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EDGAR ALMEIDA  

 

 

 

A COMUNICAÇÃO DE MERCADO E A ATMOSFERA DO SHOWROOM: 

ASPECTOS POLISSÊMICOS DO DISCURSO PERSUASIVO. 

 

 

 

 

RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo investigar e discutir o showroom como meio de comunicação 

com o mercado, sob a ótica da Comunicação Integrada de Marketing. Busca-se compreender 

como o showroom é capaz de envolver emocionalmente os consumidores, por meio de 

estímulos sensoriais aos sentidos humanos (tato, olfato, visão, audição e paladar), a ponto de 

materializar um sonho de consumo dos clientes. Assim, o objeto de estudo é a atmosfera de 

vendas, cuja mensagem polissêmica é utilizada em showroons com apartamento decorado na 

construção civil. Sua relevância, está justamente no fato de ser uma estratégia amplamente 

utilizada pelas empresas na atualidade. Porém, nota-se que há uma carência de estudos 

relacionados ao tema, o que justifica a realização da dissertação e a opção por uma abordagem 

qualitativa na metodologia. Por tratar-se de um fenômeno contemporâneo inserido num 

contexto da vida real, não enquadrado como caso raro ou revelador, a estratégia de pesquisa 

adotada é o Estudo de Casos Múltiplos, ancorado nos procedimentos de pesquisa 

bibliográfica, observação direta e entrevistas semiestruturadas. Os resultados da pesquisa 

revelam que o showroom é um meio de comunicação sintonizado com os anseios do 

consumidor contemporâneo, que valoriza as experiências sensoriais.     

 

 

Palavras-chave: Comunicação integrada de marketing, merchandising no ponto de venda, 

marketing experimental, showroom. 
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THE MARKET COMMUNICATION AND THE SHOWROOM 

ATMOSPHERE: ASPECTS OF THE POLYSEMIC PERSUASIVE SPEECH 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This study aims to investigate and discuss the showroom as part of the communication with 

the construction market and analyze its relation to other means of communication from the 

perspective of the Integrated Marketing Communication. It seeks to understand how 

showroom is able to engage the consumers emotionally, through sensorial stimulation of the 

human senses (touch, smell, sight, hearing and taste), to the point of materializing a customer 

consumption dream (apartment). The object of study is the showroom with coupled decorated 

apartment and its relevance is in the fact of being a widely used strategy by the companies 

nowadays. It is seen that there is a lack of studies related to the topic which justifies the 

implementation of this dissertation and the choice of a qualitative methodology. Since it is a 

modern phenomenon inserted in a real life context, not classified as a rare or revealing case, 

the research strategy adopted is the Multiple Case Study, anchored in the bibliographic 

research procedures, direct observation and semi-structured interviews. The survey results 

reveal that the showroom is a means of communication tuned with the desires of the modern 

consumer who values the sensory experiences.  

 
Keywords: Integrated Marketing Communications, point of sale merchandising, experimental 

marketing, showroom. 
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LA COMUNICACIÓN DE MERCADO E LA ATMÓSFERA LA SALA DE 

EXPOSICIÓN:  ASPECTOS POLISÉMICO DE LA DISCURSO 

PERSUASIVO 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 
Este trabajo ( estudio) tiene como objetivo investigar y discutir  “la sala de exposición “ como 

parte de la comunicación con el mercado de la construcción y analizar su relación con otros 

medios de comunicación, desde la perspectiva de las comunicaciones integradas. La búsqueda 

es coompreender como  “sala de exposición” es capaz de compromiso emocionalmente a los 

consumidores por el  estímulos sensoriales  las instrucciones humanas (tacto, olfato, vista, 

oído y gusto) hasta el punto de materializar un sueño de consumo de los clientes (piso). El 

objeto de los estudio es la sala de exposición con piso adjunto decoradas y su revelância es, de 

hecho, una estrategia ampliamente utilizada por las empresas de hoy. Tenga en cuenta que 

hay una falta de estudios relacionados con el tema, lo que justifica la elección de la tesis y la 

metodología cualitativa. Debido a que es un fenómeno contemporáneo si inserta en un 

contexto de la vida real, no clasificadas como raras el cuando en revelar la estrategia de 

investigación adoptado es  un estudio de los casos múltiples, anclada en los procedimientos de 

la literatura, la observación directa y entrevistas semi-estructuradas. Los resultados de la 

encuesta revelan que la exposición es un medio de la comunicación en sintonía con los deseos 

del consumidor moderno que valora las experiencias sensoriales. 

