estabelecendo relações entre as 

dimensões do conforto, com esta organização a autora busca demonstrar que o conforto se 

dá partir da interação entre essas dimensões, ou seja, uma sensação de conforto pode surgir 

de determinado contexto, porém níveis diferentes (alívio, liberdade\bem-estar, 

transcendência).   

Gráfico 1: Relação entre as dimensões dos níveis e contextos de conforto. Estrutura Taxonômica do Conforto.   

 

Fonte: KOLCABA (1991). 

Desta forma, percebe-se que o modelo de conforto proposto pelas pesquisadoras 

possui relação com as perspectivas de avaliação da experiência no ponto-de-venda, visto que 

buscam compreender a interação entre os componentes que promovem a atmosfera de loja 

e de que forma eles afetam o consumidor.  

 

2.2.6 Conforto no Ponto de Venda 

Como mencionado anteriormente os estudos em conforto se iniciaram outras áreas 

cujo tema está afastado do marketing e dos estudos de consumo, mas passou a chamar 

atenção dos especialistas nesta área ao notarem a possível influência que o conforto poderia 

ter sobre as impressões e comportamentos do consumidor. O “conforto do consumidor” é 

um termo definido inicialmente por Spake, Beatty, Brockman, and Crutchfield, (2003, p.321) 

como: 
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 “Um estado psicológico onde a ansiedade do cliente relativa a um serviço foi 
diminuída, e ele ou ela goza de paz de espírito, estando calmo e livre de 
preocupações no que se refere è prestação de serviços e seu fornecedor” (tradução 
da autora). 

Por esta definição nota-se que os pesquisadores buscaram focar o conforto para os 

estudos em marketing e serviços, é estabelecido como um fator psicológico, os autores não 

fazem menção a sensações físicas de qualquer tipo, mas destaca a importância dessa 

sensação psicológica para o consumidor durante a prestação de serviços. Tal perspectiva 

diverge das mencionadas anteriormente onde há grande foco no conforto físico do 

consumidor. 

Spake et al (2003), explicam que o conforto no contexto dos serviços é formado por 

três componentes principais (físico, fisiológico e psicológico), mas em sua pesquisa, optam 

por focar no conforto psicológico por compreenderem que este é um fator primário a 

lealdade\fidelidade do cliente. Seu estudo sugere que o conforto possui um impacto 

significante na satisfação, confiança, compromisso e voz ativa (participação) do consumidor 

com o prestador de serviços. Além disso, a pesquisa sugere que o conforto seja uma variável 

interveniente entre satisfação e compromisso.  

O trabalho de Vink, Overbeeke e Desmet (2005) no campo da ergonomia formulou o 

termo “experiência de conforto”, tratando o conforto como experiência de conveniência que 

aumenta o prazer do produto.  

Um estudo, realizado em lojas de moda masculina, investigou fatores que interferem 

na preferência ao escolher lojas deste segmento. Os três situados como mais importantes 

foram, qualidade, preço e variedade\seleção de produtos, no entanto, o fator de “facilidade 

de encontrar produtos” foi localizado como quinto mais importante de uma lista de 11 

atributos, sendo considerado como componente fundamental às primeiras impressões sobre 

uma loja e o grau de conforto do ambiente de loja. Os resultados da pesquisa ressaltam a 

necessidade de varejistas melhorarem o layout e design de seus pontos de venda de forma a 

chamar atenção do segmento de mercado crescente dos consumidores jovens masculinos 

(ALGIE E KORLIMBINIS, 2005). 

O trabalho de Ainsworth e Foster (2007) buscou testar a aplicabilidade deste conceito 

ao marketing de varejo, explorando o conforto num contexto de varejo de bens e produtos 
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(não-serviços) ao tentar identificar elementos não relacionados aos serviços no ambiente de 

varejo que influenciam de maneira positiva na criação de conforto para o cliente. Os autores 

ressaltam que é importante diferenciar o varejo de serviços do varejo de bens e produtos, 

visto que o primeiro tem como base uma maior interação entre consumidor e prestador de 

serviço (maior influência nas atitudes e comportamentos do consumidor), sem 

necessariamente haver aquisição\posse de bens, ou seja, não se baseia em objetos físicos.  

Enquanto isso, no segundo formato de varejo, os elementos do ambiente físico possuem 

grande influência sobre o comportamento do consumidor (Baker, Levy e Grewal, 1992), 

provavelmente devido ao menor contato interpessoal e maior foco no produto (AINSWORTH 

E FOSTER, 2007). 

Os autores (AINSWORTH E FOSTER, 2007) explicam que os elementos não 

relacionados ao serviço são aqueles que não se baseiam ou possuem a função de melhorar a 

entrega do serviço ou refletir a imagem da marca, mas que existe no varejo para fornecer aos 

consumidores pistas de avaliação do varejista. Foram levantados quarto elementos 

(iluminação, layout, musica e cor) considerados importantes para o espaço de varejo). O 

consumidor está exposto a tais elementos (no ambiente de varejo) independente da sua 

relação/contato com funcionários, e tais elementos podem afetar os sentimentos do cliente 

em relação à ansiedade, paz mental (paz de espírito) e senso de calma (principais 

componentes do conforto). Desta forma, os autores propõem que uma atitude positiva ante 

os elementos do ambiente mencionados anteriormente, poderá gerar uma influência positiva 

na criação do conforto do consumidor. 

Assim como esta pesquisa, o estudo de Ainsworth e Foster (2007), por exemplo, não 

considera características especificas de iluminação, layout, musica e cor, mas observa atitude 

geral em relação a estes elementos no espaço de venda.   

OLIVEIRA (2010) chama atenção para a percepção da experiência do cliente dentro da 

loja, na qual os varejistas devem manter cuidado com limpeza, organização e conforto, 

afirmando que experiência confortável mantém o cliente por mais tempo dentro do ponto-

de-venda, resultando em maior volume de vendas.  A autora faz associações quanto a 

elementos da atmosfera de loja e sua relação com geração de impressões sobre o ambiente. 
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Tabela 9: O Conforto Favorece as Vendas no Varejo. 

ESTÍMULO PERPCEPÇÃO DO ESTÍMULO RESPOSTA 

Ambientes de loja 
escuros 

Percepção de desleixo Desestimulam o cliente a entrar na loja 

Ambiente claro Sensação de limpeza Atrai clientes e contribuem para que 

Eles permaneçam por mais tempo 
dentro da loja 

Ambientes com cheiro 
agradável 

Fortalecer a personalidade do 
ambiente 

Favorece a sensação de bem–estar dos 

Clientes e contribue para que eles 
permaneçam por mais tempo dentro da 
loja consumindo 

Cheiros 

Desagradáveis 

Percepção de falta de higiene Afugenta os clientes 

Música ambiental Ambiente agradável Cria uma atmosfera de bem-estar. 

Lojas silenciosas  Intimidam os clientes 

Fonte: Adaptada de OLIVEIRA (2010).  

Referente ao conforto e sua relação com as interações sociais, Gaur, Madan e Xu 

(2009) identificaram que o conforto no relacionamento com o cliente possui impacto positivo 

nos resultados do marketing de relacionamento no setor bancário. Enquanto isso, Loyd & Luk 

(2011) buscaram compreender o conforto como mediador na percepção de qualidade e 

satisfação do consumidor por meio das interações com os funcionários no setor de serviços 

(varejo de moda e restaurantes casuais). As autoras utilizaram entrevistas em profundidade 

para levantamento de comportamentos de interação demonstrados pelos vendedores, 

seguido de uma análise quantitativa para compreender as relações entre os construtos.  

O estudo indica que o conforto teve impacto positivo na satisfação do consumidor. A 

pesquisa também demonstrou que o conforto quanto à interação com o provedor de serviços 

se deu pelas observações dos clientes a respeito de sinais (deixas) demonstrados pelos 

vendedores. Isto implica na importância de dar maior atenção à linguagem corporal e gestos. 

Esta pesquisa conseguiu observar relações entre percepção geral de conforto e impacto 

positivo na percepção de qualidade e satisfação do consumidor, resultando 

consequentemente em divulgação positiva (LOYD & LUK, 2011).  Sua proposta fornece 

subsídios quanto a elementos referentes aos fatores sociais da atmosfera de loja em sua 
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relação com o conforto, os quais podem vir a ser averiguados dentro do modelo a ser 

elaborado. 

Em um estudo mais recente sobre conforto para os passageiros de aeronaves, 

(AHMADPOUR et al, 2014) foram identificados 8 temas em relação a experiência do 

passageiro, os quais descrevem como eles percebem o ambiente e consequentemente 

vivenciam algum nível de conforto. Observou-se que o conforto, neste contexto, está 

relacionado ao bem-estar físico e psicológico (mente tranquila), assim como à satisfação, 

associações com situações familiares, prazer, estética (prazer experiência pela percepção 

sensorial), proxêmica\espaço pessoal (como controle e privacidade são percebidos dentro do 

espaço pessoal do passageiro) e fatores sociais. Por fim, a pesquisa também evidenciou que 

os aspectos de conforto psicológico são tão importantes quanto o físico.  

A seguir serão apresentadas algumas considerações a respeito dos estudos referentes 

ao conforto encontrados durante a revisão bibliográfica. 

 

2.2.7 Considerações Gerais Sobre os Estudos de Conforto 

Foram identificados poucos estudos ou referência ao conforto no ponto de venda, 

principalmente como foco no consumidor ou cuja abordagem seja holística; no âmbito das 

avaliações ergonômicas, concentram-se de modo geral, na adequação do espaço ao trabalho, 

ou seja, trata-se de uma avaliação do posto de trabalho e da relação do funcionário com seu 

ambiente de execução das tarefas, a fim de compreender se as condições ambientais 

(mobiliário, materiais, iluminação, temperatura entre outros fatores) permitem e colaboram 

para um ambiente de trabalho saudável e agradável. No entanto, vale ressaltar que a 

ergonomia busca avaliar não somente a execução do trabalho, mas da tarefa, o que torna 

mais amplo o escopo de aplicação dos modelos de avaliação ergonômica. Essa constatação 

apresenta uma grande lacuna no campo da ergonomia em avaliações de ponto de venda, no 

que se refere à adequação do ambiente às necessidades do consumidor. 

Quanto às pesquisas em conforto ambiental, as avaliações também se limitam a 

analisar um componente, como conforto luminoso ou térmico do ambiente construído. Esse 
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panorama faz perceber a falta de avaliações técnicas que estabeleçam relações com as 

experiências dentro do ambiente de loja, principalmente aquelas planejadas.  Pesquisas neste 

sentido poderiam contribuir para implicações gerenciais e projetuais que permitam elaborar 

espaços de venda mais confortáveis e prazerosos para os consumidores que os frequentem. 

Uma observação geral sobre as metodologias de avaliação do ambiente construído e 

avaliações ergonômicas, demonstra o grande peso que o levantamento de dados técnicos, 

físicos (edificação) e antropométricos tem na coleta e análise de dados, enquanto que as 

etapas de percepção do usuário sobre o ambiente ocupam menor espaço dentro das análises.  

Observou-se, também, o crescimento do uso de programas de simulação (AutodeskViz
 

e Energyplus) na avaliação dos fatores de conforto ambiental permitindo a simplificação das 

metodologias de APO (FERREIRA, 2006). Os estudos realizados quanto ao conforto ambiental 

têm grande número de aplicações em espaços escolares (FERREIRA, 2006), hospitalares, 

como o estudo de caso realizado no Hospital Sarah Kubitschek em Brasília, que trata do 

conforto térmico, associando à sustentabilidade, tecnologia e meio ambiente (RIBEIRO, 2007).   

Embora os estudos relacionando conforto e adequação ergonômica no ponto de 

venda e espaços de prestação de serviços (com foco no consumidor) ainda sejam pouco 

frequentes, pesquisas recentes (ALGIE E KORLIMBINIS, 2005; LOYD e LUK, 2011; AHMADPOUR 

et al., 2014) começam a despontar indicando um caminho possível para o desenvolvimento 

de novas pesquisas nesta área. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização da pesquisa compostos por: caracterização, delineamento da pesquisa, e técnicas 

utilizadas para a coleta e análise de dados. 

O delineamento da pesquisa partiu da pesquisa bibliográfica, buscando um resgate 

das principais teorias que embasaram o estudo e definição dos construtos de pesquisa. A 

proposição das diretrizes de avaliação de conforto contempla os seguintes construtos e 

teorias: visual merchandising (apresentação de loja), atmosfera de loja, conforto holístico 

(KOLCABA, 1991), e conforto ambiental. 

 

3.1 Caracterização e Delineamento da Pesquisa 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, descritiva, de 

abordagem qualitativa, por ter como objetivo proporcionar maior familiaridade quanto às 

dimensões do conforto presentes no ambiente de lojas de roupas femininas, além de 

descrevê-las, estabelecendo classificação e interpretação das mesmas, expondo suas 

caraterísticas e identificando possíveis cursos de ação (VIEIRA, 2002). Para tal, baseou-se no 

paradigma da pesquisa qualitativa por meio de um estudo de campo (Santos, Molina, & Dias, 

2007) 

Segundo Ahmadpour et al., (2014), uma experiência é altamente subjetiva e pessoal 

por natureza, desta forma, qualquer esforço em compreendê-la deve ser feita por meio de 

contemplação e análise profunda. Desta forma, para a elaboração das diretrizes de avaliação 

de conforto no contexto do varejo, optou-se por uma abordagem de natureza qualitativa 

devido à necessidade de uma compreensão detalhada das características situacionais e dos 

significados do conforto percebidos no ponto-de-venda, tanto sob a perspectiva daquele que 
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projeta a apresentação de loja (visual merchandising), quanto da percepção do consumidor 

sobre o ambiente em questão (RIBEIRO, 2008). Tal perspectiva se mostra adequada ao 

observarmos a  

 Desta forma, a coleta de dados foi estruturada em três etapas descritas a seguir: 

1ª etapa | Entrevistas com profissionais da área de projeto que atuam no campo de 

visual merchandising e arquitetura comercial, com o objetivo de compreender os principais 

elementos e dimensões de conforto estudados e trabalhados durante a realização de projetos 

e intervenções na apresentação de lojas de roupas femininas.  

2ª Etapa | Questionário online aplicado com 153 pessoas (mulheres, a partir dos 16 

anos, moradoras da região Nordeste), a fim de levantar os principais significados/dimensões e 

elementos representativos de conforto/desconforto no ambiente de lojas de roupas 

femininas. Possibilitando a compreensão de conexões possíveis e levantamento das primeiras 

diretrizes para avaliação de conforto em um ponto-de-venda. 

3ª Etapa | Estudo de caso, com aplicação das diretrizes elaboradas previamente 

(associadas à MEAC) em uma loja de varejo popular, representativa do segmento estudado, 

possibilitando a avaliação de adequação das diretrizes e de possíveis elementos e formas de 

avaliação mais adequados não contempladas previamente. 

A pesquisa de campo (três etapas inclusas) foi realizada ao longo do segundo semestre 

de 2015, iniciando-se pelas entrevistas, seguidas pela aplicação do questionário online, sendo 

finalizada com a realização do estudo de caso durante o mês de dezembro do mesmo ano. 

 

3.2 Construção dos Instrumentos de Coleta de Dados 

A seguir serão apresentados os principais instrumentos de coleta de dados utilizados 

durante a realização da pesquisa. 
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3.2.1 Elaboração de Roteiro para Entrevistas com Profissionais 

Em seu texto, Ribeiro (2008) ressalta a importância de manter uma postura 

interrogativa e permanente vigilância de confronto entre os dados recolhidos e a teoria que 

embasa a sua interpretação, durante a realização de uma pesquisa qualitativa, pois 

“possibilita ao pesquisador condições metodológicas de perscrutar o inaudível, de olhar o 

indivíduo, de ir até os produtores de conhecimentos”. 

Optou-se pela realização de entrevistas, devido a sua flexibilidade de aplicação e 

adaptação do protocolo. O roteiro da entrevista foi segmentado em oito sessões que 

possibilitassem identificar o processo utilizado pelos profissionais na elaboração de projetos e 

a forma como o conforto é abordado e implementado no visual merchandising. Abaixo estão 

listados os eixos que delimitaram a elaboração das perguntas (roteiro presente no APÊNDICE 

F): 

 Dados de identificação do entrevistado; 

 Caraterização do seu perfil profissional (área de especialização, tempo de atuação, 

empresa etc.);  

 Experiência profissional (perfil de projeto mais comumente solicitado); 

 Informações sobre o processo projetual em visual merchandising; 

 Informações sobre projetos dedicados ao varejo de confecção (moda); 

 Dados sobre como o conforto é abordado no projeto; 

 Principais elementos do visual merchandising, normas e referências utilizadas; 

 Sobre novos cenários para a criação de visual merchandising. 

As entrevistas foram realizadas presencialmente ou a distância (e-mail e Skype), sendo 

aquelas presenciais gravadas com autorização dos participantes, estas possuem duração de 

uma a três horas. Em seguida foi realizada a transcrição do material coletado e, por fim, uma 

análise e interpretação das entrevistas, primeiramente individual e posteriormente cruzada 

(observando as informações obtidas em todas as respostas em paralelo), de forma a levantar 

pontos em comum e divergências entre os entrevistados sobre um mesmo tema. 
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Participaram desta etapa cinco profissionais, escolhidos com base em seu tempo de 

experiência na área (acima de dois anos de prática profissional em vm/design de loja), 

relevância\abrangência dos projetos realizados, e participação\execução de projetos 

dedicados ao varejo popular. Foram selecionados profissionais com formação acadêmica 

diferente (três arquitetos, um designer e um comunicador social), três dos quais são locais 

(Recife - PE) e dois do Estado de São Paulo.  

Utilizou-se o referencial teórico como base para analisar o conteúdo coletado durante 

as entrevistas, realizando comparações entre os elementos e dimensões de conforto 

observadas nos relatos dos profissionais com os conceitos previamente identificados de 

atmosfera de loja e teoria do conforto; desta forma, pode-se dizer que a análise se 

caracterizou como interpretativa. 

 

3.2.2 Elaboração de Questionário Online 

A elaboração do questionário (roteiros apresentados nos APÊNDICES P e Q) aplicado 

online teve como base a intenção de obter respostas de livre associação e expressão sobre o 

significado de conforto e desconforto para as consumidoras participantes. Desta forma, foi 

composto de uma sessão inicial de caracterização do perfil dos respondentes, formado por 

perguntas fechadas, seguido por duas sessões compostas por questões abertas, como 

descritas nos itens abaixo: 

 Sessão 1: dados de identificação do perfil do respondente (sexo, faixa-etária, renda, 

cidade); 

 Sessão 2: significado/elementos gerais representativos de conforto e desconforto;  

 Sessão 3: significado/elementos representativos de conforto e desconforto no 

ambiente de loja de vestuário feminino; 

 Sessão 4: impressões e hábitos de consumo.  

O uso de perguntas abertas associado à livre expressão das respondentes possibilitou 

o levantamento do significado do conforto (dimensões subjetivas) e de elementos presentes 

no ponto-de-venda associados ou relevantes à construção do conforto na experiência do 
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consumidor. Tendo em vista que o conforto também pode ser entendido pela ausência do 

desconforto, as participantes foram estimuladas a responderem duas perguntas abertas (P3: 

“o que significa/representa conforto em lojas de roupas femininas?”; e P4: “o que 

significa/representa desconforto em lojas de roupas femininas?”) que permitiram identificar 

possíveis componentes associados ao conforto e desconforto no ambiente de loja.  

O questionário foi aplicado com 153 mulheres por meio de duas ferramentas de 

pesquisa online de pesquisa, sendo estas o Qualtrics (53 respondentes) e Opinion Box (100 

respondentes). A pesquisa foi realizada apenas com mulheres, moradoras da Região 

Nordeste, com idade a partir de 16 anos. Apesar da utilização de duas plataformas online, o 

questionário aplicado respeitou o mesmo perfil de participante em ambos os espaços (sexo, 

renda, local, faixa-etária).  

Para a análise dos resultados utilizou-se os procedimentos sugeridos por Bardin 

(2012), ou seja, primeiramente realizou-se reunião de palavras próximas em nível semântico, 

seguido de um agrupamento por classificação e reconhecimento de categorias reveladoras de 

uma estrutura interna, a serem descritas no próximo capítulo, permitindo a posterior 

organização e exposição dos dados através de gráficos ou diagramas que demonstrem a 

frequência de menção dos itens levantados.  

 

3.2.3 Estudo de caso | Diretrizes e roteiro para avaliação de conforto no ponto-de-

venda  

O estudo de caso foi realizado por meio de uma pesquisa in loco, sua aplicação se deu 

de forma exploratória, a fim de averiguar novas informações referentes às dimensões de 

conforto levantadas anteriormente, buscando a confirmação das mesmas, bem como 

verificação de adequação das diretrizes e ferramentas de análise utilizadas no modelo 

proposto, quanto ao seu objetivo inicial. Desta forma, foi possível realizar uma aplicação 

piloto das diretrizes elaboradas.  

Os princípios teóricos adotados para a construção do roteiro de avaliação de conforto 

no ponto de venda basearam-se nos seguintes elementos: teoria do conforto de KOLCABA 
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(1991); Metodologia de Análise Ergonômica do Ambiente Construído – MEAC (VILLAROUCO, 

2008); metodologia de projeto seguida pelos profissionais de VM (observada durante as 

entrevistas). Associado a tais princípios, acrescenta-se as observações obtidas nas entrevistas 

com profissionais de projeto, bem como os elementos e dimensões subjetivas de conforto 

levantados com o questionário online apresentado na etapa anterior.  

As etapas de avaliação foram organizadas de maneira análoga àquelas propostas pela 

MEAC (Metodologia de Ergonomia no ambiente construído), construindo-se um modelo 

piloto de avaliação de conforto no ambiente comercial, para o segmento aqui estudado 

(varejo de roupas femininas). Tal formato foi escolhido pelo fato de a MEAC se tratar de uma 

metodologia que contempla a avaliação de aspectos ergonômicos (acessibilidade) e 

ambientais (conforto térmico, acústico, luminoso), além de avaliar a percepção que o 

consumidor tem do mesmo ambiente.  

Desta forma, em congruência com as pesquisas encontradas no campo de atmosfera 

de loja, associado aos elementos e dimensões do conforto, identificados durante as duas 

primeiras etapas da pesquisa de campo, foi elaborado o seguinte roteiro para avaliação de 

conforto durante a realização do estudo de caso. 

Tabela 10: Roteiro preliminar de avaliação de conforto no ambiente de loja. 

MEAC ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DE CONFORTO NO 
AMBIENTE DE LOJA 

 

Análise Global do 
Ambiente 

 

Análise Institucional 

- Entrevista inicial com proprietário; 

- Identificação de segmento, identidade e atmosfera do 
espaço; 

- Identificação de mix de produtos; 

  

 

Identificação da 
Configuração Ambiental 

 

Levantamento do detalhamento técnico do espaço: 

- Coleta/elaboração de plantas; 

- Levantamento de mobiliário e instrumentos de exposição 
presentes no espaço (quantidade, dimensões e layout); 

- Mensurações quanto à Iluminância, ruído, temperatura e 
umidade. 

 

Avaliação do Ambiente em 

Análise de Comportamento do Consumidor 
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uso no desempenho das 
atividades  

 

- Observação e análise de fluxos; 

- Análise de adequação antropométrica; 

- Observação de interação consumidor x espaço;  

- Observação de interação consumidor x varejista/vendedor; 

- Observação de demandas do consumidor; 

Análise da Percepção do 
Usuário 

 

Análise da Percepção do Consumidor 

- Avaliações subjetivas sobre a Apresentação de Loja; 

- Avaliação sobre as dimensões de conforto; 

Diagnóstico Ergonômico. 

 

Diagnóstico de conforto no ponto-de-venda 

- Cruzamento de dados; 

- Levantamento de pontos positivos e situações-problema; 

 Recomendações de Intervenção 

- Proposição de soluções ou 

- Elaboração de plano de intervenções a curto/médio e longo 
prazo  

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

As três primeiras etapas correspondem às análises físicas do ambiente e mensurações, 

aliadas a observação direta dos usuários (consumidor e varejista/vendedor, neste caso), e sua 

interação com o espaço e entre si (protocolo em APÊNDICE E). Utilizou-se observação direta, 

entrevistas e questionários3  com o objetivo de compreender como o espaço se adequa à 

proposta da loja, perfil e necessidades dos usuários em geral.  

A técnica de observação situa o pesquisador dentro do contexto analisado, permitindo 

maior atenção aos detalhes e compreensão da complexidade dos ambientes psicossociais, 

além de possibilitar um registro preciso dos fenômenos estudados, sendo assim uma técnica 

adequada para análise de comportamentos espontâneos e percepção de atitudes não 

verbalizadas (ZANELLI, 2002).  

As entrevistas com o varejista (APÊNDICE G) e aplicação de questionário com 

consumidores contribuem para obtenção de relatos de experiência e 

verbalização/confirmação de atitudes antes percebidas na etapa de observação. 

                                                            
3 Roteiros de entrevista e questionários nos APÊNDICES G ao M 
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 O questionário aplicado aos consumidores possui objetivo tanto exploratório 

(levantamento de novas observações) quanto confirmatório, sua aplicação foi realizada in 

loco, após a compra ou término da visita à loja, quando o cliente era solicitado a participar do 

estudo, voluntariamente, respondendo ao questionário em questão, mediante explicação 

prévia sobre a pesquisa e o questionário. 

Esta penúltima etapa corresponde à percepção que o consumidor detém do espaço 

que utiliza. Esta, foi realizada por meio de aplicação de questionário (APÊNDICE H ao M) no 

qual, além de avaliar as dimensões de conforto e elementos do ambiente, seria possível obter 

um perfil do consumidor e averiguar sua própria percepção sobre o que significa/representa 

conforto e desconforto em uma loja de roupas femininas. 

As perguntas abertas a respeito dos significados de conforto e desconforto em 

ambiente de loja têm por objetivo identificar e enumerar, de forma abrangente, os atributos 

ligados à percepção do ambiente pelo usuário. A análise destas observações foi realizada 

através de análise de conteúdo que compreende análise das respostas obtidas a partir dos 

construtos utilizados na investigação. 

Os elementos de composição da experiência (condições do ambiente, apresentação 

de loja e atendimento) foram avaliados por intermédio da escala de valência emocional SAM 

de nove pontos. Assim, foi possível realizar uma avaliação emocional quanto aos elementos 

de composição do visual merchandising/atmosfera de loja (compreendendo aqui os fatores 

de design, sociais e ambientais), propostos por Baker et al (1994). 

A escala sugerida foi desenvolvida por Lang (1980), sendo uma escala pictográfica não 

verbal para a avaliação de valência, alerta e dominância, conhecida como Self-Assessment 

Manikin (SAM). Santos et al (2009), explica que cada dimensão (valência, alerta e dominância) 

possui uma respectiva escala composta por cinco figuras. Assim, os participantes avaliam a 

resposta emocional a um determinado estímulo assinalando uma das figuras em cada escala, 

ou nos espaços entre as figuras. Assim, cada escala é constituída por nove pontos, onde 9 é o 

escore máximo e 1 é o escore mínimo em cada dimensão. O escore médio é representado 

pela terceira figura, ou pelo escore 5 da escala.  
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Como referência para avalição, considera-se a proposição de Kensinger e Corkin 

(2004) que consideraram como negativos, os itens que provocam reações emocionais 

classificadas com níveis baixos de valência (do escore 1 ao 3,99), como neutros aqueles que 

obtiveram os com níveis médios (do escore 4 ao 6,99), e por fim as dimensões que atingiram 

os com níveis altos (do escore 7 ao 9) foram chamadas de positivos. Neste caso optou-se pelo 

uso apenas da escala de avaliação da valência emocional. 