 

 

 

Palabras clave: Comunicación integrada de marketing, merchandisin em el puesto de venta, 

marketing experimental, sala de exposición. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 A habitação é uma construção artificial com origem nos primórdios da humanidade, 

sendo hoje uma condição social obrigatória para os seres humanos, pois aqueles que não a 

possuem são marginalizados da sociedade, dependendo assim do poder público para 

sobreviver dignamente. 

 Habitação, casa ou simplesmente lar, são vários os nomes atribuídos a esse espaço 

doméstico no qual o ser humano vive. Segundo os autores Silverstone (2002), Bachelard 

(1964), Van Gennep (1960) e Agnes Heller (1984),  esse espaço doméstico possui uma grande 

carga simbólica envolvida, pois é um bem que carrega conotações construídas socialmente na 

pós-modernidade, muito além do simples abrigo funcional como outrora.  

 De acordo com Yanaze (2007, p.69), podemos categorizar os imóveis como produtos 

especiais em que “são atrelados a um valor sentimental muito grande, assumindo significados 

específicos no contexto de consumo das pessoas”.   

  No Brasil, quando se analisam os dados estatísticos e a conjuntura econômica, nota-se 

que há uma preferência sociocultural da população pela aquisição da moradia própria, o que 

exige muitas vezes do consumidor anos de poupança financeira e muitas horas de pesquisa na 

busca da escolha certa, afinal, como um bem durável o imóvel não se troca ou se descarta 

com tanta facilidade como um bem de consumo.  

 Essa preferência sociocultural pela moradia própria dos brasileiros tem sido 

estimulada através de políticas públicas de grande magnitude - como o programa Minha Casa 

Minha Vida - e uma conjuntura econômica favorável, que se traduz em disponibilidade de 

crédito para financiamento imobiliário, taxas de juros baixas e prazos de financiamento mais 

longos. Vale destacar que esta conjuntura projetada num horizonte de até 20 anos também se 

mostra favorável.  

 Em suma, o cenário mercadológico para as empresas do segmento imobiliário é 

positivo, pois conta com condições econômicas favoráveis, políticas públicas de fomento e 

uma predisposição do brasileiro em ter seu próprio imóvel. Neste último quesito, é preciso 

acrescentar que o país ainda apresenta um grande déficit habitacional. 
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 Este cenário ilustrado acima é visto pelas empresas do segmento imobiliário como 

uma grande oportunidade de mercado, tornando assim o varejo imobiliário altamente 

competitivo. 

 Para se diferenciar neste mercado altamente competitivo, as estratégias adotadas pelas 

empresas são inúmeras. Dentro do mix de comunicação mercadológica, por exemplo, tem-se 

do tradicional panfleto encartado nos jornais ou distribuído em semáforos, até ações mais 

inusitadas como a parceria entre a construtora Rossi e as revendedoras de lingerie da empresa 

DeMillus para revender apartamentos de porta em porta conforme abaixo: 

 

A Rossi estabeleceu uma parceria inusitada com a DeMillus. As 

revendedoras da marca de lingerie vão mostrar aos seus clientes produtos 

Rossi através de um material informativo específico para essa ação. 

Atualmente a DeMillus conta com cerca de 135 mil revendedoras no país. 

(OLIVON, on-line). 

 

 Em linhas gerais, poderíamos costurar o pano de fundo no processo de compra e venda 

de um apartamento novo com os elementos: alto envolvimento psíquico e emocional do 

consumidor; conotações simbólicas construídas socialmente sobre a habitação; preferência 

sociocultural do brasileiro por casa própria; cenário econômico favorável; políticas públicas 

de fomento; mercado altamente competitivo.  

 Com um cenário mercadologicamente favorável, o maior desafio para as construtoras 

e incorporadoras tem sido convencer o cliente a optar pelo seu produto. Para tanto, as 

empresas encontram na comunicação mercadológica um importante suporte persuasivo para 

chamar a atenção do cliente e convencê-lo a efetuar a compra. Neste sentido, nota-se que as 

empresas têm implementado um programa de Comunicação Integrada de Marketing 

envolvendo vários meios de comunicação com esta finalidade. 

 Dentre os meios de comunicação utilizados pelas empresas do setor imobiliário, tem-

se atualmente um grande destaque para o showroom com apartamento decorado acoplado. O 

destaque se dá por conta dos valores investidos e por estar presente na grande maioria dos 

lançamentos imobiliários. Este meio de comunicação tem seu uso destacado também devido a 

sua capacidade de se conectar com o consumidor contemporâneo, que valoriza as 

experiências sensoriais. Desta forma, diferentemente dos demais meios de comunicação, tal 

como a propaganda tradicional na televisão, que apela somente para dois sentidos humanos 

(visão e audição), o showroom com apartamento decorado estimula os cinco sentidos 
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humanos, tornando-se uma espécie de “anúncio publicitário pentadimensional”, o que 

possivelmente permite uma melhor conexão com o consumidor contemporâneo, que valoriza  

uma alta estimulação. 

 Esta valorização do consumidor contemporâneo por experiências e alta estimulação 

encontra aporte teórico no “marketing experimental”, uma nova proposta da filosofia do 

marketing defendida por alguns especialistas. Esta nova filosofia do marketing preconiza que 

o atual consumidor deve ser visto de forma holística, ou seja, como um ser com mente e 

coração (racional e emocional), e que valoriza essencialmente as experiências sensoriais. 

 Portanto, neste contexto do marketing experimental, pode-se afirmar que o  showroom 

com apartamento decorado é uma ferramenta contemporânea sintonizada com os 

consumidores desta sociedade. 

 Apesar da relevância do showroom para o mix de comunicação das construtoras e 

incorporadoras como visto até o momento, são raros os estudos acadêmicos que abordem esta 

temática. Especificamente sobre o showroom, não foi localizado nenhuma bibliografia. Sendo 

assim, esta é a principal justificativa para a realização da dissertação, sendo também 

primordial para a escolha da abordagem qualitativa da pesquisa. 

 A estratégia de pesquisa adotada foi o Estudo de Casos Múltiplos
1
, que teve como 

procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica, observação direta e entrevistas 

semiestruturadas. A pesquisa contou com uma fase exploratória e uma descritiva. 

 Na fase exploratória as entrevistas semiestruturadas foram realizadas com os gerentes 

de marketing, comunicação e vendas: Fabio Agusto Mansano, da construtora Vectra, 

Leonardo Yoshii, da agência Bravo, Jersey Gogel e Joás Junior, ambos da construtora 

Plaenge.  

 A fase descritiva contou primeiramente com a entrevista dos gestores de marketing, 

comunicação ou ponto de venda das empresas: Gafisa (Érica Fujiwara), Tecnisa (Juliana 

Fuganti), PDG (Priscila Rossi), Brookfield (Henrique Teixeira), Cyrela (Paulo André Zerati 

Monteiro). Em seguida foram realizadas as entrevistas com a arquiteta Fabiana Sá, Gabriela 

Procópio, da empresa Alphaville Urbanismo, Tricia Meyer, da agência Eugênio Marketing 

Imobiliário e por fim três clientes que visitaram o showroom das empresas selecionadas 

(Manuel Luz, Marcia Falcão e Igly Serafim).  

                                                 
1
 A metodologia da pesquisa está descrita no capítulo II 
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 Com o entendimento de que o showroom é uma ação comunicativa presente no mix de 

ações mercadológicas das construtoras e incorporadoras, uma pergunta ficou em aberto: “qual 

a efetiva contribuição do showroom no mix de comunicação mercadológica das construtoras 

civis e incorporadoras?”. Esta questão se tornou o problema de pesquisa, que deu origem, por 

sua vez, ao objetivo geral do trabalho que tem como propósito compreender como o 

showroom enquanto meio de comunicação, mais precisamente em sua vocação persuasiva, é 

capaz de envolver emocionalmente os consumidores, por meio de estímulos aos sentidos 

humanos, e materializar o sonho dos consumidores (imóvel inexistente). Procura-se também 

descrever como é a percepção do consumidor no processo de decodificação da mensagem 

contida na ambientação do apartamento decorado. 