Figura 5: Versão com nove quadros para a escala de valência emocional de nove pontos de LANG, 1980. 

 

Fonte: Santos et al (2009). 

Vale ressaltar que as avaliações de valência e alerta do SAM estão fortemente 

correlacionadas com a Escala do Diferencial Semântico de Mehrabian e Russell (1974), como 

indicado por Bradley e Lang (1994). Outro fator positivo está na alta correlação dos resultados 

obtidos com respostas fisiológicas, por exemplo, através de avaliações feitas por meio de 

condutância elétrica da pele, como demonstrado por estudos que avaliaram respostas 

emocionais produzidas por palavras (BRADLEY & LANG, 1999), e imagens (LANG & COLS. 

1999; RIBEIRO, POMPÉIA & BUENO, 2004). Outros estudos que utilizaram esta escala, tratam 

da compreensão da influência da emoção na atenção (MATHER & COLS., 2004; ROBINSON, 

STORBECK, MEIER, & KIRKEBY, 2004), e na memória (HU, STYLOS-ALLAN & WALKER, 2006; 

LABAR & PHELPS, 1998). 

O SAM tem se mostrado um instrumento de boas qualidades psicométricas. Santos et 

al (2009) afirma que estudos que objetivaram obter índices de valência e alerta utilizando 

essa escala indicaram boa confiabilidade interna das medidas de valência e alerta. Os autores 

apontam que as principais vantagens do uso do SAM estão relacionadas à sua fácil e ampla 

possibilidade de aplicação, além de propiciar uma rápida análise dos dados. Outro fator 

relevante é a possibilidade de estudos interculturais em função de seu caráter pictórico, 

viabilizando comparações de bases de dados mais extensas (Ribeiro et al, 2004). 

Quanto às dimensões subjetivas de conforto, optou-se pela construção de frases que 

refletem uma atitude referente às dimensões, avaliadas pelo consumidor através de uma 

escala de Lickert de 5 pontos (discordo totalmente até concordo totalmente) (SILVA, 2012). 
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Por fim, é gerado um diagnóstico de conforto do ambiente a partir da confrontação 

dos dados da avaliação técnica realizada pelo pesquisador, com os dados obtidos através do 

questionário de percepção do consumidor, os quais mostram os pontos mais evidenciados 

por aqueles que utilizam o ambiente. Desta forma, é possível elaborar um plano de 

intervenção e melhorias destinado ao espaço em questão, neste caso, associado a possíveis 

alterações e acréscimos às diretrizes de avaliação. 

É importante ressaltar que o objetivo deste estudo de caso foi a averiguação da 

adequação das diretrizes de avaliação de conforto, bem como o levantamento de novos 

dados não previstos anteriormente. Ou seja, não faz parte dos objetivos elaborar um modelo 

de avaliação definitivo, levando em consideração que as diferenças de público do ambiente a 

ser avaliado deverão ser consideradas para a escolha de ferramentas, escalas de avaliação 

utilizados. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Etapa 1 | Entrevistas com Profissionais de Visual Merchandising e 

Design de Loja 

Ao realizar as entrevistas com profissionais da área de projeto em Visual 

Merchandising/Design de Loja, buscou-se compreender quais informações são necessárias à 

elaboração de um projeto de VM, qual o papel do conforto em um projeto de loja e de que 

forma eles buscam elaborar espaços confortáveis, eliminando possíveis situações de 

desconforto na apresentação do ponto-de-venda. A seguir serão apresentados os 

profissionais participantes desta etapa da pesquisa. 

 

- Profissionais Entrevistados: 

Sônia Paloschi 

É formada em Comunicação Social pela FAAP, com pós-graduação em Gestão de 

Marketing de Varejo (FGV – 2004), e Comunicação de Marketing (Anhembi Morumbi – 1996). 

É diretora de marketing da ABIESV (Associação Brasileira de Indústria de Equipamentos e 

Serviços para o Varejo). Atua há 30 anos em empresas nacionais de grande porte; no 

desenvolvimento da estratégia de marketing para varejo e shopping center; trade marketing 

– desenvolvimento de equipe, aplicação das técnicas de exposição; briefing para agências no 

desenvolvimento de peças publicitárias e promocionais para o PDV e Shopping center. Em 

seus projetos, desenvolve e coordena todo o processo criativo para projetos de loja 

elaborando: Equipamentos (criação, aplicação e construção); sinalização promocional e 

institucional; OBM – Orientação Básica de Merchandisng; Gerenciamento na aplicação do 
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conceito nas lojas. Além destas atividades, gerenciamento e desenvolvimento de equipes; 

realiza palestras para grupos empresariais e universidades; desenvolvimento e aplicação 

técnica através de treinamentos; habilidade na elaboração e controle do budget. Tem 

projetos realizados para as seguintes empresas: Shopping Eldorado – São Paulo; Marisa; 

Ponto Frio; C&A; Hering (Hering, PUC, Hering Kids); Le Postiche; Visão (Belém do Pará); Kallan 

Calçados; Coteminas – Artex; Leader - Rio; Petz (Pet Center Marginal); Tramontina; Monte 

Carlo – Jóias; Mesbla; Editora Saraiva e Riachuelo. 

Rosely Kawahara  

Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie – Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo, com 27 anos de experiência em arquitetura comercial. Teve como 

1º grande cliente a multinacional holandesa C&A Modas, pioneira em criar um conceito de 

loja inovadora integrando os projetos de arquitetura de varejo | visual merchandising | 

comunicação visual e design. Hoje atende a redes de grande, médio e pequeno formato, de 

diversos segmentos como: moda, calçados, cosméticos, cama, mesa, banho, ud, joalheria, 

tecnologia, pet center, home center, alimentação.  

Lenora Alves 

Formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem 

14  anos de experiência com arquitetura e 11 anos atuando com o setor de varejo. Possui um 

escritório de arquitetura e interiores na cidade de Recife, atuando principalmente em 

projetos de arquitetura comercial, comunicação visual, reformas, paisagismo e visual 

merchandising. Trabalhou no setor de VM da Riachuelo e atualmente presta serviços à marca 

e outras empresas de varejo locais.  

Maíra Freitas 

Arquiteta e Urbanista, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Atua há 

quatro anos participando na concepção e execução de projetos de arquitetura residencial e 

comercial. Com experiência em projetos de lojas comerciais no segmento de alimentos, 

roupas e perfumaria, também projetou lojas “conceito” para criação de identidade visual de 

redes de franquias de lojas. 
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Álamo Bandeira 

Designer e Produtor de Moda, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. 

Atua há sete anos com design, produção de moda, e consultoria para algumas empresas 

sobre "Visual Merchandising. Trabalha nos setores de criação e marketing de marcas locais, 

desenvolvendo projetos de vitrinismo, visual merchandising, propaganda das marcas. 

Atualmente trabalha com produção de moda para tv. 

 

4.1.1 Compreendendo o Processo de Criação | Metodologias e Informações 

Entre os entrevistados estão presentes profissionais e escritórios especializados em 

visual merchandising e arquitetura comercial, dois deles atuam em escritórios de arquitetura 

de atuação mista (ambientes residenciais e comerciais). Identificou-se que os perfis de 

projeto comumente solicitados podem ser divididos em três formatos:  

Vitrinismo e “displayagem” (manipulação da exposição dos produtos a partir da 

identidade da loja já existente) que pode ser realizado ocasionalmente (sem 

elaboração/intervenção no projeto arquitetônico);  

Projeto Integrado: desenvolvimento de identidade visual e projeto conceitual 

(arquitetura e vm) da loja e rollout4 para as outras lojas da rede (se houver); 

Projeto arquitetônico e visual merchandising a partir da identidade da marca já 

existente.   

De modo geral, o processo de desenvolvimento de projetos envolve: etapa inicial de 

coleta de informações sobre o cliente (mix de produtos e concorrentes), o espaço e seu 

entorno, e o cliente final, seguido da elaboração do projeto. A seguir, será apresentado um 

detalhamento das etapas mencionadas contendo as principais informações coletadas pelos 

profissionais ao iniciarem um projeto.  

 

                                                            
4 Transferência/adaptação de um conceito já estabelecido para outras lojas de uma mesma marca.  
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Tabela11: Processo de elaboração de projetos em Visual Merchandising\Design de loja. 

ETAPAS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES COLETADAS 

Etapa nº1  

Conhecendo o 
cliente/marca/varejista: 

 

- Briefing do cliente (Necessidades, anseios e objetivos do cliente) 

- Relacionamento com cliente final 

- Produto (número de sku’s, mix, coleções, marca própria, grio, 

estoque) 

- Benchmarking (conhecer a concorrência) 

- Vendas 

- Identidade da marca e identidade pretendida (estudo de manual de 

identidade visual - se houver)  

- Análise de cores da logo para elaborar uma associação com o 

projeto a ser criado; 

- Levantamento de plantas “as built” do ponto de venda 

Etapa nº 2  

Conhecendo o espaço e 
estrutura pré-existente 

- Reconhecimento do espaço (se é um terreno, reforma em edifício já 

existente)  

- Ponto (localização, tipo de localização – se será loja de rua, 

shopping, galeria, aeroporto etc.) 

- Concorrentes locais 

- Sobre equipamentos de exposição. 

Etapa nº 3  

Conhecendo o cliente 
final  

 

- Público (gênero, faixa etária, classe, estilo de vida) 

- Análise de pesquisas quantitativas e qualitativas fornecidas pelo 

cliente (experiência do varejista) ou por empresas terceirizadas;  

- Buscar informações com vendedores sobre uso do espaço, 

comportamento dos clientes. 

Etapa nº 4 
Elaboração das 

primeiras diretrizes de 
projeto 

 

- Definição de cores, materiais, cenografia, manequins (adquiridos 

ou confeccionados) 

- Determinar a capacidade de exposição associada ao conceito de 

exposição 

- Delimitação das áreas de: vendas, estoque, administrativo, 

escadas, elevadores, escada rolante, caixa, provadores 

- Setorização da loja  

- Layout com localização de mobiliário e equipamentos. 

Etapa nº 5 
Modelo de visualização 

prévia. 

- Elaboração de projeto em 3D 

Etapa nº 6 - Apresentação ao cliente 

- Detalhamento técnico após aprovação. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Foi observado que, na maioria dos casos, as informações sobre o público são 

fornecidas para o projetista através de pesquisas previamente realizadas em empresas 



87 
 

 

especializadas, ou por meio da experiência do próprio varejista e vendedores das lojas. Em 

alguns casos os profissionais chegam a indicar empresas de pesquisa podendo participar da 

elaboração do briefing e montagem do questionário.  

“(...) geralmente o cliente de comércio estuda bastante ou tem uma prática ou uma 
observação do comportamento do consumidor e traz isso para a gente. (...) Em caso 
de empresas grandes temos acessos às pesquisas contratadas por eles, e cliente em 
loja pequena a gente entrevista todos os funcionários e os donos, e com isso a gente 
organiza, pois as pessoas às vezes só querem organizar, não querem propriamente a 
reforma; e a gente vai com o tempo voltado de acordo com o contrato. Vamos vendo 
a necessidade e vamos dando os caminhos para descobrir o que mudou, se 
melhorou... Mas essa pesquisa tem que ser feita no dia a dia” (Lenora Alves, 
arquiteta – entrevista, 2015).  

De forma semelhante, a avaliação dos projetos já realizados é feita por terceiros com 

o acompanhamento de vendas, podendo haver a presença de um analista dentro da loja com 

objetivo de observar comportamento dos consumidores quanto ao projeto ambiente da loja. 

Sônia Paloschi comenta que “o consumidor hoje externa seu descontentamento ou 

contentamento com clareza, porém o mais difícil é fazer a equipe de vendas passar estes 

sentimentos para a Empresa. Por isto em caso de nova loja, ou reforma, a empresa deverá 

sempre manter um analista na loja por 90 dias fazendo relatórios diários, isto facilitará o 

conhecimento de todos os pontos importantes, como: ambiente em geral, mix de produto e 

atendimento” 

Embora a contratação de empresas especializadas em pesquisa de consumo seja uma 

iniciativa plausível e demonstre cuidado e interesse do varejista em obter informações 

adequadas a respeito do seu consumidor, é preciso ressaltar a distância de contato percebida 

entre os projetistas e o cliente final. O profissional da área de projeto possui um olhar e 

interesses específicos quando se trata dos usuários de suas soluções (sejam elas edifícios, 

identidade visual de uma marca, ou um novo produto a ser lançado), permitindo levantar 

questionamentos quanto a possíveis falhas de interpretação sobre os dados coletados, ou de 

questões referentes ao uso do espaço não observadas através de pesquisas terceirizadas. 
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4.1.2 Sobre Detalhamento Técnico, Normas e Guias 

Referente ao uso de normas de conforto (térmico, acústico, luminoso), os profissionais 

ressaltaram a importância de observar o consumidor como referência; Lenora Alves, fala que 

a norma trata de uma iluminação ideal, mas que o perfil do cliente e conceito a ser explorado 

são fatores determinantes para elaboração da iluminação do espaço, pois esta irá “mudar de 

acordo com o cliente! Tem que ter cuidado de ter o conhecimento de saber escurecer para 

poder não afastar o cliente!”.  

Além disso, é preciso atentar para a localização ideal das luminárias de modo a 

focarem nos pontos desejados e iluminarem os produtos adequadamente, sem interferir na 

visualização das cores e texturas. A respeito deste elemento a arquiteta Maíra Freitas diz que 

“a iluminação permite que haja uma maior valorização do produto, assim como, para 

despertar interesse no consumidor na vitrine”.  

Para o dimensionamento de mobiliários, Neufert (2009) e Morgan (2011) foram os 

autores citados como principais referências utilizadas durante o projeto de espaços 

comerciais, mas ouvir as solicitações dos vendedores das lojas é necessário para que se possa 

tornar a experiência da venda do produto mais prática e confortável para eles também.  

 

4.1.3 Desafios de Projeto para o Varejo Popular 

(Todos os profissionais entrevistados já realizaram projetos direcionados ao varejo 

popular, nos segmentos de vestuário, calçados e cosméticos).  

A conscientização do varejista quanto à necessidade de transformação tanto do 

espaço quanto do formato de varejo, mostrou-se como um grande desafio enfrentado pelos 

profissionais entrevistados. Quando se trata do varejo popular, ainda é difícil concretizar 

projetos em que seja possível expor produtos utilizando um conceito forte, de fácil execução, 

sem a grande aglomeração de produtos nos expositores. O relato abaixo demonstra essa 

dificuldade enfrentada. 

“O maior desafio está em fazer um projeto que tenha identidade visual marcante, 
mas que também permita a exposição da maior quantidade de roupas possível. Esse 
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é um dos pontos mais complexos ao se projetar uma loja de varejo popular. 
Procuramos orientar o nosso cliente para expor apenas uma peça de cada tamanho 
de roupa para que não se tenha araras abarrotadas. Também sugerimos que haja 
uma harmonização nas araras separando as roupas por cores, por exemplo.” (Maíra 
Freitas, arquiteta - entrevista, 2015) 

Como solução à necessidade de gerar um ambiente que demonstre fartura e 

variedade de produtos a arquiteta Lenora Alves sugere como alternativa 

“não massificar tudo; é misturar as cores, trabalhar grades de produtos para poder 
organizar! Ordenar de formas coloridas, do pequeno ao grande! Nós também 
trabalhamos com a questão de o mínimo e o máximo do que pode expor para não 

exagerar! Já relacionado com a capacidade de equipamento!”.  

Embora muitos varejistas tenham passado a procurar profissionais especializados para 

elaboração de projetos de suas lojas, é comum observar que, por vezes, as propostas não são 

devidamente aplicadas. Além deste fator, o ato de contratar escritórios de arquitetura 

residencial, sem experiência quanto ao projeto de lojas, mostra-se como prática de muitos 

varejistas que ainda desconhecem as técnicas e conhecimento necessário ao projeto de visual 

merchandising.  

Associado a estes fatores, observa-se ainda, certa preocupação quanto às compras em 

plataformas virtuais. Referente a este assunto a arquiteta menciona que “o principal desafio é 

chamar o cliente para aquela loja física no mundo em que a comodidade se tornou a 

prioridade”. Lima (2015) lembra que “apesar das novas tecnologias, dos contínuos avanços 

logísticos, do aumento da confiança nos sistemas de pagamento via digital e da realidade da 

integração dos canais de venda, é no chão de loja que continuam acontecendo mais de 90% 

das transações comerciais no mundo”. 

 

4.1.4 Conforto no Projeto de Visual Merchandising e Design de Loja 

“Conforto é uma loja que te abraça, o produto à sua mão, exposição diferenciada, 
criativa, interativa, uma comunicação silenciosa e eficaz, música, cheiro e bom 
atendimento.” (Rosely Kawahara, arquiteta - entrevista, dezembro de 2015) 

Como parte de qualquer projeto de design e arquitetura, compreender as 

necessidades do usuário final faz parte da essência do projeto. Ou seja, o conforto (satisfação 

das necessidades) é um fator importante no momento de elaboração de diretrizes de 

concepção, segundo Sônia Paloschi “todo o projeto de VM tem como obrigação o conforto 
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dos clientes”. Desta forma, buscou-se levantar os principais elementos relacionados ao 

conforto do consumidor e usuários do ambiente de loja presentes na criação da ambientação 

e exposição dos produtos.  

Ao analisar os relatos, observou-se grande preocupação quanto ao quesito da 

segurança no ambiente de loja, porém muito mais direcionado a segurança da loja em si, por 

meio da inclusão de sistemas de segurança e sinalização que indique as câmeras. Evitar 

constrangimento de clientes durante possíveis situações de furto. 

“(...)é importante lembrar que o conforto independe da marca e do produto, é 
obrigação oferecer um projeto com todos os elementos acima destacados para 
qualquer linha de varejo” (Sônia Paloschi, visual merchandiser - entrevista, novembro 
de 2015) 

Ao serem questionados quanto ao papel do conforto no ambiente de loja, os 

profissionais expuseram as seguintes funções e contribuições do conforto ao espaço de uma 

loja: 

 Facilitar a realização das atividades de escolha, prova e compra; 

 Possibilitar a permanência do cliente por mais tempo na loja, criando mais 

oportunidades de compra; 

 Fortalecer a imagem do estabelecimento comercial em início de atividades; 

 Facilitar o acesso aos produtos; 

 Cativar o cliente por meio de gestos e atitudes acolhedoras (servir água e café, 

proporcionar espaço para sentar e esperar etc); 

 Propiciar privacidade e tranquilidade para realização da compra; 

 Gerar pontos de identificação entre o cliente e à identidade da marca. 

Como novidade na elaboração deste tipo de projeto, observou-se a influência da 

inclusão de novas tecnologias no processo de compra mediante a instalação de pontos de 

energia para que clientes possam carregar seus celulares, bem como espaços projetados para 

realização de fotos e publicação em redes sociais. Neste segmento de varejo é importante 

criar uma experiência que se transforme em um momento único para o cliente. Rosely 

Kawahara também fala da importância de elaborar espaços interativos e experienciais, lounge 

e café.  
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- Principais elementos de conforto percebidos nas entrevistas: 

 Sinestesia, atender aos cinco sentidos do consumidor através de: bom odor, som 

adequado (estilo e intensidade), iluminação e temperatura aconchegantes, 

associados ao conforto de bebidas servidas (água, café etc.); 

 Iluminação focada em produtos de destaque da coleção; 

 Facilidade de circulação (layout adequado do ambiente) 

 Sinalização adequada do espaço e produtos (preços visíveis) 

 Expositores com capacidade de exposição adequada  

 Bom atendimento (através de consultoria e orientação de vendedores e 

funcionários); 

 Estacionamento fácil (referente ao acesso e disponibilidade de vagas); 

 Espaço interno com bons provadores. 

 

- Principais elementos de desconforto citados: 

“(...) luz deve ter uma intensidade razoável para não ser escuro, impedindo 
visibilidade; mas não pode ser forte demais, pois agita você ao ponto de você ficar 
desconfortável. Silencio dentro de um limite razoável... O som é um significativo de 
conforto; silêncio total pode gerar um desconforto. (...) Aí entram questões 
subjetivas... Tem que ter a sensação de estar seguro no ambiente, essa sensação de 
segurança é trazida através de parede, através de som, muito som vai te deixar 
agoniado e som nenhum vai te fazer ficar eternamente em alerta. A sonoridade deve 
ser baixa e deve ser uma sonoridade familiar. Pessoas trazem segurança, a presença 
de pessoas me traz segurança.” (Álamo Bandeira, produtor de moda; sobre 
elementos que geram conforto no ambiente de loja – entrevista, novembro de 2015) 

 Excesso de produtos expostos e de expositores no ambiente; 

 Loja muito fria ou muito quente. É preciso atentar para calibração de ar 

condicionado;  

 Falta de educação de outros clientes ou dos vendedores (mal atendimento de 

modo geral);  

 Layout sem planejamento;  

 Cabides muito próximos e amontoados;  
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 Exposição de produtos acima da linha de pega (dificulta o acesso do cliente ao 

produto); 

 Música muito alta ou inadequada ao ambiente da loja; 

 Iluminação fria e voltada para o chão;  

 Expor os produtos apenas dobrados;  

 

4.1.5 Sobre Dimensões Subjetivas de Conforto e Desconforto 

“Cliente de fluxo entra na loja por questões subjetivas como ‘está muito quente do 
lado de fora, está chovendo do lado de fora, eu vou me proteger’, entende?” (Álamo 
Bandeira, produtor de moda – entrevista, novembro de 2015) 

Como descrito anteriormente, o projeto de espaços comerciais deve objetivar o 

conforto físico, bem como psicológico dos usuários. As entrevistas realizadas possibilitaram o 

levantamento de algumas dimensões subjetivas de conforto prezadas e trabalhadas durante a 

realização de intervenções neste tipo de espaço. 

As principais dimensões percebidas referem-se às sensações de identificação, 

acolhimento, aconchego, segurança, alívio e privacidade. O aconchego e o alívio apareceram 

associados à ambientação organizada, estrutura de apoio para descanso e espera, além da 

temperatura agradável. Já a identificação, como citada anteriormente, é formada pela 

utilização de cores, decoração, objetos, iluminação e localização que façam o consumidor 

sentir afinidade quanto àquele espaço e produtos.   

Além dos produtos e identidade da loja, um elemento importante para gerar 

identificação com os clientes, é o manequim das vitrines que deve ser escolhido de forma a 

dialogar com o conceito do projeto da loja, bem como o estilo de vida dos consumidores. 

Perfis diferentes de clientes demonstram interesse diferente por manequins, isto pode ser 

observado pelas diversas possibilidades que remetem ao tipo físico, cor de pele, cabelos, 

entre outros. Também há modelos de manequins que buscam eliminar grandes semelhantes 

com o corpo humano, atuando apenas como molduras ou suportes para as peças expostas. 
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Ao desenvolver a campanha “Because who is perfect? Get closer”, a empresa Pro 

Infirmis criou manequins a partir de medidas de corpos reais de pessoas com algum tipo de 

deficiência física como escoliose, por exemplo. Os manequins foram expostos em vitrines na 

cidade de Zurique, na Suíça como forma de chamar atenção das pessoas e possibilitar 

conscientização quanto a aceitação de pessoas com alguma forma de deficiência. Embora a 

proposta tenha um ideal de conscientizar o público geral, ao incentivar uma reflexão sobre 

padrões de beleza impostos à sociedade, também pôde gerar a sensação de inclusão 

daquelas pessoas representadas nos manequins.  

Figura 6: Imagens das campanha “Because who is perfect? Get closer. 

 

Fonte: Portal Hypness (BARBOSA, 2013). 

Tal questão chama atenção para a sensação de pertencimento, que pode ser vista 

como um importante fator de conforto para o consumidor, ao considerarmos que muitas 

pessoas se sentem aquém de lojas que, de alguma forma, não as inclui, seja devido às grades 

de tamanho muito restritas, à modelagem muito estreita, preços altos, propagandas que 

geralmente optam apenas por utilizar modelos sempre jovens, magras e brancas, ou 

simplesmente por meio de manequins perfeitos. 

Outra dimensão de conforto identificada foi privacidade, estabelecida, principalmente, 

pelo respeito ao espaço pessoal (durante o atendimento), e local adequado para prova de 

roupas. A segurança foi mencionada quanto ao entorno da loja e facilidade de acesso ao local. 

A seguir serão apresentadas as definições dos significados do conforto no ambiente de 

loja identificados durante as entrevistas, referidos durante o trabalho como “dimensões 

subjetivas do conforto”. Assim, as dimensões subjetivas de conforto observadas foram: 

1. Identificação: sensação de afinidade quanto ao estilo, personalidade e atmosfera 

dos produtos e loja/marca. 
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2. Pertencimento: sensação de fazer parte do perfil do público (gênero, faixa-

etária, renda, características físicas etc.) ao qual os produtos foram destinados 

(poder alcançar/obter os produtos da loja sem impedimentos). 

3. Acolhimento: sensação de ser bem quisto e recebido pelos funcionários 

(vendedores, varejistas, auxiliares entre outros), independentemente das 

circunstâncias (bom atendimento associado à ausência de qualquer tipo de 

rejeição). 

4. Aconchego: sensação de amparo, cuidado, carinho, atenção providas pelo 

ambiente.  

5. Privacidade: sensação de respeito ao espaço pessoal (territorialidade) 

6. Autonomia: sensação de que se pode executar as tarefas necessárias (escolha, 

prova, circulação, alcance e obtenção do produto) sem demasiada ajuda de 

terceiros (vendedores, funcionários, acompanhante ou outros consumidores). 

7. Segurança: sensação de proteção contra perigos internos ou externos à loja. 

8. Bem-estar: sensação de tranquilidade, paz, serenidade quanto ao ambiente, às 

pessoas e produtos. 

9. Alívio\Distensão: sensação de diminuição ou eliminação de um elemento 

causador de incomodo/desconforto/disforia. 

10. Prazer: sensação alegria, contentamento ou satisfação de uma 

vontade/necessidade provida pelo ambiente, produtos e/ou pessoas; 

contentamento gerado por sentir-se bem ou belo com o produto provado, por 

estímulos sensoriais, como um café servido ou uma poltrona confortável, bem 

como pela aquisição do produto. 

11. Sociabilidade: sensação de desejo\vontade de interagir com outras pessoas, 

compartilhar experiências; por exemplo, sentir-se bem para comunicar-se, 

usufruir\desejar a companhia de outras pessoas (clientes, acompanhantes, 

funcionários). 
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4.1.6 Novas Realidades, Novos Desafios 

 

“As tecnologias interativas e ambientes inteligentes podem ajudar a compor e 
reforçar o conceito e a atmosfera do projeto proposto, fazendo com que se tenha 
uma experiência de compra única e marcante para o consumidor. O uso das redes 
sociais para expor os produtos serve de complemento para a loja física. Tem como 
finalidade fidelizar ainda mais o consumidor e deixá-lo cada vez mais próximo aos 
produtos da loja.” (Maíra Freitas, arquiteta - entrevista, dezembro de 2015) 

A experiência de consumo mudou, hoje, é possível interagir com a loja e vendedores 

por meio de redes sociais e ferramentas de comunicação como Whatsapp, os quaise 

estendem a experiência da loja. Além destas já é possível observar a inserção de novas 

tecnologias dentro das lojas, modificando a experiência de compra como conhecíamos até 

então. Os produtos chegam ao conhecimento do público com maior rapidez; ferramentas 

como Instagram permitem que o consumidor se mantenha atualizado de novos produtos que 

chega à loja, além de poder cativar novos clientes e atuar como propaganda ativa de fácil e 

constante atualização. Como resultado diminui-se o impacto que os look-books enviados por 

correio tinham sobre a sensação de estar atualizado. 