 A partir do objetivo geral foi possível a criação de vários objetivos específicos como 

listado abaixo: 

 a) Evidenciar a literatura acerca de temas que envolvam direta ou indiretamente o 

recorte da pesquisa, como: cognição, percepção, persuasão, comportamento do consumidor e 

marketing experimental; 

 b) Levantar dados secundários que conceituem e evidenciem a representatividade do 

varejo imobiliário e da construção civil no Brasil,  

 c) Descrever como se dá o processo de construção de um showroom como elemento 

publicitariamente persuasivo capaz de tangibilizar um sonho do consumidor;  

 d) Descrever como é a percepção do consumidor no processo de decodificação da 

mensagem contida na ambientação do showroom (apartamento decorado); 

 e) Analisar qual a integração e relação do showroom com as demais ferramentas de 

comunicação utilizadas pelas construtoras civis; 

 f) Relatar o uso de novas tecnologias a serviço da comunicação mercadológica das 

construtoras civis e incorporadoras, e verificar  se haverá uma integração ou convergência 

com o showroom; 

 g) Apontar as perspectivas futura e potencialidades quanto ao uso do showroom pelas 

construtoras civis. 

 Para responder ao objetivo geral e objetivos específicos, a dissertação compreende 

cinco capítulos como descrito a seguir: 

 Capítulo I - apresenta primeiramente uma definição para o termo showroom e em 

seguida busca-se descrever a dimensão do que é o sonho da casa própria para o consumidor, 

ou seja, o que representa para o consumidor a compra deste bem. Um breve tópico traz 
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também as conceituações do varejo e da indústria da construção civil, bem como sua 

representatividade para economia atual e a tendência no longo prazo. No final, uma 

explanação das vantagens competitivas e estratégias desenvolvidas pelas construtoras e 

incorporadoras selecionadas neste estudo, permitem uma leitura do cenário mercadológico 

atual e algumas inferências sobre as perspectivas de futuro.    

 Capítulo II - compreende a metodologia que norteou a realização do trabalho.  

 Capítulo III - ilustra um breve resgate da evolução das sociedades até o momento 

atual, abordando principalmente temas como cultura, o consumo, as necessidades e 

satisfações humanas. A introdução das lojas de departamento no século XIX também é 

abordada, pois se pressupõe que esta é uma possível gênese do showroom.  Por fim, o 

comportamento do consumidor sob várias perspectivas também é apresentado.  

 Capítulo IV - descreve primeiramente os conceitos que dão suporte teórico  à 

dissertação. O capítulo relata também a forma como o merchandising se utiliza da arquitetura 

de interiores para criar uma atmosfera de loja, por meio de estímulos sensoriais aos cinco 

sentidos humanos (visão, tato, paladar, olfato e visão).  

 Capítulo V - expõe inicialmente as definições de missão, visão, valores e outras 

informações sobre as empresas que participaram da pesquisa. Na sequência, o capítulo traz as 

principais constatações que o autor deste trabalho verificou durante as observações diretas nos 

showrooms e uma discussão dos principais pontos citados pelos entrevistados durante as 

entrevistas semiestruturadas
2
. 

 Nas considerações finais os principais pontos são destacados com a finalidade de 

apresentar uma proposição que responda ao problema de pesquisa e atinja os objetivos deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 O resultado das observações diretas e entrevistas semiestruturadas encontra-se na íntegra na seção apêndice 
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CAPÍTULO I - O SONHO DA CASA PRÓPRIA E O VAREJO DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

 Este capítulo ilustra inicialmente a construção de uma definição para o termo 

showroom e em seguida descreve a dimensão do que é o sonho da casa própria para um 

consumidor, em outras palavras, o que representa para o consumidor a compra da sonhada 

“casa própria”. Como esta atividade econômica está inserida dentro do varejo, um breve 

tópico traz também as conceituações do varejo e suas tipologias. Seguido disto, a indústria da 

construção civil e sua representatividade para a economia atual e a tendência no longo prazo 

também são apresentadas por meio de dados macroeconômicos. No final, um levantamento 

das vantagens competitivas e das estratégias desenvolvidas pelas construtoras e 

incorporadoras, selecionadas neste estudo, permite uma leitura do cenário mercadológico 

atual e algumas inferências sobre uma panorâmica futura. As construtoras e incorporadoras 

listadas, neste último tópico, são aquelas selecionadas para fase descritiva (ver metodologia 

no capítulo II). 