Embora o comércio digital não seja uma novidade, muitas empresas ainda o 

consideram como forte concorrente, aumentando os desafios enfrentados pelos profissionais 

de VM, os quais devem buscar novas maneiras de chamar atenção e atrair o cliente para 

dentro das lojas físicas. É com a inserção de novas tecnologias que muitos projetos têm 

obtido sucesso ao atrair clientes para seus espaços. 

“Quando o cliente tem o ponto de carregar o celular ele já vai contar que está 
fazendo algo, que achou algum produto legal... Passa uma imagem legal do espaço 
que está se sentindo bem!” (Lenora Alves, arquiteta - entrevista, novembro de 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Como exemplo destas inovações inseridas no ponto de venda podemos citar 

iniciativas de empresas como Ralph Lauren que testou uma nova tecnologia em sua loja na 

Quinta Avenida em Nova York, o espelho inteligente, produzido pela Oak Labs. 
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Figura 7: Espelho inteligente em provador de roupas. 

  

Fonte: Foto de Oak Labs. (Portal Terra, 2015) 

O espelho mostra o modelo e preço das peças escolhidas pelo cliente da roupa, 

identificando as informações a partir das etiquetas com radiofrequência. Pelo espelho o 

consumidor pode solicitar a entrega de outras peças, podendo pagar a compra com cartão de 

crédito dentro do próprio provador.  As operações são realizadas por meio de toques na 

interface que aparece no espelho. A presidente da Oak Labs, declarou que a proposta tem 

intenção de reter o consumidor facilitando a conclusão da compra. 

É válido lembrar que, embora tais soluções tecnológicas pareçam distantes da 

realidade do varejo popular; o mesmo mudou. O consumidor deste segmento demonstra 

preocupação com informações de moda, está mais exigente e informado, fato que já é 

compreendido por alguns varejistas que organizam seus produtos em coleções sazonais. Essa 

transformação pode ser confirmada ao observarmos que o varejo popular passou a investir 

em projetos arrojados, em busca de uma imagem consolidada e impactante para a sua marca. 

Mesmo assim, essas transformações ainda são difíceis de perceber em lojas populares 

de rua. É possível observar casos em que marcas populares, que possuem lojas em shopping e 

rua, dão prioridade àquelas situadas em shopping centers quanto à elaboração de um espaço 

mais atraente e adequado, tornando, por vezes, difícil reconhecer uma mesma marca através 

dos seus espaços, devido à grande diferente entre os ambientes. 
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4.1.7 Considerações Finais sobre as Entrevistas 

A realização de entrevistas com os profissionais possibilitou compreender como se dá 

o processo de elaboração da apresentação de uma loja, além das principais informações 

coletadas para a realização destes projetos. Tais informações associadas aos principais 

elementos e dimensões de conforto mencionados, tornou possível a definição de algumas 

diretrizes para a avaliação de conforto em um ponto-de-venda. 

A seguir, será possível aprofundar o tema, compreendendo melhor os significados de 

conforto percebidos no ambiente de uma loja sob a perspectiva do consumidor.  
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4.2 Etapa 2 | Questionário Online - Significado e Elementos do Conforto 

para o Consumidor 

Nesta etapa da pesquisa buscou-se compreender como o conforto, no ambiente de 

lojas de roupas femininas, é visto pelo consumidor; para tal foi aplicado um questionário 

online com 153 mulheres da região Nordeste, por meio de duas ferramentas de pesquisa 

online de pesquisa, sendo estas o Qualtrics (53 respondentes) e Opinion Box (100 

respondentes), dos quais 150 participantes completaram seus questionários corretamente. 

 

4.2.1 Observações sobre os Respondentes 

A respeito do perfil dos participantes é importante fazer algumas considerações. 

Tendo em vista o grande interesse pela realização de compras, associado ao fato de que 

muitos jovens costumam ter renda própria, mesada recebida dos pais e/ou trabalhos 

realizados em turno inverso à escola (CERETTA e FROEMMING, 2011), optou-se por incluir 

jovens a partir dos 16 anos de idade como respondentes desta etapa. Dados do IBGE 

mostram que os jovens brasileiros possuem renda própria de 30 bilhões de reais por ano, 

além do poder de influenciar compras dos pais estimadas em 94 bilhões de reais. 

Figura 8: Caracterização dos respondentes quanto à renda e faixa-etária. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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Como demonstrado pelos gráficos da figura 8, observou-se que do total de respostas 

obtidas, mais da pertence a consumidoras jovens (16 a 30 anos); de forma semelhante, cerca 

de 54% das respondentes se enquadram no perfil das classes C e D (perfis baseados no 

número de salários mínimos). Tais informações podem indicar a relevância que estes grupos 

sociais têm para o mercado da moda, sendo importantes para compreender as principais 

questões a serem contempladas pelas marcas durante a concepção da experiência do 

consumidor dentro do ponto de venda. Na sessão a seguir, serão apresentados os elementos 

presentes no ambiente de loja responsáveis pelo conforto do consumidor. 

 

4.2.2 Conforto para o consumidor no varejo de moda feminina 

Por meio das perguntas abertas (referentes aos significados\elementos 

representativos de conforto), observou-se que o conforto na experiência vivida pela 

consumidora, em uma loja de varejo de roupas femininas, se dá por meio de sua relação com 

5 “macroelementos”, sendo eles: pessoas, produtos, elementos de composição do ambiente 

(visual merchandising\apresentação de loja), condições do ambiente e serviços. A seguir, 

serão detalhados quais os “microelementos” (componentes, situações e atributos) associados 

a estes quesitos, levantados durante a pesquisa. 

Conforto quanto às condições do ambiente: referente às condições gerais de limpeza, 

organização, temperatura\umidade, iluminação, ruído, espaço, odor e percepção de 

ambientação. Ex.: Ambiente quente, mal iluminado, sujo, apertado, decorado etc.  

Conforto quanto aos elementos de composição do ambiente (VM e Design de Loja): 

refere-se à percepção do consumidor sobre todos os elementos que compõem o ambiente e 

são utilizados para a elaboração do visual merchandising como arquitetura, expositores 

(organização/exposição dos produtos - dobrados, pendurados, vestidos em manequins etc.), 

displays, manequins, vitrina, provadores, layout, sinalização, mobiliário geral, cores, 

iluminação, engajamento digital. 

Conforto quanto às pessoas: relacionado a outros clientes (referente à educação, 

humor e número\aglomeração), acompanhantes (baseado no humor, estado de 
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tranquilidade/paciência, entre outros), bem como a funcionários em geral, especialmente aos 

vendedores, quanto a sua imagem/cuidado-pessoal e atendimento (fatores determinantes 

observados são a abordagem, atenção, educação, disponibilidade, disposição pessoal, humor 

e preparo\qualificação). Ex.: “O vendedor estava de cara feia” ou “a vendedora ficava me 

rondando”. 

Conforto quanto aos produtos: trata-se da satisfação do cliente quanto à 

disponibilidade de peças em estoque, visibilidade, grade de tamanho, preço, cuidado e 

manutenção dos produtos, qualidade, estilo e variedade/mix. 

Conforto quanto aos serviços: pode ser dividido em cinco categorias, primeiramente a 

gestão de estoque (reposição e informação sobre o estoque dos produtos), gestão do serviço 

(agilidade no atendimento, ofertas, disponibilidade de atendentes, limite de peças presentes 

no provador), pagamento (agilidade e privacidade no pagamento, formas de pagamento 

possíveis),  serviços de apoio (atividades de suporte como guardar itens pessoais dos clientes, 

espaço para carregar celular, espaço de espera/descanso, oferecer bebidas e comidas), e por 

fim, contato/comunicação (por redes sociais, serviços de mensagem, catálogos, entre outros). 

 

4.2.3 Relações entre Dimensões Subjetivas e Elementos de Composição da 

Experiência. 

Das 153 pessoas entrevistadas, 100 responderam a quatro questões adicionais. Neste 

grupo constatou-se que 32% possui o hábito de frequentar lojas de vestuário uma vez ao 

mês, enquanto que 26% costuma ir uma vez por semana. Apenas 12% das respondentes 

afirmaram frequentar tais lojas entre 2 a 4 vezes ao ano. Tais informações ressaltam 

frequência de compras ou de intenção de compra da consumidora brasileira, podendo ser 

considerada como alta considerando-se que mais de 50% das respondentes relataram 

frequentar lojas de vestuário ao menos uma vez ao mês. 

Ao analisar os relatos das participantes foi possível estabelecer conexões entre os 

elementos citados anteriormente e os significados ou “dimensões subjetivas” de conforto 

percebidas durante as entrevistas com profissionais de VM. Em uma segunda sessão do 
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questionário, foi solicitado que as participantes selecionassem de três a 5 quesitos 

considerados mais importantes para obter uma experiência confortável no ambiente de uma 

loja de roupas femininas (esta etapa foi realizada quanto às dimensões subjetivas e quanto a 

dois tipos de elementos constituintes da experiência (condições do ambiente e apresentação 

de loja).  

É importante ressaltar que esta se trata de uma pesquisa qualitativa; o 

estabelecimento de um “ranking” de importância é exposto aqui apenas com a intenção de 

esclarecer possíveis dúvidas e sugerir uma visão prévia de valor referente aos elementos 

observados. O resultado será exposto aqui através da ferramenta de constelação de 

atributos, na qual os elementos foram apresentados em ordem decrescente de importância, 

ou seja, quanto mais próximo do centro, maior o número de menções do elemento 

mencionado. 

Gráfico 2: Constelação de Atributos 1 – Condições do ambiente x Apresentação de Loja. 

 

Gráfico 2: Constelação de Atributos 1 – Condições do ambiente x Apresentação de Loja. Elaborado pela 

autora (2015). 

Na constelação de atributos acima, é possível observar que, entre os elementos com 

maior número de citações, encontram-se aqueles representantes das condições do ambiente 

(temperatura, organização, limpeza e iluminação adequados, e percepção de espaço do 

provador), situando os elementos de apresentação do ambiente em “segundo lugar” na lista 

de prioridades.  
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Sinalização e acessibilidade apareceram entre os últimos na avaliação de importância, 

mas ainda assim detém valor fundamental à inclusão de consumidores com qualquer tipo de 

necessidade específica (grávidas, idosos, pessoas como alguma deficiência física). A 

sinalização adequada do espaço permite que o consumidor identifique setores, localize 

categorias de produtos, bem como informações sobre o preço das peças (elemento bastante 

mencionado, porém nem sempre associado à sinalização da loja). 

“Visualmente falando, setorizar e sinalizar a loja me traz uma sensação de conforto, 
uma vez que vou saber exatamente onde encontrar as peças que procuro. Ser bem 
atendida pelos funcionários é algo que me deixa extremamente confortável para 
continuar na loja. (...) Em lojas menores, onde o atendimento é mais personalizado, 
não me sinto confortável de ter que perguntar sempre a uma vendedora o valor das 
peças que desejo provar. Se a roupa for cara pra mim, nem provo.,” – Respondente, 
21 – Serra Talhada, PE. 

Referente às dimensões subjetivas do conforto, observou-se priorização de dimensões 

comumente associadas ao atendimento (privacidade e acolhimento). Visto que se trata do 

conforto em lojas de roupas, é compreensível a grande importância dada ao tamanho 

adequado do provador (na constelação acima) e à privacidade observada na constelação 

abaixo.  

Gráfico 3: Constelação de Atributos 2 – Dimensões Subjetivas do Conforto no Ambiente de Loja.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 “O provador merece uma atenção especial, com espaço para, pelo menos, 2 pessoas 
e local para sentar e colocar bolsa e sacolas. É muito constrangedor nas lojas de 
departamento quando eu quero provar uma roupa e mostrar ao meu marido! Eu 
preciso ir até a porta do provador, onde todo mundo fica esperando alguém, para 



103 
 

 

me expor desnecessariamente. Eu só queria mostrar ao meu marido, não às pessoas 
que ficam aguardando do lado de fora!” – Respondente 21, Serra Talhada, PE. 

Muitos consumidores relatam a dificuldade em encontrar provadores que contenham 

não apenas uma infraestrutura mínima de apoio, mas porta/cortinas que propiciem vedação 

da visualização externa adequada. Além desta questão, reclamações frequentes de falta de 

respeito ao espaço pessoal do cliente, por parte dos vendedores, foram relatadas com 

frequência, como é possível observar nos exemplos abaixo referentes ao desconforto no 

ambiente de loja. 

“Vendedores chatos que não lhe dão espaço para respirar(...)”                               – 
Respondente 29, Recife - PE; 

“Acho desconfortável a presença constante do vendedor na hora da escolha” – 
Respondente 11, Jatobá - PE. 

“Lojistas insistentes, espaço pequeno e desorganizado. Provador pequeno e com 
pouca privacidade” – Respondente 36, João Pessoa, PB. 

“Ser incomodada no vestiário. Exemplo, a vendedora abrir o provador antes de você 
se vestir. Homens sem paciência. Sugestão... deveria ter um playground para eles 
enquanto provamos roupa” – Respondente 31, Recife-PE. 

Ambiente aconchegante, sensação de segurança e pertencimento também 

apareceram com grande frequência nas observações das participantes. Observou-se que 

atividades de apoio como servir bebidas e oferecer local para sentar transmitiam a sensação 

de aconchego às consumidoras. 

“Em primeiro lugar um ambiente agradável, faz toda diferença, e um bom 
atendimento. Eu mesmo, por exemplo, adoro ir no ambiente onde me sirvam uma 
champanhe,  um bom café, e a qualidade do produto é fundamental” – Respondente 
9, Recife – PE. 

 “Aconchego, bom atendimento, produtos bem feitos, preços bacanas, serviços 
inovadores” - Respondente 1, Recife - PE. 

“Significa um bom atendimento, num espaço bem pensado, com a iluminação 
adequada e uma certa privacidade no momento das escolhas. Ambientes amplos e 
bem projetados, com vendedores que respeitam o espaço dos clientes e não são 
insistentes, trazem a sensação de conforto” – Respondente 20, Cajazeiras - PB. 

“Para mim, o que me deixa com desconforto é o mal atendimento e o preconceito 
(quanto ao tipo físico, peso, ou por estar vestido de maneira simples)”-  Respondente 
46 - Recife,PE. 

Identificação, autonomia e bem-estar também constaram com número razoável de 

menções durante a avaliação. No entanto, embora a sociabilidade (sentir-se confortável para 
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interagir com outras pessoas dentro da loja) e o prazer (contentamento gerado pelos 

produtos, ambiente ou serviços) façam parte dos significados de conforto no ambiente de 

loja, estes obtiveram menor número de menções referentes à prioridade quanto ao conforto. 

 

4.2.4 Considerações Finais sobre os Resultados do Questionário Online 

A seguir, será possível contemplar o mapa de conforto elaborado a partir dos 

elementos e dimensões de conforto levantados durante as duas primeiras etapas da pesquisa 

de campo (entrevistas e questionários), bem como visualizar as conexões mencionadas pelos 

participantes da pesquisa. 

Tal levantamento permitiu esclarecer o significado do conforto no ambiente de loja de 

roupas femininas, isto foi possível pela análise detalhadas das associações livres elaboradas 

pelas respondentes. Desta forma, as etapas de pesquisa atuaram tanto como exploratória e 

confirmatória uma da outra.  
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- Mapa de Conforto no Ambiente de Loja 

Figura 9: Mapa mental do conforto no ambiente de loja. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2015). 
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Como é possível observar no mapa de conforto (figura 9), a disposição dos elementos 

foi realizada de forma análoga a uma constelação, na qual as dimensões subjetivas de 

conforto encontram-se em seu exterior próximas aos possíveis elementos responsáveis pela 

formação destas sensações de conforto.  

No centro da imagem observa-se que o conforto está associado a cinco macro 

elementos (produtos, serviços, pessoas, condições do ambiente e elementos de composição 

do ambiente - visual merchandising\design de loja), destes partem novas conexões 

detalhando-os em microelementos cujas relações entre si formam as dimensões subjetivas de 

conforto. 

É válido ressaltar que a disposição dos elementos dentro do mapa não apresenta juízo 

de valor e hierarquia, ou seja, objetiva-se aqui identificar os elementos e estabelecer possíveis 

conexões entre eles, tendo em vista que as dimensões subjetivas estão sujeitas à constante 

variação devido as diversas possibilidades interação entre os macro e microelementos 

identificados no ambiente de loja. Tal questão pode ser exemplificado pela dimensão da 

privacidade, a qual se observa por meio da interação do consumidor com o provador, outros 

clientes\pessoas presentes na loja, vendedores\caixa e funcionários em geral. Assim, a 

sensação de privacidade ou falta de privacidade (desconforto) pode ser resultado da 

ocorrência de interações positivas\neutras\negativas com um ou mais elementos destes 

simultaneamente. 
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4.3 Etapa 3 | Estudo de Caso - Avaliação do Conforto no Ambiente de Loja 

– Um Estudo de Caso 

Como mencionado no capítulo anterior, a terceira etapa da pesquisa constituiu-se de 

um estudo de caso. Por meio de uma pesquisa in loco em uma loja de pequeno porte de 

varejo popular de vestuário feminino, realizou-se a aplicação do modelo piloto de avaliação 

de conforto no ambiente comercial, para o segmento aqui estudado. As diretrizes de 

avaliação foram elaboradas a partir das observações obtidas nas entrevistas com profissionais 

de projeto, levantamento bibliográfico sobre metodologias de avaliação do ambiente 

construído e de projetos visual merchandising, associadas aos elementos e dimensões 

subjetivas de conforto levantados com o questionário online apresentado previamente.  

Em um primeiro momento foi realizada a etapa de Reconhecimento Institucional, 

análoga à fase de Análise Global do Ambiente, na qual se buscou observações sobre o espaço 

enquanto uma instituição de varejo, a compreensão de suas particularidades e necessidades 

específicas da atividade do comércio de roupas, tais informação serão detalhadas na sessão a 

seguir.  

 

4.3.1 Reconhecimento Institucional | Loja H – Conhecendo o seu Entorno  

A investigação foi realizada em uma loja popular atuante no segmento de vestuário, 

majoritariamente feminino, pertencente ao estilo de roupas indianas. No momento da 

pesquisa, a loja contava com dois novos segmentos de roupas, além daquele que a 

caracteriza, sendo eles: moda praia e fitness, os quais foram agregados ao mix de produtos da 

loja a partir de uma parceria temporária entre a proprietária da mesma e uma comerciante 

local.  

A “Loja H”, como será reconhecida neste estudo, está situada no bairro da 

Tamarineira, Zona Norte da cidade Recife. A região, embora não pertença àquelas 

mencionadas previamente (Bairros da Boa Vista, São, José e Santo Antônio), conhecidas pela 

grande presença de comércio destinado ao varejo popular (de diversos segmentos), passa por 

situação de descaracterização arquitetônica semelhante àquela vivida pelos bairros do centro 
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histórico de Recife, devido à especulação imobiliária e intervenções informais/irregulares 

realizadas nos espaços residenciais da região.  

O bairro em questão pertence a uma área nobre da cidade, conhecido pelos hospitais 

e escolas situados neste, com destaque para o Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano, 

também conhecido como Hospital da Tamarineira. Sua presença foi determinante para o 

povoamento do bairro; segundo a historiadora Virgínia Pernambucano, “a Santa Casa vendeu 

alguns terrenos que faziam parte do hospital e foi assim que surgiram os primeiros indícios de 

moradia”. Como parte das construções realizadas no bairro, destacamos a Vila dos 

Comerciários, criada entre as décadas de 1930 e 1940, destinada a comerciários que 

receberam as casas como forma de pagamentos de indenização ou de 

aposentadoria. (FREITAS & PERNAMBUCANO, 2012).  

A Vila dos Comerciários é umas das várias vilas operárias, como a das Lavadeiras e dos 

Alfaiates (no bairro de Areias), construídas durante o primeiro governo do interventor de 

Pernambuco Agamenon Magalhães (1937-45). Segundo a historiadora Maria das Graças 

Ataíde, essas vilas são resultado de um “momento político nacionalista de limpeza e 

erradicação dos mocambos no cenário do Recife”. A vila, projetada pelo inglês Ebenezer 

Howard, foi idealizada num conceito de cidade-jardim, contendo cerca de 311 residências. 

Sua arquitetura apresenta um mesmo padrão, e o espaço é preservado como sítio histórico, 

porém, ao longo dos anos foi perdendo a sua essência e se descaracterizando devido às 

alterações e intervenções realizadas por moradores. (DIAS, 2010) 

É neste contexto que se situa a “Loja H”, localizada em uma das principais avenidas do 

bairro, cercada por comércio (correios, farmácias, padrarias, grande variedade de bares e 

restaurantes), bem como por hospitais, escolas e residências. 

 

4.3.2 Caracterização da Instituição | História da Loja H 

A “Loja H” foi criada por uma ex-monja hare-krishna, adepta da prática da yoga e 

meditação, que passou a trazer peças e produtos típicos após suas peregrinações na Índia. 

Embora o propósito inicial tenha sido trazer presentes para amigos e parentes, a proprietária 

observou certa demanda por peças indianas, passando a expor os produtos trazidos em uma 
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feira e, em seguida, acoplando a loja ao templo local, pois na época tinha vida monástica. O 

crescimento das vendas se deu aos poucos e acabou resultando na separação do templo por 

volta do ano 2000. Em 2010 a loja passou a ocupar o espaço atual. 

A proximidade a outros estabelecimentos comerciais e posição privilegiada tornaram o 

espaço atraente, despertando interesse da proprietária para localização da loja naquela 

região. A construção atual foi realizada em uma parte desocupada do terreno de um dos 

moradores da área de interesse, cujo quintal estava direcionado a avenida principal. Embora 

a recomendação da prefeitura tenha sido para a colocação de um quiosque no espaço 

alugado, optou-se pela construção de uma loja em alvenaria, levando em consideração 

questões de segurança. Desta forma, o ambiente possui construção irregular, assim como 

tantas outras situadas na mesma avenida. 

Em seu relato, a proprietária menciona as dificuldades vividas durante o período de 

construção da loja, devido à falta de um projeto formal e inexperiência pessoal para 

acompanhamento de uma obra, realizada apenas com auxílio de pedreiros contratados que 

não entravam em consenso quanto à conformação do espaço, escolha de materiais 

adequados e outros detalhes fundamentais a concretização do ponto-de-venda.  

Segundo a proprietária, após a abertura do ponto comercial, o equilíbrio das contas e 

gastos realizados, foi obtido por volta do segundo ou terceiro mês, considerado um retorno 

rápido; sendo atribuído ao fato da loja ter sido inaugurada nos últimos meses do ano, período 

de maior circulação e volume de compras.  

Ao longo dos anos, o ponto passou por algumas intervenções que contemplaram nova 

pintura da fachada e interior da loja, aplicação de revestimento cerâmico no teto e 

construção de laje, devido a questões de segurança e às eventuais alterações de propaganda 

realizadas no outdoor situado acima da loja que, por vezes, perfuram o telhado para fixação 

de propagandas, ocasionando goteiras. 

 

4.3.3 Caracterização do Público da Loja H 

“Pesquisadora: Na sua opinião, qual o maior desafio em manter o seu público fiel? 
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Proprietária: É ter essa criatividade, manter a criatividade em dia. Você tem que 
perceber e ser capaz de antecipar também a necessidade do cliente, e esse cliente, 
às vezes, nem vem tanto assim só porque quer comprar alguma coisa, eles vêm, 
também, procurando um ombro em alguns momentos (risos). Então, esse perfil do 
cliente esotérico é um publico bem legal de trabalhar, você não fica muito naquela 
coisa do comércio em si, grosseiramente falando. Você cria uma relação com a 
pessoa (...). Eu acho que já vendi pra algumas famílias aqui em duas ou três 
gerações”. (Relato da proprietária da “Loja H” - Entrevista, dezembro de 2015) 

Antes da inclusão de novos segmentos de vestuário ao mix de produtos da loja, o 

público demonstrava-se mais específico, principalmente no início de sua existência, quando 

ainda era acoplada ao templo. “A ideia, que ainda é desde o princípio, é atrair pessoas que 

tenham alguma consciência ambiental, alguma consciência holística, esotérica, esse é a minha 

ideia subjacente” (Proprietária). Os consumidores seguiam a filosofia (espiritual) que foi o 

berço da loja, como é possível observar em outro trecho da entrevista apresentado abaixo.  

“(...) as pessoas iam ao templo, me viam como praticante e vinham me perguntar 
sobre a simbologia da Índia; mas depois eu tive de me readequar um pouco, pois 
esse público começou a ficar mais escasso (...). O público das minhas peças é um 
público fiel e realmente interessado nisso, começa na simbologia da blusa e acaba 
levando um livro”. (Relato da proprietária da “Loja H” - Entrevista, dezembro de 
2015) 

Além dos produtos de vestuário, a loja atrai clientes interessados nos livros dedicados 

a filosofia e prática espiritual que a fundamenta, os quais também fazem parte da variedade 

de produtos dispostas a venda.  

“Às vezes, vêm pessoas que já conhecem somente atrás dos livros, nem vêm atrás 
das roupas, os livros relacionados a pratica. Acaba sendo um point pra gente trocar 
uma ideia sobre a yoga e meditação, e são livros muito bons que não tem em todas 
as livrarias, tem na internet, mas não encontra em qualquer livraria. Eu tenho vários 
tipos de livros aqui, tenho mais de 40 títulos, o que é um atrativo da loja também, só 
não é tanto quanto eu imaginei que fosse. (...) chegam pessoas aqui que não 
conhecem o trabalho e voltam depois só pra perguntar sobre isso, eu já fiquei com 
pessoas aqui conversando por uma hora, quarenta minutos, sabe? Interessadas no 
que esses livros estão trazendo”. (Relato da proprietária da “Loja H” - Entrevista, 
dezembro de 2015)  

O público é atraído por identificar-se com a simbologia das estampas, mandalas, e 

outros elementos da cultura indiana (flor-de-lótus, Shiva, Krishna, Budha, Vishna); eles 

procuram além do produto, o conhecimento a respeito desses elementos/personagens.  

Com o tempo, tornou-se necessária a adequação aos novos consumidores que 

passaram a frequentar a loja. A partir da inclusão dos novos segmentos foi possível observar 

um comportamento diferente quanto à aquisição de peças na Loja H. Identificou-se que o 



111 
 

 

consumo destinado aos segmentos de moda praia e fitness é realizado de maneira 

compulsiva. Segundo a proprietária, não há uma ideologia nesse tipo de consumo e a 

percepção de valor difere quanto aos estilos presentes na loja. “A gente pode observar que 

pessoas que não comprariam uma peça indiana por dois “xis” (duas vezes certo valor), 

compram uma peça de três “xis” na outra marca” (Proprietária da “Loja H”, 2015) 

Embora se trate de segmentos distintos, é comum observar que clientes antigos da 

loja costumam adquirir peças de ambos os segmentos (indiana e praia/fitness). No entanto, o 

mesmo não acontece tão facilmente quando o público vem especificamente interessado 

pelos produtos de moda praia e fitness. 