 

 

1. 1 Uma definição para showroom 

   

 Antes de avançar nos demais capítulos, faz-se necessário o esclarecimento do conceito 

de “showroom” adotado neste trabalho, bem como o entendimento dos profissionais da área 

acerca do termo. Neste sentido, segundo o profissional Fabio Augusto Mansano
3
, coordenador 

de comunicação da construtora Vectra, o showroom é sinônimo de uma “central de vendas” 

ou “central de apartamentos decorados”, ou seja, showroom é o local onde se tem um ou mais 

apartamentos decorados. Na mesma linha de raciocínio Jersey Gogel
4
, gerente de marketing 

da construtora Plaenge, afirma que “showroom é uma central de decorados”.  

 Uma definição distinta das anteriores é apresentada por Priscila Rossi
5
, gerente de 

marketing da incorporadora PDG, ao afirmar que o showroom é um ponto de venda, isto é, 

em suas palavras “na verdade nós chamamos o showroom de estande de vendas, que é onde 

será explicado tudo sobre o produto para o cliente [...]. Na PDG, todo estande de vendas tem 

um apartamento decorado”. Houaiss (2009, p.829) colabora ao ilustrar que estande pode ser 

                                                 
3
Entrevista concedida ao autor no dia 15 out. 2011. A íntegra da entrevista consta no apêndice 1  

4
 Entrevista concedida ao autor no dia 20 out. 2011. A íntegra da entrevista consta no apêndice 3 

5
 Entrevista concedida ao autor no dia 18 nov. 2011. A íntegra da entrevista consta no apêndice 7 
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definido como “posto de venda”. Seguindo essa linha de raciocínio, a entrevistada Érica 

Fujiwara
6
, gerente nacional de marketing da construtora Gafisa, diz que o showroom é 

somente o ponto de venda, onde fica o ambiente em que os corretores fazem o atendimento ao 

cliente. Anexo ao showroom é que é colocado o apartamento decorado. 

 As duas primeiras conceituações de Fabio Mansano e Jersey Gogel talvez carreguem 

um pouco da cultura local onde fica a sede das empresas que trabalham, pois é comum em 

Londrina-PR, devido a diversos fatores como a proximidade geográfica, construir-se o 

showroom em um local fixo, ou seja, ele não é construído no terreno do futuro edifício, mas 

num espaço único e permanente onde são construídos todos os apartamentos decorados da 

construtora. Tricia Meyer
7
, diretora de atendimento da agência Eugênio, relatou, durante a 

entrevista, que a empresa Camargo Corrêa também tem algo similar em São Paulo, próximo 

ao Shopping Cidade Jardim, mas é uma exceção. Portanto, acredita-se que a definição para 

showroom usualmente mais utilizada pelos profissionais do segmento, em âmbito nacional, 

seja nesta última linha de raciocínio, como sinônimo de estande de vendas onde geralmente 

há em anexo um apartamento decorado, também chamado de unidade decorada, apartamento 

modelo ou simplesmente decorado.  

 No decorrer da pesquisa bibliográfica não foi possível localizar uma definição 

acadêmica para “showroom”. Desta forma, este trecho da dissertação se propõe a definir o 

termo showroom no sentido de “estabelecer limites, delimitar” (HOUAISS, 2009, p.606). 

Obviamente a pretensão aqui não é apresentar uma definição exaustiva, mas sim um ponto de 

partida para os demais pesquisadores que abordarem o showroom como objeto de pesquisa 

em trabalhos futuros, sendo assim uma contribuição para o campo da Comunicação. 

 A construção desta definição é embasada no conceito etimológico da palavra e nas 

evidências das pesquisas bibliográficas e das observações diretas realizadas nesta dissertação.   

 Sendo assim, inicialmente o conceito etimológico mostra que showroom pode ser  

definido como uma sala em que a mercadoria é exposta
8
 ou ainda como um grande espaço 

usado para exibir produtos à venda, tais como automóveis, móveis, eletrodomésticos, tapetes 

ou vestuário
9
 e, segundo Houaiss (2009, p.1741), “local em que se expõem produtos 

industriais e comerciais para venda”. 

 Neste primeiro passo, encontramos três palavras-chave que podem ajudar a delimitar 

as fronteiras deste conceito: sala ou espaço, exibir ou expor e venda. 