Atividades de investigação formal quanto à satisfação dos consumidores não são 

realizadas, mas a varejista busca obter a opinião dos clientes para que possa diversificar os 

produtos expostos, e inovar em suas estratégias. Uma das formas de fazer com que os 

clientes se sintam incluídos se dá pelo envio de fotos, (pela ferramenta de comunicação 

Whatsapp) recebidas dos fornecedores. Ela acredita que chamando os clientes a ajudar a 

escolher as peças que farão parte da loja, permite compreender melhor suas necessidades, 

gostos, além de contribuir no estabelecimento de uma relação. “Se você criar (uma relação), 

aí não tem mais essa questão de fazer uma coisa forçada, e você vai descobrindo na própria 

relação o que está faltando.” (Trecho de entrevista com Proprietária da Loja H). 

Referente a esta questão, Frings (2012) menciona sobre a vantagem que as pequenas 

lojas possuem quanto a possibilidade de oferecer serviços altamente personalizados, como o 

planejamento de guarda-roupa, atividade realizada pela proprietária da “Loja H”. Tal formato 

de varejo permite conhecer as necessidades do cliente por meio do contato pessoal. 

Por fim, é preciso ressaltar que embora os clientes da loja sejam, em sua grande 

maioria, mulheres, também há clientes homens que compram livros, acessórios e camisetas 

ou batas disponíveis para público masculino.    
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4.3.4 Caracterização dos Espaços 

Para melhor compreensão do espaço, procedeu-se o levantamento de medidas do 

ambiente, elaboração do desenho da planta, localização e mensuração do mobiliário 

existente, identificação de tipos de materiais utilizados e formato de exposição dos produtos. 

No desenho da planta baixa, apresentado abaixo, é possível observar a setorização do espaço 

e divisão do mesmo em quatro regiões, cuja identificação foi elaborada com finalidade de 

facilitar e organizar a coleta de dados quanto a setorização dos produtos e usos do espaço. 

Como exposto na imagem a seguir, a loja contém quatro áreas com usos e funções 

distintas. A primeira região A1 se trata da vitrine e entrada da loja, onde estão expostos os 

principais produtos da loja. No mostruário da direita situam-se as peças de moda praia e 

fitness, enquanto que a arara da esquerda expõe vestidos e batas indianas. A região A2 é 

formada pelo Caixa e expositores de camisetas, livros e acessórios, nesta sessão são 

efetuados os pagamentos, e escolha de produtos.  

Figura 10: Divisão do Espaço em Regiões.

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

O espaço nomeado de A3 tem por principal função o estoque de produtos e também 

é comumente utilizado para a prova de peças, apesar da falta de privacidade. Nesta região 

também se encontra um dos mostruários responsável por expor batas longas, saias e vestidos 
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curtos. Por fim, a região A4 situa-se no banheiro, onde eventualmente também é realizada a 

prova de produtos. 

Por situar-se em uma avenida de alto fluxo de pessoas, próxima a uma parada de 

ônibus, e em frente a um semáforo de transito, a loja está exposta a transeuntes passando 

rapidamente a caminho do trabalho, academias, escolas, entre outros, os quais 

frequentemente param em frente à loja, seja a procura de produtos específicos, interessados 

em alguma peça que captou sua atenção ou mesmo em busca de uma sombra fornecida pelo 

toldo da fachada enquanto aguardam o ônibus chegar, ou o sinal abrir, e até estes últimos 

fatores são motivadores a uma rápida entrada na loja que pode algumas vezes resultar no 

fechamento de uma compra. Portanto, é importante lembrar que apesar de dificultar a 

instalação de uma vitrine formal e refrigeradores de ar, a entrada constantemente aberta, 

funciona como atrativo ou fator de aproximação dos clientes. 

Figura 11: Fachada e vitrine da Loja H.                                                                                

   

Fonte: Acervo da pesquisadora (2015). 

A entrada da loja é formada por uma abertura de cerca de dois metros de 

comprimento (o fechamento da loja é realizado por uma de porta de rolo). Desta forma, os 

produtos ficam expostos abertamente, sem qualquer barreira entre eles e as pessoas que 

circulam pela calçada; tal conformação possui um lado positivo e outro negativo. A ampla 

exposição dos produtos permite que poeira e sujeira vindas da rua sujem e manchem as 

peças; o toque constante de pedestres que param para observar os produtos também pode 

ser um fator de risco quanto à formação de manchas. Por outro lado, a inexistência de uma 

fachada/vitrine formal (com vidro e porta) aproxima os pedestres/clientes da loja à medida 

que eles constantemente param e pedem informações sobre os produtos diretamente a 
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proprietária/vendedora, sentindo menor constrangimento para entrar rapidamente e obter 

informações sobre novos produtos e checar peças de interesse.  

Figura 12: Vista do interior da loja para a rua principal. 

 

Fonte: Acervo da pesquisadora (2015). 

A sessão de fechamento da compra possui Caixa do tipo único em linha reta 

(NEUFERT, 2009). Como é possível observar nas imagens abaixo o posicionamento da 

prateleira e mostruário de peças passa sobre o local do caixa, gerando dificuldade de 

visualização das peças adquiridas e realização da contagem de produtos (para realizar 

pagamento) em pé, ou no colo do vendedor responsável. Além disso, há acumulo de produtos 

guardados abaixo do caixa, sem divisão por cor ou tipo o que resulta em dificuldade de 

localização de peças solicitadas pelos clientes no momento da compra. 

Figura 13: Área destinada ao caixa da loja em um armário de estoque das peças de moda praia e fitness.      

   

Fonte: Acervo da pesquisadora (2015). 
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- Equipamentos utilizados no espaço: 

Por se tratar de uma loja de roupas, o ambiente conta com duas araras móveis (de 

altura regulável), um armário e uma prateleira que funcionam como expositores de 

manequins em seu espaço superior e suporte de cabides na região inferior. O 

armazenamento e exposição dos livros e acessórios (incensos, bijuterias, entre outros) é 

realizado em uma estante de estrutura aberta situada atrás do Caixa. Este último é 

estruturado em um armário do tipo aramado com placa de vidro superior, como mostra a 

figura acima.  

Além destes, o ambiente ainda possui três armários destinados ao armazenamento do 

estoque, material de escritório, sacolas, telefone, além de itens de uso pessoal dos 

funcionários. No espaço destinado ao banheiro, há presença de pia, bacia sanitária, chuveiro 

e um suporte de madeira (aproveitado durante a atividade de prova de roupas). Por fim, 

observou-se a existência de máquinas de cartão de crédito e equipamento de som, 

localizados na região do caixa. 

 

- Percepção inicial | Observações Preliminares sobre os Espaços: 

 Iluminação: natural e artificial (luz branca e amarela – fluorescente), disposição 

insuficiente e inadequada; 

 Ventilação: entrada de ar pela abertura principal, sem janelas ou sistemas de 

refrigeração geral (apenas existência de um ventilador de piso). Temperatura 

desconfortável em todas as regiões da loja; 

 Espaço de circulação estreito e insuficiente (em determinados momentos a loja 

chega a comportar 7 a 8 pessoas, gerando grande aglomeração no espaço); 

 Mobiliário destinado ao estoque de produtos, mal aproveitado (nichos e sessões 

quase vazias); 

 Falta de acabamento acústico especial no ambiente (grande interferência de ruído 

proveniente da movimentação de carros e pessoas na rua); 

 Telefone longe do alcance do varejista (posicionado no armário de estoque); 

 Iluminação insuficiente no banheiro e área destinada a estoque e prova de roupas; 



116 
 

 

 Fios soltos a vista; 

 Pouca segurança no espaço; abertura da loja torna o ambiente vulnerável à 

entrada de qualquer pessoa; 

 Inexistência de rampas para o acesso à loja, e falta de sinalizador de degrau na 

entrada da loja; 

 Não há sinalização básica e/ou especial. Loja conta apenas com sinalização de 

marcas, bandeiras de cartões de crédito e redes-do-bem vinculadas; 

 Pontos de energia/tomadas com localização inadequada e insuficiente às 

necessidades do local; 

 Ausência de porta para o banheiro, dificultando o seu uso para atividades outras 

que não a de provar roupas. 

 

4.3.5 Análise da Configuração Ambiental 

Atribui-se a esta etapa o levantamento de todos os dados referentes ao 

dimensionamento, iluminação, ventilação, ruído, fluxos, layout, deslocamentos, postos de 

trabalho, provadores, banheiro, materiais de revestimento, condições de acessibilidade e 

segurança, técnicas de exposição e setorização dos produtos em loja, levantando-se as 

primeiras hipóteses sobre a questão das influências do espaço na execução das atividades ali 

realizadas. O levantamento dos dados foi realizado por meio de elaboração de fluxogramas, 

análise de adequação do espaço aos modelos antropométricos, observações sistemáticas e 

realização de medições de temperatura, umidade, iluminância e ruído. 

 

- Elaboração de Plantas e Detalhamento Técnico do Espaço. 

Considerando que não havia plantas oficiais do espaço estudado, foi realizado o 

levantamento das medidas do local, mobiliário, e localização dos pontos de iluminação. Desta 

forma, foi possível elaborar o detalhamento técnico do espaço, com auxílio de um engenheiro 

civil. Foram elaboradas plantas-baixas e cortes para melhor visualização do espaço. A partir 
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destes foi possível registar os estudos referentes ao fluxo e atividades realizadas no ambiente 

da “Loja H”.  As visualizações dos cortes estão disponíveis nos apêndices. 

 

- Apresentação de Loja (Atmosfera e Personalidade) | Descrição do Ambiente 

Observou-se que a configuração dos elementos de apresentação de loja (visual 

merchandising) foi realizada de maneira aleatória, sem a realização de um projeto ou 

planejamento por parte da própria dona, quanto à formatação estratégica da exposição de 

produtos e personalidade da loja. Sendo assim, a organização do espaço e exposição dos 

produtos sempre é realizada pela proprietária e sua sócia. Em seu relato, a proprietária 

explica que a princípio, participava de feiras de artesanato tradicionais do Centro de Recife, 

tendo o estilo das peças como único elemento caracterizador da personalidade da loja.  

Figura 14: Imagens gerais (360 graus) do ambiente da “Loja H” 

.     

            

Fonte: Acervo da pesquisadora (2015). 

O mobiliário presente foi adquirido ao longo dos anos; de início, possuía apenas as 

araras, as roupas e um banco, mas com a experiência, surgiu a necessidade de tornar o 
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ambiente mais confortável, passando a adquirir novos móveis (os armários de madeira 

destinados ao estoque foram os últimos itens adquiridos). 

 Como é possível observa nas imagens presentes na figura 14, o espaço é composto de 

paredes e piso em acabamentos e materiais de cor clara, no entanto, a ausência de 

revestimentos dos tijolos, no teto da loja, torna o ambiente escuro, conferindo um aspecto de 

improviso. Apenas a parede externa da fachada possui pintura diferenciada, na cor amarelo.  

A parede de fundo possui três tijolos de vidros, aplicados com o objetivo de permitir a 

entrada de luz natural nesta sessão da loja, mas localização do armário expositor de 

camisetas em frente a esta parede impede a passagem de luz. 

 

4.3.6 - Análise de Conforto Ambiental na Loja H 

O conforto ambiental está relacionado à adequação do espaço às exigências 

fisiológicas do homem. Como visto anteriormente, os estudos nesta área normalmente 

realizam avaliações do ambiente contemplando avaliação do conforto lumínico, térmico e 

acústico, muitas vezes associado a avaliações quanto ao paisagismo e, neste caso, a questões 

de aglomeração.  

Tais avaliações possibilitam identificar relações de contraste e ofuscamento presentes 

nos ambientes, bem como outras, relativas aos fatores mencionados, os quais possam gerar 

situações de desconforto aos usuários do espaço (funcionários e consumidores). 

Desta forma, foram executadas mensurações referentes à iluminância, ruído, 

temperatura e umidade ao longo de dois dias seguidos durante o mês de dezembro de 2015, 

sendo o primeiro, um dia de sol, com poucas nuvens, e o segundo em dia nublado com 

nuvens. As análises realizadas no espaço da “Loja H” foram executadas de acordo com as 

respectivas normas técnicas (NBR5413, NBR 10152 e NBR9050 – 2015), utilizando-se um 

equipamento multifunções específico para coleta de dados (termo-higro-decibelímetro-

luxímetro da marca Instrutherm, modelo THDL-400, com certificado de calibração 

11214/2015).  
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Primeiramente, foi estabelecido um mapa de pontos a serem avaliados. Nos quesitos 

de ruído, temperatura e umidade, escolheu-se um ponto central em cada uma das regiões 

demarcadas, mostradas anteriormente. Quanto ao fator iluminância, buscou-se priorizar os 

elementos de exposição dos produtos (principais manequins, vitrine, expositores, araras e 

armários) além dos espaços destinados ao fechamento de compra (caixa), estoque (armário), 

área de prova de roupa (A3 e Banheiro). A imagem abaixo apresenta uma planta baixa do 

espaço com a sinalização dos pontos estudados. 

Figura 15: Mapa dos Pontos de Medição de Iluminância, Ruído, Temperatura e Umidade na “Loja H”. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Além da posição dos pontos analisados, foram determinados períodos do dia que 

seriam relevantes ao estudo, podendo resultar em valores diferentes. As medições foram 

realizadas em quatro momentos ao longo dos dois dias. 

 Manhã (8h30-9h30) 

 Meio-dia (11h30 – 13h) 

 Tarde (15h16h30) 

 Noite (17h30 – 19h) 
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Esta divisão foi realizada com intuito de estabelecer relações entre os usos do 

ambiente, localização da loja, interferência de fatores externos (movimentação de carros) e 

os períodos do dia, como elementos causadores de determinadas condições de iluminação, 

sensação térmica e ruído. 

De forma a visualizar o levantamento de dados de cada região em paralelo, foi 

elaborado um painel (abaixo) que permitiu comparar os valores obtidos entre cada espaço, 

estabelecendo relações entre si. A tabela abaixo apresenta os resultados mínimos e máximos 

obtidos ao longo das avaliações realizadas in loco. A análise das mensurações será 

demonstrada por categoria de forma a observar a situação das regiões em paralelo. 

Tabela 12: Resultados Máximos e Mínimos das mensurações de Iluminância, Ruído, Temperatura e 
Umidade. 

DIMENSÃO VALOR A1 A2 A3 A4 

Vitri. Recep. Caixa Exposit. Estoq. Exposi. Banheiro 

Iluminação Mín. 8,5 
(N) 

127 (N) 174,5 
(N) 

129 Aa 
(N) 

68,7Ar.2 
(T) 

59 Aa     
(N) 

3,2 | 104,3 (M) 

Máx. 2260 
(MD) 

1800 
(MD – 
D1) 

481 (N) 272 Mnq. 
(MD) 

122 Ar. 1 
e 2 (MD) 

150 Aa 
(MD) 

21,8 MD | 127,2 
(MD) 

Temperat. Mín. 30C (M) 30C (M) 31,1C (M) 30,2 (M) 

Máx. 33,4C (T) 33,4C (T) 33,2C (T) 33,5 C (T) 

Umidade Mín. 48,5% (MD) 51,2% (D1 – T) 52,2% (T) 56,8 (MD) 

Máx. 57,9% (MD) 63,4% (D2 – 
N) 

63,8% (N) 64,8 (M) 

Ruído Mín. SM= 56,5 
(MD) 

CM= 80,2 
(N) 

SM= 65,4dB 
(M) 

CM=  73dB (T) 

SM= 62,7 
(MD) 

CM= 71,2 
(MD) 

SM=53,2 (MD) 

CM= 63,4 (N) 

Máx. SM= 77,1 
(M) 

CM= 98,3 
(N) 

SM=  71,6dB 
(T) 

CM = 88,2dB 
9T) 

SM= 76,3 
(MD) 

CM= 80,4 
(MD) 

SM= 56,1 (T\N) 

CM=72,3 (N) 



121 
 

 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
 d

e 

a
b

re
vi

a
çõ

es
: Ar. = Armário 

Aa. = Arara 
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M = Manhã 

T = Tarde 

MD = Meio-dia 

N=Noite 

 

SM (sem grande movimentação de 
carros na rua) 

CM (com grande movimentação de 
carros na rua) 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

- Análise de Iluminância - Conforto Luminoso - Norma NBR 5413.  

Relembramos aqui, que como critérios para a boa iluminação devem ser considerados 

os seguintes fatores de referência:  

 Níveis Mínimos de Iluminância (Lux) dados pela Norma NBR 5413; 

 Boa distribuição destes níveis pelo ambiente (boa uniformidade); 

 Não ofuscamento; 

 Boa reprodução de cor; 

 Boa aparência de cor. 

O turno da tarde (meio-dia às 16h) é aquele que confere maiores níveis de Iluminância 

no ambiente, mais especificamente nas áreas da vitrine e araras próximas a entrada, 

demonstrando a grande influência que a iluminação natural possui na iluminação da loja, isto 

é ressaltado pelo contraste percebido ao comparar com os valores obtidos nas regiões que 

recebem pouca luz natural. Observou-se que a região da vitrine apresentou resultados dentro 

dos valores estabelecidos pela norma nos períodos da manhã (08h30 – 10h, sendo os valores 

mínimos 1021lux -Mnq. E – D1, e máximo 1502lux - Mnq. D – D2) e meio da tarde (15h as 

16h30 – min 999 mnq. D D1 e max. De 1500lux mnq. D d2 ).  

O período do meio dia (11h30 às 13h) constou Iluminância na vitrine ultrapassando o 

valor máximo de 1500lux (mínimo de 1612 mnq. D2 e máximo de 2260lux manq. D – D2). 

Embora esta área tenha sido amplamente favorecida pela luz natural ao longo do dia, o 

mesmo não ocorreu durante o turno da noite devido à ausência de iluminação artificial 
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dirigida aos manequins da entrada da loja (todos os valores obtidos estão abaixo do mínimo 

indicado pela NBR, isto se observa em toda a área 1, cujo melhor resultado obtido foi de 297 

lux (mínimo de 300 para área interna da loja) na prateleira direita devido à proximidade 

quanto a luminária central da loja.  

Em relação à região A2 (caixa e expositores de fundo), a área que obteve os menores 

valores foi a região de exposição de cabides no armário de fundo (camisetas), as posições 

com os maiores valores de Iluminância são na região do caixa e do vendedor (abaixo da 

luminária), onde a menor medida obtida foi 174,5 lux à noite(caixa) e 352lux abaixo da 

luminária. As maiores medidas foram 572 lux abaixo da luminária e 481lux no caixa. 

Referente ao espaço de estoque e prova de roupas, o período de meio dia é o 

momento em que o espaço obtém os maiores valores de iluminância em toda a área (182,1 

lux no centro da área). O item mais baixo (arara) é o que possui menor iluminância (59lux) no 

período da noite. A iluminância máxima obtida nesta região foi de 150,2 lux ao meio-dia, ou 

seja, metade do valor mínimo indicado (300 lux) para esta área de trabalho segundo a 

respectiva norma. 

O espaço do banheiro foi aquele que obteve os piores resultados de modo geral. Para 

este setor, os valores adequados são de 100lux (mínimo) e 200lux (máximo); apesar da 

entrada de luz natural no ambiente, só foi possível a obtenção de resultados minimamente 

adequados nos períodos da manhã (104,3 lux) e do meio-dia (127lux), ambos com a luz acesa. 

No entanto com a luz apagada, o valor máximo de iluminância no espaço foi de 21,8lux no 

período de meio-dia, sendo este muito abaixo do mínimo.  

O fator Iluminância, apresentou-se como um dos de maior dificuldade a serem 

avaliados. A presença de poucas luminárias no espaço (uma entre A1 e A2, a segunda em A3 e 

a terceira em A4 – com 40W), inexistência de pontos de luz direcionados aos expositores, 

pouca entrada de luz natural nas regiões A3 e A4, resultam em uma iluminação deficiente dos 

produtos expostos e consequentemente na pouca valorização de seus atributos (cor, textura, 

modelagem).  

Observou-se que em toda a loja, os produtos que recebem melhor iluminação são 

aqueles situados na entrada da loja, expostos em manequins na “vitrine”, isto se deve a maior 
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recepção de luz natural na entrada, fato identificado devido à comparação entres medições e 

valores indicadores pela norma, os quais demonstram resultados ideais nos períodos da 

manhã, meio-dia e tarde. No entanto, o mesmo não acontece à noite devido a falta de luz 

solar e não existência luminárias dedicadas a esta região.  

Em contrapartida, a mesma luz solar que favorece a iluminação de produtos na região 

de entrada da loja, é responsável pelo ofuscamento de quem se encontra sentado na região 

do caixa durante o período da tarde, ou seja, fator de desconforto para o funcionário ou 

varejista que permanecer naquele espaço por períodos prolongados.  

 

- Análise de Ruído - Conforto Acústico (Níveis de ruído de fundo - NBR – 10152/1992) 

(Valor indicado para lojas de promoções = 50 – 60dB – NBR 10152 -1992)  

Quanto ao ruído no espaço da loja, observou-se grande interferência proveniente da 

intensa circulação de carros na rua. A localização em uma avenida de grande fluxo de 

automóveis, a proximidade a hospitais (resultando na passagem frequente de ambulâncias), 

bem como o posicionamento em frente a um cruzamento de trânsito, associados à falta de 

recuo quanto à calçada (além da inexistência de uma vitrine com portas) resulta em um ruído 

ambiente com valores acima do adequado para o espaço de uma loja de roupas.  

O ruído resultante da passagem de ônibus, caminhões e ambulâncias, poderia ser 

desconsiderado à medida que possuem curta duração, no entanto, é preciso considerar que 

pela alta frequência de circulação desta categoria de transportes, o ruído torna-se quase que 

constante, não podendo ser considerado como eventual ou excepcional. Lembramos que 

embora a permanência do consumidor em loja não seja de longa duração (em média entre 15 

minutos à meia hora), o mesmo não pode ser dito quanto à permanência de funcionários 

(varejista ou vendedores). 

O período do dia que faz menos barulho é pela manhã, a partir de meio dia a 

circulação de carros aumenta, o barulho dos ônibus e ambulâncias que passam em frente à 

loja são responsáveis pelo pico de barulho no ambiente, mas a própria musica ambiente 

consta com valor moderado (71,6dB) 
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Durante o período investigado, as medições obtidas com resultados dentro da 

margem indicada constaram apenas em momentos de pouca circulação de carros na rua; 

estas ocorreram na região da entrada da loja (A1 – 56dB) e no banheiro (A4 – 53dB), ambos 

ao meio-dia. As outras medições atingiram valores acima do ideal. Metade das medições 

realizadas obtiveram valores classificados como barulhento a muito barulhento 80-100dB, 

comparados ao ruído de uma rua barulhenta, um aspirador de pó, banda ou orquestra 

sinfônica ou indústria barulhenta. 

Além dos elementos citados acima, a música ambiente, e pessoas conversando elevam 

a faixa de ruído a valores entre 65-75db.  

Vale ressaltar que os materiais de acabamento (piso em cerâmica, falta de 

acabamento acústico e térmico nas paredes, materiais do mobiliário, entre outros) também 

são fatores relevantes à contribuição de altos valores obtidos nas análises recém-

mencionadas. 

 

- Análise de Temperatura e Umidade - Conforto Térmico - NBR16401 - (2008)  

Utilizaram-se como valores de referência adequados, aqueles sugeridos por Iida 

(2001), como temperatura ideal a temperatura efetiva entre 20ºC - 24 ºC, com umidade 

relativa de 40%. As diferenças de temperatura em um mesmo ambiente não devem ser 

superiores a 4 ºC.  

Referente à temperatura e umidade dentro da “Loja H”, observa-se que nenhum dos 

espaços apresenta condições térmicas consideradas confortáveis. Para a temperatura 

ambiente, os menores valores foram obtidos durante o turno da manhã (em média 30ºC), 

enquanto que o turno da tarde foi responsável pela geração dos piores resultados, em média 

33ºC, constando no espaço do banheiro 33,5ºC. A temperatura permaneceu com valores 

mais constantes em um dia nublado, variando de 30,1 a 31,8ºC.  

Também no banheiro foram obtidos os maiores valores referentes à umidade (64,8%), 

enquanto que o melhor resultado apareceu na entrada da loja, (48,5%) no período de meio-

dia do primeiro dia avaliado (dia de sol com poucas nuvens). 
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A falta de sistemas de refrigeração do espaço, ou aberturas (além da porta de entrada 

e cobogós no banheiro) para entrada e circulação de ar, conferem ao ambiente a percepção e 

sensação de um local abafado, aumentando a sensação de confinamento que também não é 

favorecida pela iluminação inadequada e grande aglomeração de produtos expostos, 

associado à eventual aglomeração de pessoas em horários de pico. 

 

- Observações Sobre a Acessibilidade na Loja H 

A questão da acessibilidade foi avaliada com auxílio da NBR 9050 (versão 2015), 

realizando o levantamento de dados sobre acesso ao ambiente, alcance de produtos, 

circulação e passagem adequada (portas, banheiro, giro entre), sinalização no espaço e 

produtos. Para observar questões de acessibilidade é necessário levar em conta não somente 

os espaços do setor estudado, mas o entorno do edifício também. 

Desta forma, foi possível destacar as dificuldades de acesso ao local, enfrentadas por 

pessoas como necessidades específicas (idosos, grávidas, cadeirantes entre outros).  Alguns 

elementos chamam atenção de imediato, por dificultarem o acesso e locomoção de pessoas 

dentro do ambiente. O primeiro a ser mencionado, é a presença de um degrau de 20cm de 

altura para a entrada na loja, sem existência de rampa ou aplicação de sinalização 

identificadora. 

Como resultado da falta de planejamento adequado, a loja não apresenta quesitos 

básicos de acessibilidade, a própria construção não possui recuo quanto à calçada, 

dificultando a execução de intervenções de correção, mesmo que improvisadas.  

Como sinalização presente no espaço, observou-se apenas a exposição das bandeiras 

dos cartões de crédito aceitos, além de adesivos sobre as redes do bem das quais fazem 

parte, associadas às propagandas das marcas de moda praia e fitness (situadas na entrada na 

loja). Em algumas peças, há presença de etiquetas com a composição, e preço, mas isto não 

pode ser dito quanto a todos os produtos presentes na loja. 
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 4.3.7 Avaliação do Ambiente em Uso 

Por meio de observações diretas, análise de imagens (fotografia) e estudo do layout, 

foi possível compreender o uso real do ambiente, além das proprietárias. A primeira análise 

apresentada nesta sessão será a respeito da adequação do layout da loja aos modelos 

antropométricos que permitem identificar se a configuração do ambiente permite a 

realização de tarefas de maneira confortável. 

 

- Adequação Antropométrica do Layout  

A adequação do layout da “Loja H” aos modelos antropométricos é apresentada na 

imagem a seguir. Na planta-baixa podem ser observados e identificados os pontos onde a 

circulação ou permanência é de fácil realização (modelo verde), se deve ser realizada com 

atenção (modelo amarelo), ou se o espaço é insuficiente, ultrapassando a barreira física 

(modelo vermelho). 

Figura 16: Planta baixa com aplicação de modelos antropométricos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Como é possível observar, a forma como os manequins estão posicionados na entrada 

da loja determina que o acesso ao ambiente seja realizado com atenção.  O eixo de circulação 

central mostra-se como o único em que é possível andar e realizar atividades de escolha e 
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pagamento com tranquilidade. O espaço destinado à permanência do vendedor dificulta o 

acesso aos livros e parte do mostruário de camisetas. De modo semelhante, observa-se 

grande dificuldade de circulação nas áreas próximas ao estoque, com destaque à passagem 

para o banheiro que exige o fechamento parcial do biombo localizado em frente a entrada 

desta sessão. Outro a ser mencionado é a dimensão da abertura do banheiro que não 

obedece aos valores mínimos exigidos, requerendo do usuário a passagem com cautela.  

  

- Fluxo de atividades 

Como parte das observações para compreensão dos usos do espaço, buscou-se 

identificar o fluxo dentro do ambiente da loja, identificando pontos de maior permanência, 

mostruário que despertam interesse. 

A imagem a seguir demonstra identificação de fluxo na planta baixa de layout, 

destacando os pontos em que os consumidores permanecem por mais tempo ao entrarem na 

loja.  

Figura 17: Análise de Fluxo X Tempo de Permanência. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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Observou-se que, embora a loja seja conhecida pela variedade de livros e outros 

acessórios que remetem à cultura indiana, o espaço destinado à exposição destes produtos 

possui pouco destaque e consequentemente detém pouca atenção dos clientes. Isto se deve, 

em grande parte, à localização dos mesmos em posição de pouco destaque, situados atrás do 

caixa com visualização direcionada à parede de estoque.  

De acordo com as regiões delimitadas na figura 15, os locais que apresentam maior 

frequência e permanência de clientes são a região de entrada da loja (A1) e região de estoque 

e prova de roupas (A3), seguido de A2, onde há exposição de camisetas que obtém menor 

destaque entre os produtos comumente procurados na loja, no entanto a presença dos livros 

e realização do fechamento da compra no setor do caixa, podem por vezes aumentar o 

período de permanência de pessoas neste espaço. 

Embora o espaço do banheiro seja aquele a princípio destinado à prova de roupas, 

esta atividade é mais comumente realizada na região destinada a estoque de produtos (A3), 

mesmo sem a privacidade, iluminação e espaço de circulação adequados. A temperatura 

demasiada alta, grande umidade, iluminação insuficiente associada a grande aglomeração de 

equipamentos de uso pessoal no ambiente do banheiro, tornam-no um espaço pouco 

convidativo à realização de prova de roupas. Neste último, o biombo utilizado para exposição 

de colchas e impedir visualização de parte do estoque, é usado como elemento de vedação 

de parte da entrada do banheiro. A seguir, será possível observar uma síntese da análise aqui 

destacada ao visualizar as situações problema ligadas a cada uma das áreas da “Loja H”. 
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Figura 18: Síntese de Observações sobre a Configuração do Espaço e Adequação ao Uso. 

 

Fonte. Elaborado pela autora (2015). 
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4.3.8 Análise da Percepção Subjetiva dos Consumidores 

Aqui, serão apresentadas as avaliações da percepção que os clientes/consumidores 

têm a respeito do ambiente da “Loja H”. Esta fase foi realizada por meio de aplicação de um 

questionário foi composto de quatro sessões.  

Na primeira sessão, procurou-se obter um perfil dos participantes, quanto ao sexo, 

faixa-etária, renda mensal e situação do cliente (antigo ou novo). A segunda sessão era 

composta de uma questão aberta (“de modo geral, o que significa/representa conforto para 

você?”), com o objetivo de obter uma percepção geral de valores e significado base de 

conforto para os clientes em questão.  

A terceira sessão do questionário foi formada por duas questões fechadas, a primeira 

buscava avaliar os elementos de configuração do ambiente de loja fazendo uso da escala de 

valência emocional de nove pontos, como demonstrado no capítulo 3; a segunda pergunta 

avaliava as dimensões subjetivas do conforto dentro da loja, utilizando-se de frases 

afirmativas referentes a cada uma das dimensões previamente identificadas, avaliadas quanto 

à concordância ou discordância (sendo 1 discordo totalmente até 5, concordo totalmente).  

Por fim, em uma quarta sessão, os consumidores deveriam expressar-se livremente 

quanto ao que “significa/representa conforto e desconforto em um ambiente de loja de 

roupas femininas”. Os modelos de questionário aplicados na primeira etapa, bem como as 

versões modificadas do mesmo, aplicadas em uma segunda etapa da pesquisa encontram-se 

nos Apêndices H ao M 

 

- Caracterização dos Respondentes 

Embora o perfil geral de consumidores da loja seja de um público feminino, 

eventualmente há presença de clientes homens, que vêm em busca de livros, acessórios e 

camisas e batas. Durante o período de execução do estudo, dois consumidores homens se 

dispuseram a participar da pesquisa, cuja iniciativa não foi impedida por determinação prévia 

de uma amostragem composta apenas por mulheres.  
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A pesquisa contou com a participação de 18 clientes da loja (que visitaram o espaço 

tendo ou não realizado compra). Como mencionado anteriormente, a aplicação do 

questionário foi dividida em duas etapas, na primeira aplicou-se apenas o questionário em 

formato impresso (APÊNDICE I), e em uma segunda etapa impresso e online (Apêndice J ao 

M). Cada etapa contou com participação de nove pessoas. Nesta sessão apresentaremos 

inicialmente as percepções gerais do total de 18 respondentes, e posteriormente, 

avaliaremos possíveis diferenças obtidas ou não pela diferenciação nos modelos de 

questionário aplicados.  

Observou-se que cerca de 60% dos participantes possui menos de 50 anos de idade, 

demonstrando predominância de público jovem como consumidores da loja. Referente à 

realização de compras, foi constatado que 61% afirmou não ter efetuado compras 

anteriormente naquele estabelecimento, apresentando apenas 33% como clientes fixos da 

loja. 

Gráfico 4: Faixa etária X Clientes novos e antigos da Loja H (total de 18 participantes). 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Metade dos participantes realizou alguma compra no momento da participação, 

enquanto isso, os outros nove respondentes (que não efetuaram compras) declararam que o 

motivo para a não realização de aquisição foi a falta do produto desejado no estoque 

(tamanho) ou por não ter identificado alguma peça de interesse.   
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4.3.9 Significado de Conforto para o Cliente da “Loja H” 

Embora a pergunta inicial sobre o significado de conforto (de cunho generalista) 

objetivasse compreender relação entre a mesma e a visão de conforto em uma loja, sua 

presença no questionário, por vezes gerou resultados associados ao ambiente em questão. 

Tal resultado pode ter sido influenciado pela visualização prévia do conteúdo geral do 

questionário.  

O gráfico a seguir demonstra os principais atributos relacionados a percepção geral do 

que significa ou representa conforto para os clientes entrevistados. O uso de uma pergunta 

aberta permitiu obter expressões livres quanto a significação deste construto para o 

participante, constatando-se que para estes, o conforto está relacionado a: sensação de bem-

estar, em qualquer situação ou lugar; à satisfação quanto as roupas que veste; às sensações 

positivas (segurança, aconchego, tranquilidade) proporcionadas por ambientes; pelo contato 

com a natureza, acesso a bens materiais de suporte/amparo e, por fim, pela condição do 

ambiente em que se está (limpeza, organização, temperatura, entre outros). 

Gráfico 5: O Significado de Conforto para o Cliente da Loja H. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Nos gráficos abaixo será possível identificar quais os elementos citados nas respostas 

às duas perguntas abertas que buscavam levantar os elementos representativos de conforto 

e desconforto em um ambiente de lojas de roupas femininas.   
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Gráfico 6: Fatores determinantes a obtenção de conforto e desconforto em uma loja de roupas 
femininas (9 respondentes – Etapa 1). 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

É possível observar que o atendimento se mostra como principal fator de conforto ou 

desconforto para os clientes da “Loja H”, seguido de fatores referentes às condições do 

ambiente como temperatura e limpeza. Não foram feitas menções a respeito dos elementos 

de acessibilidade, ambientação e exposição de produtos, ou interferência de outros clientes 

(por exemplo, grande número de pessoas na loja). 
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Fatores Determinantes ao CONFORTO em uma Loja de Roupas 
Femininas 

Atendimento (educação, atenção, abordagem
adequada; sentir-se bem recebido)
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Iluminação adequada

Temperatura agradável

Disponibilidade do Produto desejado

Preço (acessível)
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Fatores Determinantes ao DESCONFORTO em uma Loja de Roupas 
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Atendimento  (falta de atenção, assistência, educação;
ser ignorado pelo vendedor)

Sujeira

Qualidade do Produto (acabamento ruim)

Calor

Ambiente calmo, tranquilo
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Os atributos relacionados aos produtos foram má qualidade, como um elemento de 

desconforto, e a disponibilidade do produto como um fator de conforto para o consumidor.  

 

4.3.10 Avaliação dos Elementos da Atmosfera de Loja (design, social, ambiente)  

De modo geral, nenhum dos itens avaliados recebeu avaliação negativa de forma 

predominante, no entanto, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, todas as formas de 

avaliação foram consideradas para compreender possíveis relações e elementos causadores 

de desconforto.  

O provador foi o item com maior número de avaliações negativas, representando 

23,5% do total de 17 respostas recebidas para este quesito. Embora a característica de 

neutralidade, neste caso, deva ser considerada como correspondente ao conforto (através da 

ausência de desconforto), o dado acima revela certo descontentamento quanto ao elemento 

avaliado que deve ser considerado pelo varejista. É preciso chamar atenção neste momento, 

ao fato de que nem todos os respondentes chegaram a utilizar o provador, de fato, seja ele 

localizado na região A3 ou dentro do banheiro.   

A temperatura e a acessibilidade foram os elementos que ficaram em segundo lugar 

quanto aos níveis de incômodo e avaliações negativas ambas obtendo um total de 3 (17% das 

17 avaliações recebidas), das quais a temperatura obteve mesmo número de avaliações 

positivas e neutras (7), enquanto que a acessibilidade obteve maior número de avaliações 

positivas (9). Em seguida, resultados conferidos a avaliação dos elementos manequins e 

iluminação, ambos obtiveram duas avaliações negativas, sendo que a iluminação foi avaliada 

com maior número de respostas positivas enquanto que o layout apresentou maior 

proximidade entres os resultados positivos (7) e negativos (8). 

Quantos aos itens que obtiveram melhor avaliação, destacamos 

atendimento/vendedores (16 avaliações positivas), e mix de produtos (14 avaliações 

positivas) cujas avaliações demonstraram ausência de avaliações negativas por parte dos 

respondentes. 
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3.3.11 Avaliação das Dimensões Subjetivas do Conforto 

Na terceira etapa do questionário aplicado, os participantes foram solicitados a 

responder o quanto concordavam ou discordavam de frases afirmativas a respeito de 10 

dimensões subjetivas do conforto. 

A partir da análise dos dados, foi possível gerar algumas observações quanto à 

percepção e as sensações de conforto providas pela experiência dentro da Loja H. Os 

resultados demonstram que: 

 A privacidade dentro da loja é uma sensação pouco sentida pelos consumidores (em 

função de não haver espaço adequado para provar roupas); 

 As sensações de acolhimento, prazer, bem-estar, alívio e segurança foram as que 

obtiveram melhor resultado, por apresentarem valores altos de concordância e 

nenhuma avaliação de discordância. 

 As dimensões de autonomia, aconchego, identificação e pertencimento, apesar de 

obterem um resultado geral de concordância, apresentaram de 2 a 3 avaliações de 

discordância. Vale ressaltar que tais dimensões estão comumente relacionadas à 

configuração do espaço, produtos (preço e grade de tamanhos) e exposição dos 

produtos (vitrine, manequins, segmentos, estilo). 

 Por fim, observou-se que as dimensões relacionadas ao contato humano, como o 

atendimento, e à experiência em geral, resultaram em maiores níveis de 

concordância, localizando os principais elementos de insatisfação relacionados ao 

ambiente e sua conformação. 

 

4.3.12 Distinções entre a Primeira e a Segunda Etapa 

Como mencionado anteriormente, o questionário foi aplicado em duas etapas, na 

primeira apenas em formato impresso, e em uma segunda etapa, utilizou-se uma versão 

impressa e outra virtual (online). Esta diferenciação de formato foi realizada de forma a 

averiguar aceitação quanto a participação na pesquisa, e desempenho dos respondentes 

durante a resolução das questões. Desta forma, foi possível observar que a visualização 
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integral do questionário inicial (possível no formato impresso), causou certa ansiedade e 

menor disposição para responder o mesmo. Enquanto isso, o formato digital, no qual é 

possível a segmentação e visualização de apenas uma sessão por vez, apresentou menor 

rejeição para o preenchimento do questionário.   

Além disso, a versão online permite randomização de questões com maior facilidade, 

visualização do progresso ao longo do preenchimento, bem como a determinação de 

quantidade mínima de preenchimento e obrigatoriedade de resposta para validação da 

participação. Com exceção da randomização de questões, pela elaboração de questionários 

em mais de um formato, tais elementos (característicos da versão online) nem sempre são de 

possível realização com o questionário impresso, onde a interferência durante a resolução do 

questionário pode gerar constrangimentos ou desistência de participação do respondente. 

 

4.3.13 Proposição de Soluções 

Com intuito de demonstrar uso dos dados coletados a fim de gerar soluções para 

alguns dos principais problemas observados no espaço da “Loja H”, foram selecionados três 

elementos problemáticos para nortear a proposição de estudos de alternativas.  Os 

elementos escolhidos foram:  

 Provador (devido à localização inadequada dentro do banheiro, associada à 

restrição de entrada devido ao estreitamento da porta);  

 Segurança/privacidade das consumidoras mulheres (devido à possibilidade de 

entrada de homens no espaço durante momento da prova de roupas);  

 Melhoria de fluxo por meio do layout da loja (posicionamento do mobiliário 

dificulta a circulação de pessoas e acesso a produtos na área de estoque).  

É importante ressaltar, que as soluções propostas não são definitivas, nem as únicas 

possíveis; um projeto completo que solucione todos os elementos problemáticos levantados 

requer a participação de profissionais especializados com as devidas credencias para 

realização de projeto de iluminação, alterações na estrutura (acréscimo de rampas, aberturas 
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para ventilação, entre outros). Ao todo foram geradas sete alternativas que constam no 

APÊNDICE, acompanhadas de avaliação dos pontos positivos e negativos.  

Além da seleção dos problemas a serem solucionados foram estabelecidos alguns 

critérios para proposição, tendo em vista possíveis restrições financeiras para realização de 

intervenções no espaço. Os critérios foram: 

 Utilizar o mobiliário existente; sendo possível apenas conserto ou aplicação de novo 

acabamento; 

 Organização contendo produtos das duas marcas (indiana e moda praia/fitness); 

 Acrescentar apenas acessórios que possam ajudar na organização dos produtos sem 

ocupar muito espaço; 

 Manter abertura original da loja; sem fechamento com vitrine e portas de vidro. 

A seguir serão apresentadas duas alternativas também associadas à avaliação de suas 

contribuições e limitações. 

- ESTUDO DE ALTERNATIVA 1 

Figura 19: Alternativa 1 - Soluções para Loja H 

.  

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
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Pontos Positivos: 

 Posição do Caixa permite melhor contato e visualização de clientes que estão 

passando na rua; 

 Acesso a área de estoque de material de escritório fica restrito ao varejista/vendedor 

(dificulta situações de furto); 

 Varejista/vendedor possui visão de 180 graus da atividade do cliente dentro da loja;  

 Provador em área reservada que confere maior privacidade ao cliente da loja; 

 Provador no interior da loja facilita o acesso a pessoas com necessidades especiais 

(dificuldade de locomoção);  

 Espaço para instalação de painel canaletado próximo ao caixa para exposição de 

acessórios;  

 Uso de espelhos na parede de fundo possibilita melhoria na iluminação e percepção 

de um espaço mais amplo; 

 Exposição dos livros, incensos e roupas de uso masculino na área de entrada/central, 

prevenindo a circulação de homens na área de mostruário feminino e provador; 

 Cortina com tecido translúcido permite passagem de luz entre banheiro e loja; 

 Roupas de uso masculino na área de entrada prevenindo a circulação de homens na 

área de mostruário feminino e provador; 

 Setorização adequada de espaço.  

Pontos Negativos: 

 Mistura de produtos de segmentos diferentes (também pode ser um ponto positivo); 

 Armário 03 e 02 situados no canto direito possuem alturas diferentes; 

 Exposição dos livros, incensos próximo a mostruário de roupas femininas e provador. 
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- ESTUDO DE ALTERNATIVA 2 

Figura 20: Alternativa 2 - Soluções para Loja H. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

Pontos Positivos: 

 Provador em área reservada que confere maior privacidade ao cliente da loja; 

 Acesso à área de estoque de material de escritório fica restrito ao varejista/vendedor 

(dificulta situações de furto);  

 Estante e Armário para exposição de livros e acessórios localizados em área central; 

 Possibilidade de localização de manequins de corpo inteiro em área central da loja 

para exposição de produtos (evita o acúmulo de manequins na entrada da loja); 

 Roupas de uso masculino na área de entrada prevenindo a circulação de homens na 

área de mostruário feminino e provador; 

 Setorização adequada de espaço;  

 Biombo localizado em frente aos armários de estoque e material de escritório 

evitando visão de muitos produtos e acúmulo de informação na parede atrás do caixa;  

 Cortina com tecido translúcido permite passagem de luz entre banheiro e loja. 
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Pontos Negativos: 

 Posição do caixa pode dificultar o contato com clientes passando na rua; 

 Mistura de produtos de segmentos diferentes (pode ser um ponto positivo); 

 Exposição dos livros, incensos próximo a mostruário de roupas femininas; 

 Posição do biombo pode ser um fator de dificuldade de acesso a estoque ou banheiro. 

 

- Observações Gerais Sobre as Alternativas 

Embora nem todos os problemas tenham sido solucionados, foi observado que por 

meio da reorganização do layout de mobiliário da Loja H, é possível localizar o provador 

dentro da própria loja de forma privada e confortável, proporcionando um espaço de troca de 

roupas que contenha um espelho em tamanho adequado, além de ganchos para pendurar 

peças, bolsas e outros itens necessários.  

Procurou-se melhorar a percepção de tamanho do espaço com a aplicação de 

espelhos, que podem também contribuir com a iluminação do mesmo. Para obter unidade 

visual do mobiliário existente poderia ser realizada a troca do material de revestimento dos 

armários em um mesmo tom de madeira. O acréscimo de algum sistema de refrigeração no 

ambiente faz-se necessários, seja pela instalação de ar-condicionado ou ventiladores de teto 

e parede.  

Como a própria pesquisa mostrou, o atendimento proporcionado pelas varejistas foi 

capaz de construir uma atmosfera e acolhimento confortáveis ao consumidor que contribuiu 

na superação de elementos desconfortáveis os quais poderiam tê-los afastado da loja, 

fazendo-os desistir da compra e desestimulado o seu retorno. No entanto, observou-se que 

apesar da sensação térmica demasiado desagradável, da pouca privacidade propiciada pelo 

espaço e da constante dificuldade em encontrar produtos presentes no estoque, que adiaram 

o fechamento de algumas compras, alguns clientes, ainda assim, demonstravam-se contentes 

com a experiência final, interessados em retornar posteriormente.  

Tais constatações ressaltam a importância do atendimento, mas não eliminam a 

existência de fatores dificultantes da experiência. A realização de intervenções no ambiente 
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em questão poderia resultar em uma permanência mais prolongada dentro da loja, 

comumente associada à realização de aquisição de mais produtos. É preciso lembrar que 

muitos clientes recorrem ao espaço também como opção de alívio do desconforto vivenciado 

por quem espera por transportes públicos, próximo à loja. Assim, a elaboração de uma 

estrutura e experiência mais confortáveis poderia resultar em um espaço mais atrativo para 

realização de compras programadas e não apenas por impulso, no caso destes últimos 

consumidores. 

 Por fim, lembramos que o caráter irregular da construção do espaço dificulta a 

realização de alterações em sua estrutura, mas que é possível realizar melhorias para criação 

de uma experiência mais confortável para consumidores e varejistas/funcionários, mesmo 

sem alterações dispendiosas e demoradas.  

 

 

 

4.4. Considerações Finais Sobre o Modelo de Avaliação Aplicado 

Ao término desta etapa exploratória, buscou-se identificar atores e componentes do 

modelo não previstos anteriormente, requisitos e valores, bem como possíveis tipologias de 

ação quanto a avaliação de conforto no ambiente de loja.  Desta forma, buscou-se estruturar 

as diretrizes finais que possam, através da avaliação do ambiente e apresentação de loja 

(visual merchandising), fornecer mensurações das dimensões de conforto contempladas ou 

não pelo ambiente de loja. 

Durante o levantamento fotográfico do ambiente para registro e análise posterior, a 

proprietária solicitou visualizar as fotos retiradas. Foi observado que, ao analisar fotografias, a 

comerciante conseguiu identificar elementos de desconforto no ambiente (limpeza e 

organização inadequada, acúmulo de produtos em determinadas regiões, entre outros), os 

quais não haviam sido percebidos pela mesma durante sua análise a respeito do ambiente da 

loja (em seus relatos pessoais e resolução do questionário). Isso indica que o uso de imagens 

pode ser uma ferramenta favorável na análise e reflexão sobre o próprio espaço, ao 
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considerarmos o envolvimento do proprietário com a loja como um fator dificultante na 

execução de uma avaliação do espaço. 

No entanto, a preocupação da proprietária em manter um contato próximo e 

personalizado com seus clientes, sua busca por oferecer uma experiência diferenciada mostra 

que,  apesar de possuir uma configuração característica de varejo popular, é possível oferecer 

atendimento e abordagem especiais aos seus clientes neste segmento, ao contrário do 

proposto por Las Casas (2007) em sua classificação de varejo de valor [popular]. Tal 

comportamento  

O estudo de caso também pôde demonstrar a importância da observação como 

método de investigação a respeito da satisfação e situações de desconforto vividas em um 

ambiente de loja. Algumas questões que não foram identificadas como grande desconforto (o 

incomodo dos clientes quanto à temperatura, dificuldade de localização das peças, falta de 

disponibilidade de tipo ou tamanho dos produtos desejado, pouca privacidade, bem como 

quanto à aglomeração de pessoas em horários de pico) puderam ser identificadas durante a 

etapa de análise do ambiente em uso,  

 

 

4.5 Diretrizes Finais de Avaliação de Conforto no Ambiente de Loja de 

Roupas Femininas 

Em seu artigo, Pineau (1982) chega a três conclusões: 1) o conforto não pode ser 

avaliado puramente por meio de critérios materiais, pois há uma parte psicológica envolvida; 

2) o conforto não pode ser meramente associado à posse de bens sofisticados e modernos; 3) 

por fim, o conforto não é um conceito universal, tendo em vista que não possui o mesmo 

significado para todas as pessoas, as quais se utilizam de pontos de referência diferentes para 

avaliá-lo, sendo daí que surgem as necessidades de conforto. Assim, é provável que, em 

culturas diferentes, o conforto estará relacionado a significados e valores específicos daquela 
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cultura. Para o autor, essa variação de significado de conforto o torna uma ideia mutável, que 

não pode ser definida em um sentido final absoluto. 

Desta forma, o levantamento das dimensões e elementos a serem estudados e 

analisados em uma avaliação de conforto no ambiente de loja, configura-se como 

contribuição das mais importantes nesse trabalho. Compreender a percepção do consumidor 

quanto à experiência vivida em uma loja, é sempre um desafio, seja pela escolha de modelos 

e escalas de avaliação adequada, seja pela observação em profundidade do consumidor in 

loco. 

O conforto, neste contexto, se configura pela percepção positiva/neutra/negativa por 

parte da consumidora quanto aos elementos sociais, ambientais, de design e gestão de 

serviços, além dos produtos, os quais estão associados às sensações (aqui chamados de 

dimensões subjetivas do conforto) resultantes da combinação, presença ou ausência destes 

elementos, no espaço de uma loja de roupas.  

O levantamento das dimensões de conforto, aqui apresentadas, possibilitará a 

realização de novos estudos dentro deste segmento que permitam testar e avaliar estes 

elementos por meio de formatos e escalas de avaliação diversas, os quais possivelmente 

possam obter melhor aceitação e compreensão em grupos de consumidores diferentes 

dentro do setor de varejo aqui estudado (vestuário feminino). 

As divisões visualizadas na imagem a seguir podem ser utilizadas como guia para 

avaliação do conforto em um ambiente de loja, no entanto, vale ressaltar que as dimensões 

subjetivas surgem a partir da configuração destes elementos no espaço de varejo, 

caracterizando-se como impressões ou percepção geral da experiência como demonstra o 

gráfico abaixo. 
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Figura 21: Elementos e Dimensões Subjetivas de Conforto no Ponto-de-Venda.

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

Por fim, ao longo da pesquisa, constatou-se que a avaliação de conforto no ponto-de-

venda pode ser feita sob duas abordagens diferentes, tendo em vista quem a realiza (o 

varejista ou o profissional de VM).  

Figura 22: Modelos de Abordagem da Avaliação de Conforto no Ambiente de Loja. 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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A primeira possibilidade, apresentada na figura 22, pode ser realizada de dentro para 

fora, quando o varejista contrata um profissional de VM/design de loja sem ter feito alguma 

avaliação prévia, assim como foi realizado no estudo de caso aqui apresentado. O segundo 

tipo de abordagem (indicado na mesma figura) seria iniciado pelo varejista, caracterizando-se 

como uma abordagem de fora para dentro; nesta versão o varejista poderia consultar seus 

clientes quanto à satisfação a respeito das dimensões subjetivas de conforto, ou seja, sua 

percepção geral de conforto quanto à loja. A partir do resultado, o comerciante pode tomar a 

decisão de contratar ou não um profissional especialista para aprofundar a pesquisa levando 

em consideração os pontos negativos levantados previamente.  

A seguir, estão listadas as diretrizes finais estabelecidas a partir do cruzamento de 

informações obtidas nas três fases da pesquisa de campo (entrevistas com especialistas; 

questionário sobre significados de conforto no ambiente de loja e estudo de caso).  Para a 

avaliação de conforto no ambiente de loja de roupas femininas é necessário averiguar às 

seguintes questões: 

 
 
- Quanto a Instituição: 
 

 Identificação de segmento, categorias de produto, identidade e personalidade da 

loja/marca; 

 Identificação e caracterização apropriada de atores presentes no espaço (varejista, 

funcionários e clientes); 

 Identificação de produtos mais procurados e/ou vendidos; 

 Identificação do perfil de valores e tíquete médio de compra; 

 Adequação do perfil de produtos à identidade/estilo da loja. 

 Identificação de elementos ambientais ou sociais presentes no entorno da loja 

geradores de conforto ou desconforto (infraestrutura urbana, paradas de ônibus, local 

para estacionamento, empresas ou comércio presente na região entre outros) 
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- Quanto a Gestão do Serviço: 

 Adequação da disponibilidade de produtos em estoque quanto às demandas dos 

clientes; 

 Satisfação do consumidor quanto à disponibilidade de produtos no estoque; 

 Adequação da variedade de produtos quanto ao perfil e necessidades dos clientes; 

 Satisfação do público quanto à variedade de produtos disponíveis; 

 Satisfação do público quanto à rapidez na localização de produtos no estoque, e 

finalização da compra; 

 Adequação das estratégias de contato quanto ao perfil do público;  

 Satisfação do consumidor quanto a serviços de comunicação e atualização do mesmo 

sobre novos produtos e serviços disponíveis. 