                                                 
6
 Entrevista concedida ao autor no dia 21 nov. 2011. A íntegra da entrevista consta no apêndice 4 

7
 Entrevista concedida ao autor no dia 18 nov. 2011. A íntegra da entrevista consta no apêndice 10 

8
 Fonte: http://oque.dictionarist.com/showroom. Acesso 18 mai 2012. 

9
 Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Showroom. Acesso 18 mai 2012. 

http://oque.dictionarist.com/showroom
http://en.wikipedia.org/wiki/Showroom
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 Sala ou espaço. As observações diretas (ver Apêndices) evidenciaram grandes espaços 

arquitetonicamente muito bem trabalhados no sentido estético, em sintonia com conceito 

etimológico da palavra. Outra constatação é a de que apesar de haver uma divisão com 

paredes, o showroom é um espaço único onde é exposto o produto (apartamento) à venda. 

Assim, o showroom geralmente compreende o estacionamento, recepção, sala para 

atendimento, playground para crianças, back office e um apartamento decorado. O que se tem  

são formas diferentes de expor ou exibir o produto dentro de um showroom, ou seja, no 

apartamento  decorado a própria construção, decoração e outros estímulos se encarregam de 

comunicar (comunicação não verbal) e expor o produto (apartamento) à venda. Já os 

corretores utilizam da comunicação verbal para expor o produto à venda (apartamento) com o 

suporte de uma parte do showroom (sala de atendimento), onde equivocadamente é definido 

por muitos profissionais do setor como sendo o showroom ou estande de vendas. 

 A forma como o produto é exposto num showroom também é bem peculiar, pois esta 

exposição conta com um projeto muito bem elaborado de merchandising com diversos 

estímulos sensoriais para despertar emoções e sentimentos positivos nos clientes potenciais 

que visitam o espaço, com o intuito de persuadir o cliente potencial a concretizar a compra. 

Desta forma, diferentemente de uma Loja Conceito (ver capítulo IV), espaço comercial 

similar a um showroom, o objetivo do showroom é unicamente concretizar a venda. 

 Após o esclarecimento de algumas especificidades do conceito etimológico da palavra 

showroom e com base nas evidências da pesquisa de observação e bibliográfica, é possível 

definir o showroom no segmento de construção civil como um amplo espaço comercial para 

exibir um produto à venda, planejado com o uso de técnicas da competência merchandising, 

de modo a persuadir o cliente a efetuar a compra, principalmente por meio de sua atmosfera, 

que contém estímulos sensoriais capazes de influenciar emocionalmente o consumidor e 

tangibilizar um sonho de consumo. 

 

 

1.2 O sonho da casa própria 

 

 Os primeiros indícios de “habitação” são os abrigos e cavernas feitos na rocha e 

descobertos pelos arqueólogos desde a Europa até a África e a China. Desenhos “tectiformes” 

ocorrem também na arte das cavernas do Alto Paleolítico. Os povos sedentários, agrícolas e 

industriais, por sua vez, têm conseguido construir estruturas de maior permanência em 
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madeira, bambu, pedra, tijolo e, atualmente, aço, concreto, vidro e outros materiais 

(KESSING, 1972, p.318). 

 Como se observa acima, a habitação está presente na vida do ser humano desde 

tempos remotos. Kessing (1972, p.318-325) revela ainda que  a função óbvia de abrigo e 

proteção certamente vem à mente primeiro quando se pensa na habitação como categoria 

universal de cultura. Além da proteção física, pode-se incluir também a questão do recato 

social e conforto. Como o vestuário, a habitação costuma refletir as condições do habitat. 

Geralmente se ajusta ao clima e, antes do intercâmbio extensivo dos materiais de construção, 

a habitação tinha que se adaptar às limitações dos recursos imediatamente disponíveis. 

Quando a habitação passa a receber embelezamentos, torna-se outro meio patente de 

expressão da posição social e outras funções simbólicas relacionadas com a identificação 

individual ou grupal. Aliás, muitas características de habitação e da comunidade em um 

sentido físico em nosso ambiente cultural adquirem sentido quando consideramos suas 

funções simbólicas. Neste contexto, o mobiliário doméstico varia grandemente de grupo a 

grupo, sendo que seus estilos também decorrem não apenas da necessidade funcional 

imediata, mas ainda de fatores sociais, estéticos e outros. A habitação geralmente se torna um 

símbolo visível de identidade cultural em face de pressões exteriores. Talvez em todas as 

sociedades, onde habitação é símbolo de posição social, exista o desejo de ascensão 

residencial. 