 

- Quanto às Condições do Ambiente: 

 Adequação das condições de conforto ambiental (iluminação, temperatura, 

ventilação, ruído) às normas vigentes, bem como à proposta de atmosfera de loja e 

perfil de público;  

 Compatibilidade do espaço disponível (ou até da edificação) ao uso destinado;  

 Adequação do espaço às questões de acessibilidade integral; 

 Adequação do layout às atividades realizadas no ambiente; 

 Adequação dos materiais de acabamento aos usos do ambiente (cor, textura, 

resistência); 

 Satisfação dos usuários quanto à manutenção do espaço e equipamentos; 

 Satisfação dos usuários (consumidores e funcionários) quanto às condições do 

ambiente (iluminação, temperatura, ruído, umidade, limpeza, organização geral, 

cheiro, percepção de espaço).  

 

- Quanto ao Design de Loja: 

 Levantamento de dados de caracterização do espaço (dimensões, mobiliário 

existente, espaço de circulação), materiais utilizados; 
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 Adequação da configuração de exposição dos produtos (técnicas de exposição e 

apresentação do mostruário, manequins, mobiliário de exposição), à identidade da 

loja; 

 Adequação de mobiliário e expositores ao estilo e identidade da loja; 

 Satisfação do consumidor quanto aos elementos de apresentação da loja; 

 Adequação dos materiais à atmosfera de loja pretendida; 

 Averiguação da existência de deslocamentos excessivos e/ou desnecessários gerados 

pelo layout e setorização do espaço;  

 Desempenho das atividades do varejista (atendimento, localização de produtos no 

estoque e fechamento de compra) e do consumidor (escolha, prova e compra) a partir 

do layout e expositores;  

 Facilidade de alcance e pega de produtos expostos; 

 Facilidade de identificação/localização das diferentes categorias e informações dos 

produtos existentes na loja; 

 Adequação dos postos de trabalho aos seus ocupantes. 

 

 

- Quanto aos fatores sociais: 

 Adequação do atendimento à proposta de identidade da loja;  

 Adequação da abordagem do vendedor ao perfil de cliente da loja; 

 Adequação do vestuário (cuidado pessoal) do vendedor à identidade da loja; 

 Satisfação do consumidor quanto ao atendimento (abordagem, educação, atenção, 

qualificação, humor e disposição) proporcionado pelos funcionários da loja em geral; 

 Adequação do espaço de circulação disponível ao fluxo e aglomeração mínima e 

máxima de pessoas dentro da loja; 

 Satisfação do consumidor quanto à possibilidade de interação com outras pessoas 

dentro da loja. 
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- Quanto às dimensões subjetivas de conforto: 

 Satisfação do consumidor quanto à privacidade (provadores e interação com 

vendedores); 

 Satisfação do consumidor quanto à segurança propiciada pela loja; 

 Satisfação do consumidor quanto aos produtos e experiência vivida; 

 Satisfação do consumidor quanto ao bem-estar geral; 

 Satisfação do consumidor quanto eliminação de possíveis desconfortos gerados por 

elementos internos ou externos à loja; 

 Satisfação do consumidor quanto ao preço e grade de tamanhos; 

 Satisfação do consumidor quanto ao acolhimento propiciado pelos funcionários; 

 Satisfação do consumidor quanto ao aconchegado proporcionado pelo ambiente; 

 Satisfação do consumidor quanto à possibilidade de interação com outras pessoas 

dentro da loja. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo aqui apresentado utiliza uma abordagem diferente das propostas que se 

dedicam a estudar um único elemento da experiência do consumidor dentro do ponto de 

venda a fim de compreender seu efeito sob o comportamento do consumo. Tais pesquisas 

possuem como ponto positivo a possibilidade de compreender de maneira exata a razão de 

determinados comportamentos e atitudes diante da configuração de um elemento específico 

para um grupo específico de pessoas, além de possibilitar o estabelecimento de correlação 

entre fatores; assim, trazem novos dados que nos ajudam compreender as peculiaridades do 

comportamento humano ante a atividade e experiência da compra. 

No entanto, estas pesquisas deixam espaços e perguntas em aberto quanto à relação 

destes elementos específicos com todos os outros elementos estruturantes da experiência do 

consumidor, bem como uma avaliação geral sobre a experiência em si. De toda forma, é a 

partir destas pesquisas que se tornou possível observar e estudar o ambiente de loja em suas 

diversas dimensões.  

A presente pesquisa buscou observar a experiência do consumidor de forma holística, 

esclarecendo quais são os elementos (apresentação de loja, condições do ambiente, serviços, 

pessoas e dimensões subjetivas do conforto) constituintes do conforto no ponto-de-venda e 

as dimensões (sensações) de conforto provenientes da interação dos elementos entre si. Ou 

seja, o trabalho trata da avaliação de conforto na experiência vivida pelo consumidor 

referente a lojas físicas. No entanto, lembramos que a integração entre loja física e virtual 

pode aumentar o escopo de avaliação de conforto na experiência deste consumidor, e este 

elemento não deve ser ignorado durante a avaliação.  

A configuração de ambientes confortáveis é determinante, não apenas para uma 

maior permanência do cliente dentro da loja, mas também para a formação das sensações de 

identificação e pertencimento quanto ao espaço em questão (fundamental para a escolha da 
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loja, despertando interesse e afinidade quanto aos produtos) e à formação da sensação de 

segurança, privacidade e bem-estar (fundamentais a um espaço destinado à prova e aquisição 

de produtos). O conforto neste contexto também é responsável pelas percepções de 

aconchego e acolhimento geradas pelo ambiente e atendimento e, por fim, às agradáveis 

sensações de alívio e prazer indispensáveis à construção de experiências estimulantes e 

marcantes para o consumidor.   

Os dados obtidos tornaram visíveis as dimensões do conforto dentro de um segmento 

de varejo específico, mas ainda há perguntas a serem feitas a respeito das relações das 

dimensões subjetivas entre si, bem como sobre o significado de conforto em outros 

segmentos como nas experiências de consumo virtual, de serviços, de lazer, entre outros, 

possibilitando a geração de diretrizes de avaliação de conforto específicas às particularidades 

do segmento.  

Outro ponto relevante a ser mencionado é a distância entre projetista e o cliente final 

durante a realização de projetos para espaços comerciais. O contato com o consumidor se dá 

com maior proximidade quando o profissional de visual merchandising atua dentro da loja, ou 

seja, é um projetista interno da marca/loja. Tal proximidade não se observa quando a 

apresentação de loja é terceirizada, contratando-se vitrinistas ou escritórios especializados 

em visual merchandising e arquitetura comercial. Essa informação mostra-se importante ao 

identificarmos que nem sempre o pequeno varejista tem acesso ou busca pesquisas de 

consumo através da contratação de empresas especializadas, ficando o repasse de 

informações, sobre o público da loja, limitado às observações do comerciante e seus 

funcionários. 

Observou-se que embora o varejo popular esteja se renovando e passando a aderir a 

estratégias mais arrojadas de contato com o consumidor, resultando na adesão aos serviços 

prestados por profissionais especialistas em projetos de visual merchandising, tais iniciativas 

ainda não refletem a situação geral deste setor.  
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5.1 Limitações do Estudo 

Referente à geração de alternativas e soluções para o ambiente da “Loja H”, ou 

qualquer outra, esta poderia se beneficiar de parceria entre profissionais de design e 

arquitetura. Devido à formação em design da pesquisadora e limitações quanto à realização 

de interferências na área de construção (limitando esta atividade a profissionais de 

arquitetura e engenharia), bem como a irregularidade na própria construção do espaço (não 

está em conformidade com regulamentação e código de obras da cidade), não foi possível 

propor soluções formais quanto à inclusão de iluminação natural no espaço, realização de 

aberturas para melhor ventilação, elaboração de projeto de iluminação e elétrico, bem como 

adequação do espaço às normas de acessibilidade (quanto a alterações físicas na construção, 

por exemplo, a rampa).  

Apesar das impossibilidades legais, foi possível demonstrar, com a geração de 

alternativas, que com aplicação da avaliação de conforto no ambiente estudado é possível 

propor soluções para situações e elementos causadores de desconforto no ambiente. Através 

da adequação de layout, unidade visual na apresentação da loja, limpeza e bom atendimento, 

é possível gerar um espaço mais aberto, organizado e adequado às necessidades do 

consumidor e do varejista, que permita uma melhor circulação, setorização de produtos e 

armazenamento de estoque, proporcionando um ambiente e uma experiência mais segura e 

aconchegante. 

 

 

5.2 Recomendações para Possíveis Desdobramentos da Pesquisa 

Foram levantados possíveis desdobramentos da pesquisa listados a seguir: 

 Investigar dimensões de conforto em outros segmentos de varejo; 

 Aplicar as Diretrizes de Avaliação de Conforto no Ambiente de Loja em instituições de 

varejo de médio e grande formato; 
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 Realização de outras avaliações de conforto em ambiente de loja utilizando escalas e 

métodos de avaliação diferentes, para averiguação de outras formas que 

proporcionem melhor compreensão por meio dos clientes e varejistas; 

 Transformação das Diretrizes de Avaliação de Conforto no Ambiente de loja em uma 

ferramenta virtual de avaliação de fácil acesso e compreensão. 

 

 

5.3 Conclusão 

A experiência do consumidor torna-se a cada dia mais complexa e elaborada, não 

apenas pela grande sofisticação e inclusão de novas tecnologias no espaço comercial, mas 

pela transformação do significado do ponto de venda, tanto para as instituições de varejo 

quanto para o consumidor. As lojas físicas estão deixando de ser apenas espaços destinados à 

aquisição de mercadorias, tornaram-se templos de marcas, passando a se transformar em 

espaços de vivência, convivência e compartilhamento, destinados à aquisição de experiências 

extraordinárias (e não apenas de produtos bem elaborados).  

A cada dia testemunhamos novos exemplos de lojas, que nasceram no espaço virtual, 

abrindo espaços físicos, materializando a experiência e contato com seus consumidores, e 

ampliando a gama de sentidos e sensações possíveis através do ambiente da loja física, da 

presença humana e da relação com outros consumidores da marca. O ponto-de-venda está se 

tornando uma extensão da experiência virtual, atuando como ponto concreto de contato 

entre loja/marca e o cliente. 

Compreender e analisar a experiência do consumidor dentro de uma loja é uma 

atividade tão complexa quanto a construção das experiências de consumo em si, e que deve 

agregar ferramentas e formas de avaliação mais criativas, estimulantes e lúdicas, a fim de 

extrair mais e melhores informações sobre o consumidor e como ele percebe e vivencia 

aquele espaço.  
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As pesquisas em comportamento do consumidor comumente utilizam ferramentas 

clássicas como estatística, e questionários que embora já possuam sua importância e 

eficiência estabelecidas, elas não abarcam a complexidade do espaço e da experiência em si.  

Embora este estudo tenha utilizado ferramentas semelhantes, observou-se a 

necessidade de abordar, observar e questionar o consumidor de maneira mais criativa e 

colaborativa, pois ele pode ser um elemento tão importante na elaboração de estratégias e 

experiências agradáveis e recompensadoras, quanto qualquer intervenção de design e 

arquitetura.  

É preciso enxergar as vantagens por trás do varejo de pequeno porte, quanto à 

construção de relações mais próximas com o cliente, que podem resultar tanto na melhor 

compreensão das necessidades e anseios do consumidor, quanto na elaboração de soluções e 

estratégias de maneira colaborativa.  

Dizer que o atendimento é um elemento importante para a experiência do 

consumidor não é novidade; assim, uma das contribuições deste trabalho foi esclarecer e 

ressaltar que a abordagem (recepção e acolhimento) de um cliente não pode ser deixada a 

cargo de educação pessoal ou bom senso das pessoas que atuam dentro do espaço de uma 

loja. Todos os elementos que configuram o contato com o cliente, incluindo o vendedor, 

devem ser devidamente, planejados e executados de forma a manter uma experiência 

coerente com atmosfera/personalidade da marca/loja em questão. Isto pôde ser indicado 

pelo estudo de caso, no qual observarmos a importância que o atendimento teve na 

percepção de conforto dos consumidores, seja pelo acolhimento de fato, ou como um 

possível elemento constrangedor na exposição da percepção de desconforto quanto ao 

ambiente. 

O contato humano presente na experiência vivida em uma loja deve ser construído e 

executado por pessoas que acreditem e incorporem a personalidade e proposta de atmosfera 

da loja. O varejo de pequeno porte deve assumir essa característica como uma vantagem 

quanto à possibilidade de propiciar um contato e uma experiência mais customizados e 

intimistas aos seus clientes.  
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Assim, conclui-se que uma experiência confortável no varejo de moda, seja ele 

popular ou não, deve ser construída por meio do cuidado e manutenção do espaço físico, 

proporcionando um ambiente aconchegante, capaz de expor os produtos de maneira 

estimulante e acessível, associado à prestação de serviço (atendimento e gestão) eficiente e 

acolhedora, que além de permitir uma maior permanência do cliente no espaço, colabore na 

construção de uma relação duradoura e recompensadora para consumidor e varejista. 

Por fim, espera-se ter contribuído tanto aos campos de pesquisa abordados, quanto às 

atividades dos profissionais de visual merchandising e do varejo de moda feminina, através do 

levantamento de novos dados, esclarecimento de relações entre os elementos de 

composição da experiência e as dimensões de conforto, associado a diretrizes de avaliação 

que permitam diagnosticar e elaborar soluções e planos de intervenção quanto ao ambiente 

de loja, estimulando uma melhor relação entre aqueles que elaboram o ambiente e os que 

vendem moda feminina.  
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento e Participação em Pesquisa (Para 

especialistas – Profissionais de Visual Merchandising e Design de Loja) 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Artes e Comunicação 

Programa de Pós-graduação em Design 

Mestrado em Design 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO E PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

Aceito participar da pesquisa previamente intitulada “O Visual Merchandising sob uma 

Perspectiva Holística de Conforto”, de responsabilidade de Mabel Gomes Guimarães, aluna do 

Programa de Pós-graduação (Mestrado) em Design, da Universidade Federal de Pernambuco. 

Declaro que fui informado(a) pela pesquisadora, que a entrevista tem como objetivo 

compreender como os profissionais da área de Visual Merchandising/Design de Loja projetam e 

analisam a experiência do consumidor no ponto de venda, bem como levantar quais as dimensões do 

conforto comumente trabalhadas no design de loja. Dessa forma, buscamos auxiliar tanto projetistas 

como varejistas na compreensão da percepção do cliente sobre a experiência vivida no ambiente 

comercial.  

Como participante da pesquisa declaro que concordo em ser entrevistado(a) pela 

pesquisadora, em local e duração previamente ajustados, (   ) permitindo / (   ) não permitindo a 

gravação das entrevistas. Entendo que caso gravações sejam realizadas com minha autorização, 

serão utilizadas pela pesquisadora somente para propósitos da pesquisa.  

Fui informado(a) pela pesquisadora que tenho liberdade de deixar de responder a qualquer 

questão ou pergunta, assim como a recusar, a qualquer tempo, participar da pesquisa, interrompendo 

minha participação, temporária ou definitivamente. 

(   ) Autorizo  /  (   ) Não autorizo que meu nome seja citado nas análises e resultados da 

pesquisa, comprometendo-se, a pesquisadora, a utilizar as informações que prestarei somente para 

propósitos da pesquisa. Caso permitido, (   ) Autorizo /  (  ) Não autorizo que transcrição da minha 

entrevista seja anexada a dissertação como parte de caderno de entrevistas com especialistas em 

Visual Merchandising/Design de Loja. 

________________________, _______  de ____________________________ de  2015. 

_______________________________________________________________ 

                                        Assinatura do Entrevistado 

 

 

Nome do entrevistado: ____________________________________________________________ 

Atividade/Cargo/Função:___________________________________________________________ 

Contato do entrevistado: __________________________________________________________     
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APÊNDICE B - Carta de Anuência 1 (Autorização de realização de estudo em Loja) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN 

MESTRADO EM DESIGN 

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Eu,____________________________________________________________, 

_______________________da loja ________________________________, tenho 

ciência e autorizo a realização da pesquisa preliminarmente intitulada “O Visual 

Merchandising Sob uma Perspectiva Holística de Conforto”, sob responsabilidade de 

Mabel Gomes Guimarães, aluna do Programa de Pós-Graduação em Design 

(Mestrado) da Universidade Federal de Pernambuco. Para isto, autorizo a coleta de 

dados através de observações e análises de conforto ambiental dentro da loja, 

entrevista com representante da loja, bem como aplicação de questionários aos 

clientes da mesma, conforme protocolo de pesquisa anexo.  

Fui informado (a) pela pesquisadora a respeito da confidencialidade dos 

dados de identificação dos entrevistados e da loja em questão.   

 

Recife, _______ de ___________________________ de ___________. 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável pela loja        
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APÊNDICE C - Carta de Anuência 2 (Autorização de presença de estudante 

auxiliar para execução de estudo em loja) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN 

MESTRADO EM DESIGN 

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 

Eu, __________________________________________________________, 

_______________________ da loja ________________________________, tenho 

ciência e autorizo a realização da pesquisa preliminarmente intitulada “O Visual 

Merchandising Sob uma Perspectiva Holística de Conforto”, sob responsabilidade de 

Mabel Gomes Guimarães, aluna do Programa de Pós-Graduação em Design 

(Mestrado) da Universidade Federal de Pernambuco. Para isto, autorizo que a coleta 

de dados seja realizada com auxílio de um(a) aluno(a) de graduação selecionado(a) 

pela pesquisadora. 

 

Recife, _______ de ___________________________ de ___________. 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável pela loja        
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento e Participação em Pesquisa (Para 

Entrevista com Representante da Loja) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN 

DEPARTAMENTO DE DESIGN  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO E PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

Aceito participar da pesquisa previamente intitulada “O Visual Merchandising sob uma 

Perspectiva Holística de Conforto”, de responsabilidade de Mabel Gomes Guimarães, aluna do 

Programa de Pós-graduação (Mestrado) em Design, da Universidade Federal de Pernambuco. 

Declaro que fui informado(a) pela pesquisadora, que a entrevista tem como objetivo 

compreender o perfil da empresa, suas estratégias e necessidades quanto ao ambiente da loja 

estudada, bem como suas práticas quanto ao Visual Merchandising/Design de Loja. Dessa forma, 

busca-se auxiliar tanto projetistas como varejistas na compreensão da percepção do cliente sobre a 

experiência vivida no ambiente comercial.  

Como participante da pesquisa, declaro que concordo em responder ao questionário anexo. 

Caso a entrevista seja realizada pessoalmente, (   ) permito / (   ) não permito a gravação de 

entrevista. Entendo que caso gravações sejam realizadas com minha autorização, serão utilizadas 

pela pesquisadora somente para propósitos da pesquisa.  

Fui informado(a) pela pesquisadora que tenho liberdade de deixar de responder a qualquer 

questão ou pergunta, assim como a recusar, a qualquer tempo, participar da pesquisa, interrompendo 

minha participação, temporária ou definitivamente. 

(   ) Autorizo  /  (   ) Não autorizo que meu nome seja citado nas análises e resultados da 

pesquisa, comprometendo-se, a pesquisadora, a utilizar as informações que prestarei somente para 

propósitos da pesquisa.  

 

Recife, _______  de ____________________________ de  2015. 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Entrevistado 

Nome do entrevistado: ________________________________________________________ 

Atividade/Cargo/Função:_______________________________________________________ 

Contato do entrevistado: _______________________________________________________  
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APÊNDICE E - Protocolo de Coleta de Dados Detalhado (Apresentado ao 

Representante de Loja) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESIGN 

DEPARTAMENTO DE DESIGN  

 

Protocolo de Pesquisa Detalhado 

Na tabela abaixo, é possível compreender as etapas de pesquisa, os objetivos 

correspondentes a cada uma delas, bem como as informações necessárias a realização das 

mesmas. Para a concretização da pesquisa, é necessária a cooperação da empresa 

solicitada quanto ao fornecimento de informações detalhadas na tabela. 

Após a finalização do projeto de pesquisa (entrega e apresentação do mesmo, e publicação 

dos resultados em períodos ou congressos acadêmicos), será entregue à empresa em 

questão, relatório técnico com os dados obtidos e análise completa da pesquisa realizada. O 

estudo é anônimo, portanto não serão publicadas informações que possam identificar a 

empresa, e seus membros.  

FASES ETAPAS OBJETIVOS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

F
A

S
E

 1
 |

 A
V

A
L

IA
Ç

Ã
O

  
F

ÍS
IC

A
 D

O
 A

M
B

IE
N

T
E

  

Análise 

Institucional 

 

-Conhecer a empresa (loja), estratégias, 

perfil de público,  

- Compreensão das necessidades do 

varejista. (Etapa realizada através de 

Questionário/Entrevista com proprietário 

ou representante da loja que possa 

fornecer tais informações – questionário 

anexado).  

 

- Identificação de padrões de 

comportamentos desejados ou 

indesejados ante a configuração do 

ambiente. (Observação realizada pela 

pesquisadora) 

 

 

Informações Necessárias  

- Volume de compras por dia ou 

semana (média de pessoas que 

compram por dia ou semana) 

- Breve história da empresa 

- Perfil de público  

- Estratégias de comunicação da 

empresa (Questões em anexo a ser 

respondido por 

proprietário/representante) 

 - Observações sobre os consumidores 

em loja para compreensão de 

comportamento, fluxos (Etapa 

executada pela pesquisadora) 

 

Identificação 

da 

Configuração  

 E Conforto 

Ambiental 

- Compreender a formatação do espaço 

e aproveitamento do mesmo 

 

- Conhecer o espaço físico da loja, 

coletando medidas, localização de 

Informações Necessárias: 

 

Dados Fornecidos pela  Empresa:  

- Planta baixa da loja 
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móveis, pontos de luz e ar-

condicionado, setorização do espaço. 

 

- Executar mensuração de iluminação, 

temperatura, umidade e ruído nas 

seguintes áreas: expositores, araras, 

vitrina, provadores, caixa, área de 

descanso - pufe. (Etapa realizada com 

auxílio de equipamento Termo-Higro-

Decibelímetro-Luxímetro - 

Instrutherm). 

 

- Planta baixa de localização de 

mobiliário e expositores (araras, mesas 

etc.) 

- Planta baixa de iluminação 

(localização dos pontos de luz e tipos 

de luminária) 

- Plantas de vistas frontais (Cortes com 

detalhamento de Expositores e 

setores). 

Dados Obtidos pela Pesquisadora: 

- Registros fotográficos do ambiente da 

loja sem a identificação de qualquer 

pessoa presente. 

- Valores de Iluminância (iluminação) 

- Valores de Temperatura 

- Valores de Umidade do ar 

- Valores de Ruído (som)  

Avaliação do 

Ambiente em 

uso  

- Avaliação em profundidade das 

relações entre consumidor e ponto-de-

venda. 

Informações Necessárias:  

- Observações sistemáticas sobre o 

consumidor in loco. (Dados obtidos 

pela pesquisadora dentro da loja). 

 F
A

S
E

 2
 |

 A
N

Á
L

IS
E

 D
A

 P
E

R
C

E
P

Ç
Ã

O
  

Análise de 

aproximação 

psicológica de 

atributos 

 

Avalição do 

Conforto na 

apresentação 

da Loja 

 

 

Avaliação 

Holística de 

Conforto na 

Experiência 

Geral 

- Compreender as impressões do 

consumidor sobre o conforto e 

desconforto no ambiente de loja 

  

- Avaliar o conforto ante os elementos 

de composição do Visual 

Merchandising (APRESENTAÇÃO DA 

LOJA) 

 

- Fazer relação entre as dimensões de 

conforto e a experiência gerada pelo 

ambiente e apresentação de loja 

 

 

(Etapa realizada através de aplicação de 

questionário com consumidores na 

finalização da compra – Uso de suporte e 

urna para questionários próximos ao caixa). 

 

Informações Necessárias | 

Questionário (conteúdo resumido): 

 

- Opinião dos consumidores sobre 

conforto do ambiente.  

- Avaliação emocional sobre os 

elementos do ambiente; 

- Avaliação emocional sobre a 

experiência vivenciada em loja; 

- O que representa conforto em uma 

loja; 

- O que representa desconforto em 

uma loja; 

- Levantamento de possíveis quesitos 

relevantes da experiência que não 

foram mencionados. 

 (Tempo médio de resposta do questionário 

3 – 6 minutos. A aplicação do questionário 

poderá ser realizada com ou sem auxílio de 

membro pesquisador) 

  
  

  
  

  
  

F
A

S
E

 3
 |

  

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

 

 

 

 

- Compreender como o espaço da loja 

em questão é percebido e avaliado 

pelos consumidores, obtendo 

informações sobre pontos positivos e 

negativos percebidos. 

- As análises e recomendações são 

geradas da confrontação dos dados 

obtidos nas duas fases. 

 

- Relatório de Conforto no Ambiente de 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjsmYyM7N3JAhWJGpAKHQHFC-cQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.instrutherm.com.br%2Finstrutherm%2Fproduct.asp%3Ftemplate_id%3D60%26old_template_id%3D60%26partner_id%3D%26tu%3Db2c%26pf_id%3D04207%26dept_id%3D400%26nome%3DTermo-Higro-Decibel%25EDmetro-Lux%25EDmetro%26dept_name%3DTermo-Higro-Decibel%25EDmetro%2BLux%25EDmetro&usg=AFQjCNFQPT6dlrHujepUYQ-JLzgcnlOtDg&sig2=o_Mks0VeHlgZ5ydT47kLyQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjsmYyM7N3JAhWJGpAKHQHFC-cQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.instrutherm.com.br%2Finstrutherm%2Fproduct.asp%3Ftemplate_id%3D60%26old_template_id%3D60%26partner_id%3D%26tu%3Db2c%26pf_id%3D04207%26dept_id%3D400%26nome%3DTermo-Higro-Decibel%25EDmetro-Lux%25EDmetro%26dept_name%3DTermo-Higro-Decibel%25EDmetro%2BLux%25EDmetro&usg=AFQjCNFQPT6dlrHujepUYQ-JLzgcnlOtDg&sig2=o_Mks0VeHlgZ5ydT47kLyQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjsmYyM7N3JAhWJGpAKHQHFC-cQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.instrutherm.com.br%2Finstrutherm%2Fproduct.asp%3Ftemplate_id%3D60%26old_template_id%3D60%26partner_id%3D%26tu%3Db2c%26pf_id%3D04207%26dept_id%3D400%26nome%3DTermo-Higro-Decibel%25EDmetro-Lux%25EDmetro%26dept_name%3DTermo-Higro-Decibel%25EDmetro%2BLux%25EDmetro&usg=AFQjCNFQPT6dlrHujepUYQ-JLzgcnlOtDg&sig2=o_Mks0VeHlgZ5ydT47kLyQ
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Diagnóstico 

de Conforto no 

Ambiente de 

Loja 

- Identificar a adequação do espaço às 

normas e estabelecer relações com a 

percepção do consumidor. 

- Realizar triangulação de informações 

obtidas com consumidores e objetivos 

da empresa. 

- Traçar possíveis estratégias ou 

direcionamentos para melhorias no 

espaço 

Loja 

 

Tabela: Detalhamento das etapas – Checklist de Avaliação Elaborado pela Aluna-Pesquisadora. 

 

 

 

Protocolo autorizado por____________________________________________________________, 

_________________________________(cargo) da loja ____________________________________, 

situada do endereço 

_________________________________________________________________ . 

_____ de ___________________________ de 2015. 

__________________________________________  ______________________________________ 

(Assinatura do Responsável pela Empresa)                  Mabel Gomes Guimarães Aluna-pesquisadora) 
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APÊNDICE F – Roteiro Preliminar de Entrevista com Profissionais de Visual 

Merchandising/Design de Loja 

 

Olá, 

Convidamos você a participar de uma pesquisa sobre Visual Merchandising e Conforto no ambiente 

de loja. Esta entrevista faz parte do projeto de pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-

Graduação em Design (mestrado), Universidade de Federal de Pernambuco.  

Nosso objetivo é compreender como os profissionais da área de Visual Merchandising projetam e 

avaliam a experiência do consumidor dentro do ambiente de loja, e quais as dimensões do conforto 

comumente trabalhadas no design de loja. Dessa forma, buscamos auxiliar tanto projetistas como 

varejistas na compreensão da percepção do cliente sobre a experiência vivida no ponto de venda.  

Para esta entrevista foram selecionados especialistas/profissionais da área de Visual 

Merchandising/Design de Loja renomados, levando em conta sua experiência profissional/acadêmica 

e notório reconhecimento de suas atividades. Assim, conto com a sua colaboração. A participação 

nesta pesquisa é voluntária. Respostas honestas e completas são cruciais para tornar os resultados 

da pesquisa uma representação precisa da sua experiência. 

 

Desde já, agradecemos a sua colaboração. 

Grata, 

Mabel G. Guimarães 

Mestranda - PPGDesign UFPE 

 

Dados Pessoais 

 Nome: 

 Gênero: [   ] Feminino   [    ] Masculino 

 Faixa etária: [   ] 18 a 20   [   ] 21 a 25   [   ] 26 a 30   [   ] 31 a 35   [   ] 36 a 40                                                                                                        

[   ] 40 a 50    [    ] 50 a 60   [   ] Acima de 60  

 Nível de Formação:  

 [    ] Ensino Médio   [    ] Curso Técnico   [    ] Graduação  [    ]Pós-Graduação  

 

Informações Profissionais 

 Área de Formação: 

 Tempo de Experiência: 
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 Nome da Empresa: 

 Áreas de atuação da empresa: 

 Localização:  

 Cargo: 

 

Experiência Profissional: 

1. Por favor, faça uma breve apresentação sua (descreva um pouco da sua formação, 

principais áreas de atuação, projetos...).   

2. Dentre os projetos realizados, qual perfil de trabalho solicitado mais frequentemente 

(vitrinismo; display [organização/exposição dos produtos]; sinalização e comunicação visual; 

visual merchandising [comunicação/exposição dos produtos + design de loja sem grandes 

intervenções arquitetônicas]; projeto integrado de vm + design de loja)? 

3. De modo geral, o que significa conforto e desconforto para você? (não relacionado ao 

ambiente de loja) 

Sobre o Projeto de Visual Merchandising 

4. Por favor, descreva que metodologia/etapas segue ao desenvolver um projeto de Visual 

Merchandising/Design de Loja? Gostaria de compreender do seu processo de pesquisa 

ao processo criativo. 

5. Ao iniciar um projeto de Visual Merchandising/Design de loja, de que maneira você 

analisa o ambiente/espaço a ser utilizado? Quais informações você coleta e considera 

fundamentais para realizar um projeto? 

6. Você/sua empresa realiza pesquisa com consumidores antes/depois de um projeto de 

VM ou esta etapa é realizada por outros (outras empresas, marca contratante...)? Se 

realiza algum tipo de investigação com consumidor (observação, entrevista, entre 

outros...), quais métodos e ferramentas são comumente utilizados? 

7. Quais as principais dificuldades em compreender como o consumidor percebe/avalia o 

ambiente de loja? 

Sobre varejo de confecção (moda) 

8. Já realizou projetos de visual merchandising/design de loja para varejo popular (em 

especial no segmento de moda)? Se sim, quais os maiores desafios percebidos? 

9. O varejo popular, no segmento de moda, mudou nos últimos anos? Quais as principais 

mudanças observadas? 
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10. Em sua opinião, de que maneira o entorno (perfil de comércio, paisagem urbana, 

condições estruturais do bairro...) da loja pode influenciar positivamente ou 

negativamente a experiência do consumidor? 

Sobre Conforto: 

11. Qual a importância do conforto no Visual Merchandising/Design de Loja?  

12. Pela sua experiência, quais os principais elementos e situações em um ambiente 

comercial (especialmente no varejo de moda) geradores de uma experiência 

confortável/agradável para o consumidor? 

13. Dando continuidade a questão anterior, quais seriam principais elementos e situações 

em um ambiente comercial (especialmente no varejo de moda) geradores de uma 

experiência desconfortável para o consumidor? 

14. De que maneira você busca criar uma atmosfera/experiência confortável para o 

consumidor em seus projetos de Visual Merchandising/Design de Loja? 

15. De que maneira você busca passar a sensação de segurança dentro da loja para o 

consumidor? 

Sobre Elementos do Visual Merchandising, Normas e Referências. 

16. Qual a importância da iluminação para o ambiente de uma loja e a vitrine?  

17. Você utiliza algum guia/norma técnica de referência, para o desenvolvimento do projeto 

de iluminação? Se sim, quais?  

18. A respeito do projeto e dimensionamento do mobiliário de apoio (mesas, prateleiras, 

suportes etc.), você utiliza algum guia de referência como: Neufert, Panero, entre 

outros? Se sim, qual guia você considera apresentar dados mais próximos da realidade 

brasileira. 

19. A respeito de elaboração de layout, quais os maiores desafios encontrados no varejo de 

moda (em especial o varejo popular)? 

20. A respeito dos projetos de vitrine, o que leva em consideração ao escolher os produtos 

que ficarão expostos? 

21. Quais critérios você utiliza para escolher os manequins expositores a serem utilizados 

em uma loja e vitrine?  

22. É comum observarmos a fartura de produtos expostos como uma característica 

importante para o consumidor no varejo popular. Neste contexto, é possível permitir tal 

fartura na exposição sem gerar poluição visual dentro do ambiente da loja? 

Sobre novos cenários 
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23. O Visual Merchandising é abordado em livros/guias através da manipulação da 

ambientação da loja e de outros elementos físicos presentes no ambiente comercial de 

forma a comunicar e expor os produtos, criando, assim, uma atmosfera e experiência 

interessantes e estimulantes para o consumidor. No entanto, observamos novos 

elementos (redes sociais, tecnologias interativas, ambientes inteligentes) que compõem 

ou influenciam essa experiência. De que maneira esses elementos se 

encaixam/influenciam no projeto de Visual Merchandising? Esses elementos podem ser 

considerados uma extensão do visual merchandising ou pertencem a outras áreas? 

24. Em sua opinião, qual a importância desses novos canais de comunicação para o varejo 

de moda?  

25. Considerando essas transformações, observamos que a experiência do consumidor está 

se tornando cada vez mais complexa e elaborada; em sua opinião, quais são os 

maiores desafios para o profissional de visual merchandising frente a tantas 

inovações? 

26. Por fim, como será o varejo de moda no futuro, em sua opinião? 

Muito obrigada pela sua participação!  
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APÊNDICE G - Roteiro Preliminar de Entrevista | Questionário para Empresa/Loja 

 

Identificação – Representante da Loja 

Nome: _______________________________________________________________ 

Contato/E-mail: ________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________ 

Tempo de experiência: __________________________________________________ 

Formação: ____________________________________________________________ 

 

Sobre a marca\empresa 

 De modo geral, como você descreveria o público da marca? 

 Em média, quantos funcionários a empresa possui da empresa? 

 Quantos funcionários atuam na loja a ser estudada? 

 Como vocês descreveria o estilo da loja? 

 Quantas lojas possuem? 

 Qual a loja mais antiga? 

 Qual a loja que possui maior circulação de pessoas por dia?  

 

Sobre a loja da Rua das Calçadas 

 Qual o motivo para a escolha deste local para situar a loja? 

 Qual o volume de frequentadores ou de compras em 1 dia na loja de Rua das 

Calçadas? 

 Que imagem a empresa pretende passar através do ambiente da loja? 

 

Sobre o público da loja 

 O público-alvo está corretamente identificado? 

 Você observa diferenças de público entre as lojas? Se sim, quais? 

 Quais os maiores desafios para manter o seu público satisfeito e fiel? 

 De modo geral, quais os elementos\características da marca que geram maior 

identificação\atração com o consumidor? 

 Além dos produtos, quais elementos da loja vocês utilizam para atrair\gerar identificação 

entre o cliente e a marca\ponto de venda? 
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 Vocês (vendedores, gerente, representantes, entre outros) realizam pesquisas de 

satisfação com os clientes? Se sim, de que forma é realizada e quais elementos são 

questionados? 

 Quais os períodos do dia com maior fluxo de pessoas na loja da Rua das Calçadas? 

 Quais os dias da semana com maior fluxo de pessoas na loja? 

 

Sobre o ambiente físico da loja 

 Quando foi realizada a última reforma/projeto de Visual Merchandising da Loja? 

 Quais as principais alterações realizadas no espaço? 

 O projeto está de acordo com o Código de Obras vigente? 

 As normas técnicas Brasileiras foram observadas? 

 Foram observadas todas as normas para facilitar o acesso, a utilização e a circulação 

de pessoas com deficiências físicas? 

 A manutenção necessária para os ambientes está de acordo com o desejado pela 

empresa? 

 O fator segurança foi amplamente estudado e checado na elaboração do projeto do 

ambiente? 

 

Sobre as estratégias de comunicação\divulgação 

 Quais as principais estratégias de comunicação da marca (redes sociais, meios de 

divulgação, catálogos, cadastro de clientes, entre outros)? 

 Quais as orientações quanto ao tratamento/atendimento aos clientes? 

 As lojas tiverem um projeto de visual merchandising/design da loja especializado ou 

apenas projeto arquitetônico/ambientação?  

 Como foi desenvolvido o visual merchandising das lojas? 

 Vocês contam com profissionais especializados internos ou externos para realização de 

alterações eventuais de loja (vitrinismo\display de produtos\iluminação especial)? Se 

sim, como são realizadas essas intervenções?  

 As intervenções nas vitrines, quando realizada por membros da loja, são feitas seguindo 

algum direcionamento prévio? Se sim, elaborados por quem? 

 Há alguma relação entre as estratégias de visual merchandising e a comunicação em 

redes sociais? 
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Sobre conforto e ponto de venda 

 De modo geral, o que significa conforto e desconforto para você? 

 O conforto do cliente é uma preocupação para a loja? Se sim, de que forma vocês 

buscam criar uma experiência confortável para o consumidor? 

 Há medidas para manter o ambiente seguro para o consumidor? Quais? 

 Que tipo de sinalização (qualquer elemento gráfico de identificação ou indicação de 

local, setor, produto, valor entre outros) é utilizada dentro das lojas? 

 Sobre acessibilidade, a loja conta com rampas de acesso, ou sinalização especial, que 

facilitem a interação do consumidor com necessidades especiais e o ambiente da loja? 

 

Recife, _______ de ______________________________ de 2015 

 

______________________________________________________ 

                              (Assinatura do Responsável) 
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Apêndice H - Estrutura Preliminar De Questionário A Ser Aplicado Com 

Consumidores Da Loja 

 

Texto inicial: “Olá! Estamos em parceria com a Universidade Federal de 

Pernambuco e gostaríamos de convidá-la a participar de um estudo sobre 

CONFORTO. Vamos lá? É rapidinho!”. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 

1. Nome:  

2. Sexo: 

3. Faixa-etária: 

4. Renda Familiar Mensal: 

5. Já comprou aqui anteriormente? [  ] SIM    [  ] NÃO 

6. Efetuou alguma compra agora [  ] SIM    [  ] NÃO 

7. Primeiramente, diga-nos o que significa conforto para você.  

 

O AMBIENTE COMERCIAL 

8. Diga-nos como se sente em relação ao nosso espaço marcando a expressão que 

melhor represente a sua percepção. (Segue lista de elementos a serem 

avaliados através da escala de valência emocional) 

 Iluminação 

 Temperatura 

 Ruído/Barulho 

 Aglomeração (volume de pessoas presentes na loja) 

 Provadores  

 Acessibilidade (rampas, espaço de circulação adequado, produtos de fácil 

alcance, sinalização especial) 

 Sinalização e Etiquetagem (preços visíveis, indicação de provadores, 

banheiro, saída entre outros) 

 Layout (setorização dos espaços dentro da loja) 
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 Vendedores (abordagem, e conhecimento dos produtos etc.) 

 Mix de Produtos (Variedade) 

 Disponibilidade dos produtos na loja 

 Vitrine (criatividade, produtos expostos) 

 Manequins expositores 

 

9. Algo te desagradou nos itens acima? Faça observações sobre eles, queremos 

saber o que você pensa. 

EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR 

10. Agora, gostaríamos de saber um pouco mais sobre as impressões gerais. Como 

foi a sua experiência aqui? Marque os números de acordo com o quanto você 

concorda ou discorda das afirmações a seguir. Escolha uma opção de 1 a 5, 

sendo 1, discordo totalmente e 5, concordo totalmente. 

 Sinto-me seguro neste ambiente 

 Senti-me confiante de que não precisaria de muita ajuda para realizar 

minhas compras.  

 Sinto-me bem acolhida pela loja e vendedores 

 Esta loja é aconchegante 

 Minha experiência foi prazerosa 

 Sinto-me bem nesta loja 

 Senti-me aliviada nesta loja 

 Tenho privacidade nesta loja 

 Sinto vontade de interagir com outros consumidores da loja 

 Sinto-me a vontade para interagir com os consumidores na loja  

 

11. O que transforma uma loja (de roupas) em um espaço confortável/agradável? 

12. O que transforma uma loja (de roupas) em um espaço desconfortável/agradável? 
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APÊNDICE I - Questionário Piloto Aplicado aos Consumidores da “Loja H” – 

Primeira Etapa | Frente  
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APÊNDICE I - Questionário Piloto Aplicado aos Consumidores da “Loja H” – 

Primeira Etapa | Verso 
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APÊNDICE J - Questionário Aplicado aos Consumidores da “Loja H”– Segunda 

Etapa |  Tipo 1 – Frente 
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APÊNDICE J - Questionário Aplicado aos Consumidores da “Loja H”– Segunda 

Etapa | Tipo 1 – Verso 
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APÊNDICE L - Questionário Aplicado aos Consumidores da “Loja H”– Segunda 

Etapa |  Tipo 2 – Frente 
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APÊNDICE L -  Questionário Aplicado aos Consumidores da “Loja H”– 

Segunda Etapa |  Tipo 2 – Verso 
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APÊNDICE M - Questionário Aplicado aos Consumidores da “Loja H”– Segunda 

Etapa |  Tipo 3 – Frente 
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APÊNDICE M - Questionário Aplicado aos Consumidores da “Loja H” – Segunda 

Etapa |  Tipo 3 – Verso 
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APÊNDICE N - Plantas de Detalhamento Técnico de Espaço Comercial – Loja H 

 

Conteúdo:  

 Planta Baixa 

 Planta de Layout 

 Planta de Fluxos e Usos do Espaço 

 Aplicação de Modelos Antropométricos no Layout da Loja 

 Cortes AA, BB, CC, DD 

 Fachada 

TOTAL: 5 pranchas  
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Piso 50 X 50

DETALHAMENTO DE ESPAÇO COMERCIAL - LOJA H

AVALIAÇÃO DE LOJA VAREJISTA DE ROUPAS FEMININAS NO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE

ASSUNTO: 

Prancha

PLANTA BAIXA E LAYOUT

Conteúdo da Planta:

Data:
Desenho:     MABEL GUIMARÃES   1:50Escala: DEZ 2015

QUADRO DE ÁREAS:

CONSTRUÇÃO:                             18.41m²
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MODELO ANTROPOMÉTRICO - FLUXO E ATIVIDADE

ESCALA - 1/50

AVALIAÇÃO DE FLUXOS E APLICAÇÃO DE MODELO ANTROPOMÉTRICOS EM LOJA VAREJISTA DE

ROUPAS FEMININAS NO MUNICIPIO DE RECIFE- PE

ASSUNTO: 

PLANTA DE FLUXO E ADEQUAÇÃO DE

ESPAÇO

Conteúdo da Planta:

Data:
Desenho:     MABEL GUIMARÃES   

Escala: DEZ 2015

QUADRO DE ÁREAS:

CONSTRUÇÃO:                             18.41m²

Quando a barreira física aparecer nesse espaço o

modelo antropométrico deverá ficar na cor verde -

sinalizando circulação adequada

Quando a barreira física aparecer neste nível o

modelo antropométrico deverá ficar na cor amarela -

sinalizando uma circulação que exigem atenção

Quando a barreira física aparecer neste nível o

modelo antropométrico deverá ficar na cor vermelha

- sinalizando uma circulação de risco

DETALHAMENTO DE ESPAÇO COMERCIAL - LOJA H
1:50



Pratileira

caixa

nicho

estante

armário 04

CORTE AA

ESCALA - 1/25

porta de rolo

Tomada e interruptor

armário 04

CORTE BB

ESCALA - 1/25

armário 02

tijolos de vidro

ASSUNTO: 

CORTES AA, BB

Conteúdo da Planta:

Data:
Desenho:     MABEL GUIMARÃES   

Escala: DEZ 2015

QUADRO DE ÁREAS:

CONSTRUÇÃO:                             18.41m²

DETALHAMENTO DE ESPAÇO COMERCIAL - LOJA H

AVALIAÇÃO DE LOJA VAREJISTA DE ROUPAS FEMININAS NO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE

1:25



CORTE DD

ESCALA - 1/25

armário 02

armário 01

CORTE CC

ESCALA - 1/25

armário 03

ASSUNTO: 

CORTES CC, DD

Conteúdo da Planta:

Data:
Desenho:     MABEL GUIMARÃES   

Escala: DEZ 2015

QUADRO DE ÁREAS:

CONSTRUÇÃO:                             18.41m²

DETALHAMENTO DE ESPAÇO COMERCIAL - LOJA H

AVALIAÇÃO DE LOJA VAREJISTA DE ROUPAS FEMININAS NO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE

1:25



CORTE EE

ESCALA - 1/25

Tomada e interruptor

Chuveiro

CORTE FF

ESCALA - 1/25

FACHADA

ESCALA - 1/25

ASSUNTO: 

CORTES EE, FF

Conteúdo da Planta:

Data:
Desenho:     MABEL GUIMARÃES   

Escala: DEZ 2015

QUADRO DE ÁREAS:

CONSTRUÇÃO:                             18.41m²

DETALHAMENTO DE ESPAÇO COMERCIAL - LOJA H

AVALIAÇÃO DE LOJA VAREJISTA DE ROUPAS FEMININAS NO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE

1:25
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APÊNDICE O - Estudos de Alternativas de Layout (4 pranchas) 
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Espelho

Espelho
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ESTUDO DE ALTERNATIVA DE LAYOUT

PROPOSTAS DE LAYOUT PARA A LOJA H COM MOBILIÁRIO PRÓPRIO

VERSÃO: LOJA CONTENDO ROUPAS INDIANAS, PRAIA E FITNESS

ASSUNTO: 

Prancha

ALTERNATIVA DE LAYOUT 01 E 02

Conteúdo da Planta:

Data:
Desenho:     MABEL GUIMARÃES   1:50Escala: DEZ 2015

QUADRO DE ÁREAS:

CONSTRUÇÃO:                             18.41m²

OPCÃO 01

- Posicão de estante aberta permitevisualização do cliente próximo a área de mostruário

esquerda(dificukta furto por não visualização)

- Exposição dos livros, incensos e acessórios masculinos da área de entrada, prevenindo a

circulação de homens na área de mostruário e provador feminino.

-Vestidos e batas femininas localizadas no fundo da loja

-Espaço estreito próximo a entrada do banheiro/provador.

- Arara com mostruário de vestidos e armário com roupas femininas e masculinas ambos

localizados na área de enrada da loja.

- Exposição dos livros, incensos e acessórios de uso misto em área intermediária da loja,

permite a circulação de homens na área de mostruário feminino e próximo ao provador.

-Necessidade de acréscimo de parede de gesso para fixação de pratileira/mostruáario

-Biombo e provador localizados no banheiro.

OPCÃO 02

Observações adicionais

Pontos positivos em comum:

-Há espaço suficiente para posicionamento dos manequins na frente da loja sem impedir

visualização dos produtos internos

-Armários de estoque e material de escritório localizados atrás do caixa

-Sensação de espaço aberto, maior espaço para circulação das pessoas.

-Biombo e provador localizados no banheiro(separaa área de banho, funciona como suporte

para roupas durante a prova).

-Cortina com tecido translucido permite passagem de luz entre banheiro e loja

Pontos negativos:

-Provador localizado dentro do banheiro.

Pontos positivos:

Pontos positivos:

Pontos negativos:

Pontos negativos:
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ESTUDO DE ALTERNATIVA DE LAYOUT

PROPOSTAS DE LAYOUT PARA A LOJA H COM MOBILIÁRIO PRÓPRIO

VERSÃO: LOJA CONTENDO ROUPAS INDIANAS, PRAIA E FITNESS

ASSUNTO: 

Prancha

ALTERNATIVA DE LAYOUT 03 E 04

Conteúdo da Planta:

Data:
Desenho:     MABEL GUIMARÃES   1:50Escala: DEZ 2015

QUADRO DE ÁREAS:

CONSTRUÇÃO:                             18.41m²

OPCÃO 03

- Possibilidade de localização de manequins de corpo inteiro em área central da loja para

exposição de produtos (evitao acúmulo de manequins na entrada da loja).

-Biombo localizado no banheiro

-Estante e Armário para exposição de livrose acessórios localizada em área central

- Roupas de uso masculino na área de entrada prevenindo a circulação de homens na área

de mostruário feminino e provador.

-Biombo localizado em frente ao armário de estoque e material de escritório evitando visão de

muitos produtos e acúmulo de informação na parede atrás do caixa.

-Posição do biombo pode ser um fator de dificuldade de acesso ao estoque ou banheiro.

OPCÃO 04

Observações adicionais

Pontos positivos em comum:

-Acesso a área de estoque de material de escritório fica restrito ao varejista/vendedor

(dificulta situações de furto).

-Provador em área reservada, confere maior privacidade ao cliente da loja.

-Provador fica no espaço interno d aloja (fora do banheiro), facilita o acesso das

pessoas(abertura da entrada do banheiro é estreita dificultando o acesso de pessoas com

necessidades especiais).

-Espaçp para instalação de painel canaletado próximo ao caixa para exposição de

acessórios;

-Há espaço suficiente para posicionamento dos manequins na frente da loja sem

impedir visualização dos produtos internos;

-Armários de estoque e material de escritório localizados atrás do caixa;

-Sensação de espaço aberto, maior espaço para circulação das pessoas;

-Uso de espelhos na parede de fundo, possibilitam melhoria na iluminação e

percepção de um espaço mais amplo;

-Setorização adequada de espaço;

-Cortina com tecido translucido permite passagem de luz entre banheiro e loja.

Pontos negativos:

-Exposição dos livros, incensos (acessórios de uso misto) próximo a

mostruário feminino;

-Mistura de produtos de segmentos diferentes (pode ser um ponto

positivo).

Pontos positivos:

Pontos positivos:

Pontos negativos:

Pontos negativos:
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ESTUDO DE ALTERNATIVA DE LAYOUT

PROPOSTAS DE LAYOUT PARA A LOJA H COM MOBILIÁRIO PRÓPRIO

VERSÃO: LOJA CONTENDO ROUPAS INDIANAS, PRAIA E FITNESS

ASSUNTO: 

Prancha

ALTERNATIVA DE LAYOUT 05 E 06

Conteúdo da Planta:

Data:
Desenho:     MABEL GUIMARÃES   1:50Escala: DEZ 2015

QUADRO DE ÁREAS:

CONSTRUÇÃO:                             18.41m²

OPCÃO 05

- Uso de espelho na parede lateral esquerda, possibilita melhoria na iluminação e percepção

de um espaço mais amplo.

-Área de circulação estreita entre caixa e estante

-Provador ficano banheiro (abertura da entrada no banheiro é estreita dificulta o acesso de

pessoas com necessidades especiais.

- Provador em área reservada que confere maior privacidade ao cliente da loja;

-Espaço para instalação de painel canaletado (para exposição de acessórios;

-Uso de espelhos na parede de fundo possibilitam melhoria na iluminação e perceoção de

espaço mais amplo.

-Área de circulação estreita entre caixa e mostruário com prateleira na parede de fundo;

-Armário 04 e mostruário situados na parede direita possuem alturas diferentes;

-Ponto cego quanto a atividade do cliente em frente ao painel canaletado.

OPCÃO 06

Observações adicionais

Pontos positivos em comum:

-Acesso a área de estoque material de escritório fica restrito ao varejista/vendedor (dificulta

situações de furto;

-Posição do caixa permite melhor contato e visualização de clientes que estão passando na

rua;

-Varejista possui visão de 180 da atividade do cliente;

-Estante e armário para exposição de livros e acessórios localizados em área

recepçãocentral?(previnindo a circulação de homens na área de mostruário feminino e

provador).

-Setorização adequada de espaço;

-Cortina com tecido translucido permite passagem de luz entre banheiro e loja.

Pontos negativos:

-Exposição de roupas masculinas na área de fundo de loja, próximo a

provadores e mostruário feminino.

Pontos positivos:

Pontos positivos:

Pontos negativos:

Pontos negativos:
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espelho

Nicho

ESTUDO DE ALTERNATIVA DE LAYOUT

PROPOSTAS DE LAYOUT PARA A LOJA H COM MOBILIÁRIO PRÓPRIO

VERSÃO: LOJA CONTENDO ROUPAS INDIANAS, PRAIA E FITNESS

ASSUNTO: 

Prancha

ALTERNATIVA DE LAYOUT 07

Conteúdo da Planta:

Data:
Desenho:     MABEL GUIMARÃES   1:50Escala: DEZ 2015

QUADRO DE ÁREAS:

CONSTRUÇÃO:                             18.41m²

OPCÃO 07

-Posição do caixa permite melhor contato e visualização de cliente que estão passando na

rua;

Acesso a área de estoque e material de escritório fica restrito ao varejista/vendor (dificulta

furtos);

-Varejista/vendedor possui visão de 180 da atividade do cliente dentro da loja;

Provador no interior da loja, facilita o acesso a pessoas com necessidades especiais;

-Espaço para instalação de painel canaletado próximo ao caixa (exposição de acessórios);

-Uso de espelhos na parede de fundo possibilita melhoria de iluminação e percepção de um

espaço mais amplo;

-Cortina com tecido translúcido permite passagem de luz entre banheiro e loja.

-Necessidade de acréscimo de parede de gesso de 4 ou 10cm;

-Armário 01 e Estante, assim como armário 02 e pratileira possuel alturas diferentes;

-Estante e armário para exposição de livros e acessórios de uso misto localizado próximos a

mostruário feminino e provador.