 Esta visão antropológica e histórica de Kessing (1972) interessa a este trabalho por 

destacar essencialmente dois pontos que servem de linha mestra para conduzir nosso 

entendimento sobre a aquisição de uma “habitação” nesta dissertação. Primeiro, as pessoas 

não procuram numa casa somente a questão funcional, sendo o seu valor simbólico construído 

socialmente um item de grande relevância nos últimos tempos. Segundo, nas sociedades onde 

a habitação tem como valor simbólico uma conotação de status ou posição social, as pessoas 

procuram uma “ascensão residencial”, muitas vezes similar à competição social iniciada na 

Inglaterra do século XVIII (ver capítulo III). Esta última ponderação nos permite inferir que 

as pessoas sempre buscarão uma “casa melhor” e, nesse sentido, a longevidade do showroom   

pode se beneficiar desta condição. 

 Nos dias atuais a linguagem está impregnada de expressões sobre o lar e a casa, que 

tanto dependem de emoções fortes como as evocam: sentir-se em casa, regresso ao lar, não ter 

um lar, lar, doce lar. Falar de lar e de casa não é, portanto, apenas falar de um único espaço 

físico. É falar de um espaço com profunda carga psíquica. Um espaço em que a memória 

conspira com o desejo, assim como muitas vezes o contradiz. É mais um lugar do que  um 
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espaço. Um lugar de abrigo. Um lugar catalisador e também opressivo. Um lugar com 

fronteiras para definir e defender. Um lugar de regresso. Um lugar de onde possa se ver o 

mundo. Privado. Pessoal. Interior. Familiar. Meu. Todos esses termos têm seus opostos. E o 

lar é produto da distinção deles. Sempre posto como contra o público, o impessoal, o exterior, 

o não familiar (SILVERTONE, 2002, p.166-167). 

 Silverstone (2002), em sua obra “Por que estudar a mídia?”, ao citar diversos autores, 

faz um relato no capítulo 10 (Casa e Lar) muito pertinente a este estudo, o que justifica, 

portanto, de certo modo, sua citação neste tópico de forma mais extensa. 

 Para Bachelard (1964), casas e lares implicam vindas e idas, movimentos do interior 

para o exterior e vice-versa. Soleiras para cruzar. Portas para abrir. Muros para defender. As 

fronteiras entre diferentes tipos de espaços, e os valores atribuídos a cada uma, variam de 

cultura para cultura e de época para época.  A cidade e o subúrbio têm sentimentos diferentes 

em relação a suas portas. Tanto quanto o italiano e o inglês. A classe média e a classe 

operária. O degrau polido, as cortinas de renda, as varandas e as janelas panorâmicas, todos 

sinalizam e significam uma versão diferente da barreira entre dentro e fora: ver e não ser 

visto, ser visto e não ver. Acolher bem ou esconder-se. Mover-se livremente ou sentir-se 

coagido. Aberturas e fechamentos. O autor relata ainda “quão concreto tudo se torna no 

mundo do espírito quando um objeto, uma simples porta, pode fornecer imagens de hesitação, 

tentação, desejo, segurança, boa acolhida e respeito” (BACHELARD,1964 apud 

SILVERSTONE, 2002, p.169). 

 Esta metáfora relatada por Bachelard (1964) em que a porta assume conotações 

distintas de sua funcionalidade, enquanto objeto, tem íntima ligação com o título deste 

trabalho “[...] os aspectos polissêmicos do discurso persuasivo”  que será abordado nos 

capítulos posteriores.  

 Seguindo a discussão, para Silverstone (2002, p.170), a porta tem, então, importância 

literal e espiritual. Sonhamos com portas. Nossas fantasias partilhadas e partilháveis são 

contadas como passagens por portas: portas da percepção, portas do outro lado através das 

quais descobrimos mistérios, prazeres e terríveis pesadelos. Completando, Van Gennep 

(1960) diz que “a porta é a fronteira entre o mundo exterior e o doméstico no caso de uma 

moradia comum, e entre o mundo profano e o sagrado no caso de um templo. Por isso, cruzar 

uma soleira é unir-se a um novo mundo” (VAN GENNEP, 1960, apud SILVERSTONE, 

2002, p.170). 