Pontos positivos:

Pontos negativos:
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APENDICE P – Roteiro de questionário online - Modelo 1* 

  

Olá! 

 

Você está participando de um estudo sobre Conforto. Iremos começar com duas questões sobre o 

significado do conforto para você, seguido de uma breve compreensão sobre os seus hábitos e 

experiências de consumo.  

 

A participação nesta pesquisa é voluntária. Respostas honestas e completas são cruciais para tornar 

os resultados da pesquisa uma representação precisa da sua experiência. 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

_________________________________ 

Sessão 1  

1 – Qual o seu gênero? 

 Feminino 

 Masculino 

 

2 - Qual a cidade e estado onde mora? 

 

3 – Por favor, escolha a sua faixa- etária? 

 18-25                 26-30             31-40            41-50          

 51-60                 61- 65           Acima de 65 

 

4 - Qual a sua renda familiar mensal? (SM= salário mínimo)  

 Até 2 SM          Entre 2 e 4 SM       Entre 4 e 10 SM       Entre 10 e 20 SM 

 Acima de 20 SM 

_________________________________ 

Sessão 2  

5 - De modo geral, o que significa/representa conforto para você?  

 

6 - De modo geral, o que significa/representa desconforto para você? 

 

_____________________________ 
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Ok! Falta pouco para acabar! Agora, gostaríamos de compreender um pouco sobre os seus hábitos e 

experiências de consumo. 

Nas próximas questões, gostaríamos de saber as suas impressões sobre o ambiente de lojas de 

roupas femininas (moda). 

_________________________________ 

Sessão 3 

7 - O que significa/representa conforto em lojas de vestuário feminino? (Pense nos elementos e 

experiências que geram conforto no ambiente de uma loja de roupas) 

 

8 - O que significa/representa desconforto em lojas de vestuário feminino? (Pense nos elementos e 

experiências que geram desconforto em uma loja de roupas) 

 Sensação de bem-estar 

 Privacidade (provadores, escolha de roupas, entre outros) 

 Identificar-me com o estilo/perfil da loja 

 Ter autonomia para realizar minhas compras (produtos de fácil acesso, sinalização adequada, 

entre ou 

 Ser uma experiência prazerosa 

 Ser bem recebida\acolhida pelos funcionários 

 Disponibilidade do produto desejado (cor, tamanho)  

 Poder interagir facilmente com outras pessoas 

 Outros: ___________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Acabou! Viu que foi rápido? 

 

Muito obrigada por participar do nosso estudo! 

 

Um bom dia e um ótimo fim de ano para você. 

 

* Questionário aplicado na plataforma Qualtrics, com participação de 53 pessoas. 
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APENDICE Q – Roteiro de questionário online - Modelo 2* 

Olá! 

 

Você está participando de um estudo sobre Conforto. Iremos começar com duas questões sobre o 

significado do conforto para você, seguido de uma breve compreensão sobre os seus hábitos e 

experiências de consumo.  

 

A participação nesta pesquisa é voluntária. Respostas honestas e completas são cruciais para tornar 

os resultados da pesquisa uma representação precisa da sua experiência. 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

_________________________________ 

Sessão 1  

1 – Qual o seu gênero?** 

 Feminino 

 Masculino 

2 - Qual a cidade e estado onde mora? ** 

3 – Por favor, escolha a sua faixa- etária? ** 

 18-25                 26-30             31-40            41-50          

 51-60                 61- 65           Acima de 65 

 

4 - Qual a sua renda familiar mensal? (SM= salário mínimo)** 

 Até 2 SM           Entre 2 e 4 SM            Entre 4 e 10 SM       Entre 10 e 20 SM 

 Acima de 20 SM 

_________________________________ 

Sessão 2  

5 - De modo geral, o que significa/representa conforto para você?  

 

6 - De modo geral, o que significa/representa desconforto para você? 

____________________________ 

Sessão 4 

5 - Com que frequência você vai a lojas de roupas femininas?                                                             

 Mais de uma vez por semana           Uma vez por semana     A cada duas semanas                     

 Uma vez ao mês                               A cada três meses          Um vez por semestre  
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 Outros  

6 - Por favor, descreva brevemente qual a melhor e a pior experiência que você viveu em uma loja de 

roupas femininas.  

 

7 - Entre as características do ambiente físico, apresentadas abaixo, selecione entre 3 e 5, as quais 

você considera mais importantes para obter uma experiência positiva em lojas de roupa. 

 Iluminação adequada 

 Temperatura agradável 

 Som ambiente agradável 

 Organização dos produtos 

 Limpeza 

 Fácil circulação (pouca aglomeração de pessoas) 

 Acessibilidade 

 Provador espaçoso 

 Vitrine interessante 

 Mobiliário de apoio (poltronas, cadeiras, sofá...) 

 Sinalização adequada (indicação de setores, etiquetas dos produtos, entre outros) 

Outros: ___________________ 

 

8 - Por fim, escolha entre os fatores apresentados abaixo, de 3 a 5 opções as quais considera mais 

importantes para obter uma experiência positiva em uma loja de roupas femininas? 

 Ambiente aconchegante 

 Sentir-me segura dentro do espaço da loja 

 Sensação de bem-estar 

 Privacidade (provadores, escolha de roupas, entre outros) 

 Identificar-me com o estilo/perfil da loja 

 Ter autonomia para realizar minhas compras (produtos de fácil acesso, sinalização adequada, 

entre ou 

 Ser uma experiência prazerosa 

 Ser bem recebida\acolhida pelos funcionários 

 Disponibilidade do produto desejado (cor, tamanho)  

 Poder interagir facilmente com outras pessoas 

 Outros: ___________________________________ 

Acabou! Viu que foi rápido? 

Muito obrigada por participar do nosso estudo! 

Um bom dia e um ótimo fim de ano para você. 

*Modelo de questionário aplicado na plataforma OpinionBox, com participação de 100 pessoas.  

**Informações fornecidas pela plataforma OpinionBox. 
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8 ANEXOS 

 

 ANEXO A -  Modelo de Questionário de Análise Subjetiva do Conforto Adaptado de 

Parsons (2005)  

 ANEXO B - Checklist de Elementos de Composição da Atmosfera de Loja (fatores 

ambientais, sociais e de design) a Serem Avaliados no Ponto-de-Venda. 0 

 ANEXO C - Níveis de Iluminância para Atividades Diversas. (Fonte: IES)  

 ANEXO D – Níveis de Ruído de Fundo para Conforto Acústico  

 ANEXO E - Correspondência entre Pressão Sonora, Nível de Pressão Sonora e 

 Impressão Subjetiva. (Fonte: Gonzalez)  

 ANEXO F -  SEBRAE – Adequação à Norma de Acessibilidade  
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ANEXO A - Modelo de Questionário de Análise Subjetiva do Conforto Adaptado de 

Parsons (2005) 

 

  

PERGUNTA RESPOSTAS 

Em relação à temperatura, o ambiente é? 

 

Muito quente  

Quente 

Fresca  

Frio 

Muito Frio 

Como você gostaria que o ambiente estivesse agora? 

 

Um pouco mais frio 

Não Mudaria 

Um pouco mais quente 

Você está satisfeito(a) com a iluminação? Sim 

Não | Muito Claro | Muito 
Escuro 

Em relação ao visual você se sente confortável? Muito desconfortável 

Desconfortável 

Confortável 

Muito confortável 

Em relação ao barulho, o ambiente é? 

 

Muito barulhento 

Barulhento 

Pouco barulhento 

Silencioso 

Quão satisfeito você está com a qualidade do ar? 

 

Não estou satisfeito 

Estou satisfeito 

Em relação a ventilação 

 

Muito ventilado 

Ventilado 

Pouco ventilado 

Sem ventilação 

Em relação aos odores 

 

Me incomoda muito 

Me incomoda 

Me incomoda pouco 

Não Me incomoda 

Questionário de PARSONS 2005 - PARSONS, Ken, 2005. The environmental ergonomics survey. In 

Wilson, John R (Org). Evaluation of Human Work. Third Edition. USA: Taylor & Francis. 
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ANEXO B - Checklist de Elementos de Composição da Atmosfera de Loja (fatores 

ambientais, sociais e de design) a Serem Avaliados no Ponto-de-Venda. 

Fatores Sociais 

 Aglomeração (Volume de pessoas dentro da loja)  

 Atendimento (Interação com vendedores, atenção, cuidado, receptividade) 

 Serviço de caixa (agilidade, competência, domínio) 

 Serviços adicionais 

 Outros clientes (interação) 

Fatores de Design 

 Layout – Facilidade de Encontrar os produtos desejados 

 Organização – conforto visual 

 Apresentação dos produtos – Displays, Manequins,  

 Mobiliário 

 Sinalização (legibilidade, facilidade de encontrar, informações úteis) 

 Corredores (Aglomeração espacial) 

 Vitrina 

Fatores Ambientais 

 Iluminação - Conforto Luminoso (iluminação geral, iluminação de destaque, 

Iluminação do setores de Serviços – caixa, embalagem etc.) 

 Temperatura ambiente – Conforto térmico 

 Ruído – Conforto acústico (música, ruídos advindos da circulação e interação 

entre clientes e funcionários etc.) 

 Limpeza (no espaço, mobiliário, expositores). 
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ANEXO C - Níveis de Iluminância para Atividades Diversas. (Fonte: IES) 
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ANEXO D - Níveis de Ruído de Fundo para Conforto Acústico 

Fonte: NBR – 10152/1987 
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ANEXO E- Correspondência entre Pressão Sonora, Nível de Pressão Sonora e 

Impressão Subjetiva. (Fonte: Gonzalez, s\d) 
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ANEXO F - SEBRAE – Adequação à Norma de Acessibilidade 



1

AcessibilidAde no VArejo – PArte  i  
AVAliAção do esPAço interior 

Resposta
técnica

ComérCio varejista

Com a proximidade da Copa do Mundo da FIFA 2014, o comércio espera um au-
mento significativo no fluxo de turistas, o que reflete diretamente na necessidade 
de melhorias na acessibilidade dos espaços comerciais. Confira nesta Resposta 
Técnica informações importantes que auxiliarão a proceder na avaliação do espaço 
interno da loja.

Como avaliar se meu espaço comercial está 
adequado aos quesitos de acessibilidade?

/ o que é acessibilidade?

/ Quais são os benefícios de investir em acessibilidade?

Aumento nAs VendAs
Pesquisa do sebrae-sP
aPonta que o investimento  
no visual da loja, como  
a acessibilidade, Pode
aumentar as vendas em até 40%.

Fonte: estadão Pme (2012)

Proteção legAl
o consumidor que se sentir Prejudicado na utilização 
de esPaços comerciais Pode eFetuar denúncia junto 
ao ministério Público do estado. nesses casos, a Pena 
vai do Pagamento de multa à cassação da licença de 
Funcionamento do estabelecimento.

A Abnt nbr 9050 traz a seguinte definição:

“Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização 
com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos”.
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/ legislação federal

decreto 5.296 de 2004: regulamenta as Leis 10.048, de 8 de novembro de 2000, 
que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, e 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promo-
ção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e 
dá outras providências.

lei 7.853 de 1989:  dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua inte-
gração social.

decreto n° 5.626 de 2005: regulamenta a Lei n° 10.436 de 2002, que dispõe sobre 
os aspectos da comunicação para pessoas surdas.

decreto n° 5.904 de 2006: regulamenta a Lei n° 11.126 de 2005, que dispõe sobre 
o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes 
de uso coletivo, acompanhado de cão-guia.

lei n° 7.405 de 1985: torna obrigatória a colocação do “Símbolo Internacional de 
Acesso” em todos os locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas 
com deficiências.

lei n° 8.160 de 1991: dispõe sobre a caracterização de símbolo que permite iden-
tificação de pessoas com deficiência auditiva.

Confira algumas leis e normas sobre a 
acessibilidade no Brasil

/ normas técnicas

Abnt nbr 9050: norma que define as especificações da acessibilidade a edifica-
ções, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

existem outras leis 
e decretos sobre 

acessibilidade, con-
Fira mais no Portal 
do governo Federal 

sobre o assunto.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10048.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7853.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Decreto/D5904.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11126.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7405.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8160.htm
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_24.pdf
http://www.brasil.gov.br/acessibilidade
http://www.brasil.gov.br/acessibilidade
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Esteja atento também às leis estaduais e municipais! Veja alguns exemplos de 
cidades que já estão se adequando às novas leis de acessibilidade. São Paulo e 
Minas Gerais saem na frente no requisito provadores adaptados de roupas:

sorocaba, lei n° 10.113 de 2012 – Pena: advertência, multa de até R$ 5.000,00 e 
cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento.

campinas, lei n° 13.872 de 2010 – Pena: notificação, advertência, multa e cas-
sação do alvará do estabelecimento.

jaú, lei n° 4.692 de 2012 – Pena: advertência, multa no valor de até R$ 1.000,00 
e cassação do alvará de funcionamento.

juiz de Fora, lei n° 12.166 de 2010 – Pena: advertência, multa de até R$ 1.000,00.

/ Quanto à obrigatoriedade na aquisição de cadeiras de rodas acopladas 
a carrinhos de compras:

são Paulo - lei municipal n° 13.307 de 2002 - Pena: multa no valor de até  
R$ 2.706,00.

/ Quanto à obrigatoriedade de instalação de sanitários adaptados:

Porto Alegre - decreto n° 13.240 de 2001 – Pena: advertência e multa de  
R$ 500,00.

/ Para mais informações contate:

ministério Público do estado: 
para entender como proceder em 
caso de denúncia. Verifique aqui 
o portal do Ministério Público do 
seu estado

Para mais informações sobre requisitos de 
acessibilidade em espaços comerciais no que 
compete às questões de engenharia e arquitetura

conselho regional de engenharia  
e Agronomia (crea):

https://www.leismunicipais.com.br/twitter/948/legislacao/lei-10113-2012-sorocaba-sp.html
https://www.leismunicipais.com.br/a/sp/c/campinas/lei-ordinaria/2010/1387/13872/lei-ordinaria-n-13872-2010-dispoe-sobre-a-obrigatoriedade-dos-estabelecimentos-que-comercializam-roupas-vestuario-ou-similares-a-disponibilizar-provador-adaptado-para-atendimento-prioritario-as-pessoas-com-deficiencia-reduzida-e-da-outras-providencias-2010-06-25.html
https://www.leismunicipais.com.br/SP/JAU/LEI-4692-2012-JAU-SP.pdf
http://www.jflegis.pjf.mg.gov.br/c_norma.php?chave=0000033359
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/plantas_on_line/legislacao/index.php?p=7289
http://cm.jusbrasil.com.br/legislacao/517438/decreto-13240-01?ref=home
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Link


4

Ao pensar em adequar o seu espaço é preciso, em primeiro lugar, considerar tanto 
os usuários com deficiências, quanto também os usuários com restrições. Nem toda 
pessoa que apresenta uma deficiência sofre restrição. 

Se uma pessoa com cadeira de rodas puder alcançar peças de vestuário em uma 
arara, esta pessoa não sofre restrição de uso e tem autonomia para manusear os 
produtos de sua escolha. 

Já um adulto que não apresente deficiência pode apresentar dificuldades de orien-
tação no espaço, devido à falta de informação visual consistente, por exemplo. Nes-
se caso, o ambiente faz com que o indivíduo sofra restrição na realização desta 
atividade.

A sua loja é acessível? Confira  
como avaliar o seu espaço

 Ao realizar a 
avaliação do espaço da sua 
loja, lembre-se que qualquer 

pessoa pode apresentar 
problemas de orientação 
espacial, deslocamento, 

comunicação e uso.

Fonte: acessibilidade em ediFicações históricas: avaliando o caso de Pelotas 

ProblemAs de orientAção esPAciAl
reFere-se à comPreensão do esPaço que vai 
deFinir as estratégias que o usuário vai 
utilizar Para se deslocar. as condições de 
orientação dePendem das conFigurações 
arquitetônicas, dos elementos inFormativos 
existentes no local, bem como das condições 
do indivíduo de tomar decisões e agir.

ProblemAs de deslocAmento
reFere-se às condições de movimento 
ao longo de Percursos horizontais e 
verticais de Forma indePendente, segura 
e conFortável, sem interruPções e livre de 
barreiras.

ProblemAs de comunicAção
reFere-se às Possibilidades de troca 
de inFormações interPessoais, ou 
troca de inFormações Por meio 
da utilização de equiPamentos de 
tecnologia assistiva, que Permitam 
o acesso, a comPreensão e o uso 
das atividades existentes.

ProblemAs de uso
reFere-se à Possibilidade de 
ParticiPação de todo e qualquer 
indivíduo nas atividades, Podendo 
utilizar todos os ambientes e 
equiPamentos.

http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/86/83
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Elaboração do quadro de avaliação

Pessoa com deficiência visual

 ¡ orientAção esPAciAl
 ¡ diFiculdade em se orientar Por Falta 

de equiPamentos de tecnologia 
assistiva Presentes no esPaço.

 ¡ comunicAção
 ¡ diFiculdade na interação com os 

recursos no ambiente Pela ausência 
de elementos em braile e relevo nos 
esPaços, mobiliário, equiPamentos e 
demais recursos do ambiente.

 ¡ inexistência de inFormações que 
auxiliem sobre distâncias e rotas 
acessíveis no ambiente interno.

 ¡ deslocAmento
 ¡ ausência de Piso tátil (alerta e 

direcional) ou qualquer outra 
sinalização de aPoio no chão.

 ¡ Falta de elementos de sinalização 
visual em escadas, degraus e desníveis 
na borda do Piso.

 ¡ uso
 ¡ diFiculdades no uso de Portas que não 

Permitem abertura total.
 ¡ Portas que não são abertas com um 

único movimento.
 ¡ móveis com quina Pontiaguda e mal 

sinalizados.

Fonte: da autora, com base no livro dimensionamento humano Para esPaços interiores, 2008. 
livro dos autores julius Panero e martin zelnik

conFira alguns Problemas 
de acessibilidade que mais 

imPactam negativamente cada 
um dos usuários abaixo. veja 

também alguns requisitos 
que geralmente são utiliza-
dos Para diagnosticar estes 

Problemas.

Idosos

 ¡ orientAção esPAciAl
 ¡ diFiculdade em identiFicar a loca- 

lização de Provadores, banheiros, 
caixa de Pagamento e demais recur-
sos do ambiente em Função do mau 
Posicionamento destes recursos 
dentro do esPaço.

 ¡ comunicAção
 ¡ diFiculdade na interação com os 

recursos do ambiente devido à Falta 
de sinalização clara e legível.

 ¡ deslocAmento
 ¡ diFiculdade em Função da conFigu-

ração e revestimento do Piso que 
geralmente é escorregadio, aciden-
tado ou descontínuo. 

 ¡ Falta de elementos de sinalização 
visual em escadas, degraus e 
desníveis na borda do Piso.

 ¡ uso
 ¡ mobiliário com quina Pontiaguda e 

mal sinalizado. 
 ¡ estruturas Para acomodação dos 

Produtos como araras, nichos, bal-
cões e gôndola mal dimensionados 
e mal Posicionados. neste caso os 
PrinciPais requisitos a serem diag-
nosticados são Flexão e alcances:
1. alcance vertical de aPreensão;
2. alcance Frontal de aPreensão;
3. altura do Punho Fechado até o 

chão Produtos Pesados muitas 
vezes estão disPostos ou em zonas 
de diFícil alcance.

(1) (2) (3)



Pessoa com muletas

 ¡ deslocAmento
 ¡ Falta de elementos de sinalização 

visual em escadas, degraus e 
desníveis na borda do Piso.

 ¡ corredores e Portas estreitas, 
diFicultando a Passagem. 
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 ¡ uso
 ¡ diFiculdades no uso de Portas que 

não Permitem abertura total.
 ¡ Portas que não são abertas com um 

único movimento.

neste cAso os PrinciPAis reQuisitos 
A serem diAgnosticAdos são: 

 ¡ largura corPoral máxima; 
 ¡ amPlitude de oscilação da muleta;
 ¡ oscilação da muleta ao andar;
 ¡ esPaço entre as muletas ao Ficar de Pé, 

          vão entre a muleta e o corPo,         
          oscilação muleta-corPo.

Pessoa em cadeira de roda

 ¡ orientAção esPAciAl
 ¡ diFiculdade em identiFicar a 

localização de Provadores, 
banheiros, caixa de Pagamento 
e demais recursos do ambiente 
devido à barreiras que Podem 
Prejudicar o camPo de visão  
do usuário.

 ¡ uso
 ¡ balcões de atendimento que não Possuem 

recuo aProximação Frontal da cadeira 
de rodas, altura adequada, e altura livre 
embaixo Para as Pernas.

 ¡ estruturas Para acomodação dos 
Produtos como araras, nichos, balcões 
e gôndola mal dimensionados. neste 
caso os PrinciPais requisitos a serem 
diagnosticados são: 

 (1) máximo alcance vertical com   
 cadeira de rodas;
 (2) altura do Punho Fechado até o chão.

 ¡ deslocAmento
 ¡ corredores e Portas estreitas, 

diFicultando a Passagem. neste caso 
os PrinciPais requisitos a serem 
diagnosticados são: 

 1. largura dos corredores;
 2. dimensionamento e raio de giro   
 da cadeira de rodas;
 3. Falta de elementos de sinalização   
 visual em escadas, degraus e desníveis.

Surdos

 ¡ comunicAção
 ¡ ausência de intérPrete de libras Para 

se comunicar com o usuário.

(2)
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Pessoa com nanismo

 ¡ orientAção esPAciAl
 ¡ diFiculdade em identiFicar a 

localização de Provadores, 
banheiros, caixa de Pagamento e 
demais recursos do ambiente devido 
a barreiras que Podem Prejudicar o 
seu camPo de visão.

 ¡ deslocAmento
 ¡ balcão de atendimento ou caixa de 

Pagamento deve ter altura adequada. 

 ¡ uso
 ¡ estruturas Para acomodação dos 

Produtos como araras, nichos, balcões 
e gôndola mal dimensionados. 
neste caso os PrinciPais requisitos a 
serem diagnosticados são: 

 1. máximo alcance vertical; 
 2. altura do Punho Fechado até o chão.

Conheça o “passeio acompanhado”, um dos  
métodos mais utilizados para avaliar a  
acessibilidade dos espaços

O passeio acompanhado ainda é pouco utilizado no Brasil 
para avaliar estabelecimentos comerciais. 

o que é? 

Visita acompanhada ao estabelecimento, junto a pessoas 
com deficiências ou pessoas que podem sofrer restrições 
na realização de atividades no ambiente. 

como acontece? 

Inicialmente, são estabelecidas as tarefas que o partici-
pante deverá realizar. Posteriormente, acompanhado de 
um auxiliar, o participante executa o trajeto e são obser-
vadas as suas ações. O acompanhante pode fazer ques-
tionamentos a respeito das dificuldades do participante, 
porém não deve interferir no percurso que ele pretende 
realizar, a não ser naqueles casos onde haja riscos imi-
nentes. Geralmente são realizadas filmagens, registros 
de imagens e entrevistas com os participantes ao final 
do percurso. 

veja um exemPlo de Passeio 
acomPanhado, realizado 
Para avaliar a usabilidade 
de um sistema de navegação 
acústica voltado à Pessoa 
com deFiciência visual. 

conFira a aPlicação do méto-
do na avaliação realizada 
no colégio de aPlicação da 
universidade Federal de 
santa catarina.

Acesse também a Norma Brasileira ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

 ¡ deslocAmento
 ¡ corredores e Portas estreitas 

Podem diFicultar a Passagem. neste 
caso os PrinciPais requisitos a 
serem diagnosticados são: 
1. largura dos corredores;
2. esPaço ocuPado Pela Pessoa com 

o cão-guia;
3. ausência de Piso tátil (alerta e 

direcional) ou qualquer outra 
sinalização de aPoio no chão.

 ¡ uso
 ¡ Portas que não Permitem sua 

abertura comPleta e/ou que não são 
abertas com um único movimento 
Podem causar injúrias.

Pessoa com cão guia

Este método pode 
trazer ao empreendedor 

uma excelente percepção 
dos principais problemas 
efrentados por usuários 

com deficiência e/ou 
restrições. 

Pessoa com nanismo

https://www.youtube-nocookie.com/embed/jZgpUhDj-4o?rel=0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/jZgpUhDj-4o?rel=0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/jZgpUhDj-4o?rel=0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/jZgpUhDj-4o?rel=0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/jZgpUhDj-4o?rel=0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/jZgpUhDj-4o?rel=0
http://issuu.com/petarqufsc/docs/acessibilidadecolegioaplicacaoufsc
http://issuu.com/petarqufsc/docs/acessibilidadecolegioaplicacaoufsc
http://issuu.com/petarqufsc/docs/acessibilidadecolegioaplicacaoufsc
http://issuu.com/petarqufsc/docs/acessibilidadecolegioaplicacaoufsc
http://issuu.com/petarqufsc/docs/acessibilidadecolegioaplicacaoufsc
http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefield-description%5D_24.pdf
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MICRO E PEqUENAS EMPRESAS

www.sebrae2014.Com.br
faCebook.Com/sebrae2014

twitter.Com/sebrae_2014

Por isso o Projeto de Inteligência Competitiva do Programa Sebrae 2014 quer 
saber mais sobre suas expectativas e satisfação. Responda a breve pesquisa 
que elaboramos especialmente para você e seu negócio!

sua opinião faz a diferença!
PArticiPAr

Empreendedor, busque ajuda especializada e faça o diagnóstico do seu estabeleci-
mento! Muitas vezes as barreiras existentes em sua loja podem estar tornando o 
espaço inacessível às pessoas com deficiência e/ou restrições e que por vezes tem 
que recorrer ao auxílio de outras pessoas para executar atividades simples como 
provar roupas e realizar pagamento de produtos. 

Proporcione independência e autonomia a todas as pessoas e melhore a experiência 
de compra em sua loja! Esteja certo de que estas mudanças serão muito bem vistas 
por todos, e que suas vendas tendem a aumentar!

Fique atento!

Pedro Joel Costa, arquiteto e urbanista, desenvolve projetos de estabelecimentos 
comerciais em Portugal e Inglaterra. Em entrevista para o Sebrae, o arquiteto afirma 
que a contratação de profissional especializado é essencial para se fazer cumprir as 
leis de acessibilidade. Para o desenvolvimento dos seus projetos sempre considera 
as normas de acessibilidade vigentes no país. Em seu último trabalho desenvolveu o 
espaço interno de uma loja de alta costura em Londres. 

Como acontece no exterior?

não Perca a Próxima resPosta técnica do segmento de varejo, que dará continuidade a este tema. 
serão ProPostas recomendações consistentes Para adequação da sua loja.

de Fato, somente o ProFissional esPecializado é caPaz de equacionar os Parâmetros necessários Para a  
adequação do esPaço: as necessidades do emPreendedor em relação ao esPaço, as necessidade e limitações  
do Público-alvo, a legislação vigente, os custos envolvidos, o temPo de execução, entre outros Fatores.

http://www.sebrae2014.com.br
http://www.facebook.com/sebrae2014
http://www.twitter.com/sebrae_2014
https://docs.google.com/a/knowtec.com/forms/d/1wP96RiOQBFI-4g6uVVDDiJRLuKQP-hOJIZcoGAY8qsc/viewform
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