 Agnes Heller (1984, p.239) diz que a casa é a base para nossas ações e percepções, 

onde quer que estejamos: 
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Essencial à vida cotidiana média é a consciência de um ponto fixo no 

espaço, uma posição firme da qual ‘procedemos’ e ao qual voltamos no 

devido curso. Essa posição firme é o que chamamos ‘casa’. ‘Ir para casa’ 

deve significar: retornar àquela posição firme que conhecemos, com a qual 

estamos acostumados, onde nos sentimos seguros e onde nossas relações 

emocionais são mais intensas (AGNES HELLER, apud SILVERSTONE, 

2002, p.172). 

 

 Por fim, nesta linha de raciocínio, Bachelard diz que: 

 

Lembranças do mundo externo nunca terão a mesma tonalidade das do lar e, 

ao evocá-las, enriquecemos nosso estoque de sonhos; nunca somos 

historiadores verdadeiros, mas sempre quase poetas; e talvez a emoção seja 

apenas uma expressão de uma poesia  que se perdeu. Assim, ao abordar a 

casa com o cuidado de não romper a solidariedade de memória e 

imaginação, podemos ter esperança de fazer os outros sentirem toda a 

elasticidade psicológica de uma imagem que nos leva a uma profundidade 

inimaginável. A casa protege o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa 

nos permite sonhar em paz. A casa em que nascemos é mais que uma 

corporificação do lar, é também uma corporificação dos sonhos 

(BACHELARD, 1964, apud SILVERSTONE, 2002, p.173, grifo nosso).  

 

 Esta compreensão do que representa simbolicamente uma casa para uma pessoa, em 

termos emocionais e psíquicos é importante, neste trabalho, ao indicar o “pano de fundo” que 

possivelmente está na mente de um consumidor quando ele visita um showroom para procurar 

um novo apartamento. Não se trata apenas de comprar um novo abrigo ou ainda uma casa 

melhor por questões simbólicas como status. A busca por um novo lar pode envolver questões 

muito mais profundas como relatadas por Silverstone (2002) e os demais autores citados. Este 

entendimento nos dá pistas de que seu envolvimento neste processo deverá ser grande e 

carregado de questões emocionais e subjetivas.  

 Bachelard (1964) toca em outro ponto importante para este estudo, ao ligar a casa em 

que nascemos como uma “corporificação dos sonhos”. O sonho é outra palavra comumente 

ligada à casa, e que deriva algumas expressões como “sonho da casa própria”. O showroom, 

por meio do seu apartamento decorado, tem como um dos seus diferenciais justamente a 

capacidade de estimular os sonhos das pessoas que o visitam.  

 Neste sentido, alguns entrevistados, ao visitar um apartamento decorado, afirmaram 

imaginar-se vivendo naquele espaço com sua família e fazendo suas atividades rotineiras (ver 

Apêndices 17 e 18).  

 Diante da importância funcional e psíquica para os consumidores, a compra de uma 

“habitação” se torna então uma tarefa complexa, árdua, e ao mesmo tempo emocionante. 

Neste sentido, Fabio Mansano diz que “não é uma compra de algum bem de consumo como 
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uma roupa que se compra por impulso e se não gostar descarta, são anos de poupança”.  Para 

outro entrevistado, Leonardo Yoshii
10

, diretor geral da agência Bravo, as pessoas ainda têm o 

sonho da casa própria, de ter o seu apartamento, isto continua como um desejo dos brasileiros. 

“A compra de um apartamento é um investimento alto, às vezes a economia de uma vida 

[...]”. Nas palavras de Jersey Gogel  “no Brasil é interessante que ainda vale muito esta coisa 

de ter o seu apartamento próprio. Então as pessoas procuram muito esta segurança [...]”. 

Neste sentido, Gabriela Procópio
11

, gerente nacional de marketing da empresa Alphaville 

Urbanismo, também corrobora em sua entrevista ao dizer que: 

Quando você compra um imóvel, qualquer que seja um loteamento, uma 

casa ou um apartamento não é uma compra que é fácil de ser feita [...]. 

Geralmente é a compra da vida ou é um up grade que você vai dar com sua 

família, e às vezes o valor representa o maior bem o que o cliente tem. 

  

 Ainda sobre a compra da habitação, mas em outra entrevista Tricia Meyer traz uma 

visão do lado emocional envolvido nesta conquista: 

 

Ao vender um apartamento você está mexendo com a vida da pessoa. 

Normalmente, ela vai financiar em 20 ou 30 anos, é uma coisa muito 

emocionante [...] é o sonho da vida de uma pessoa comprar uma casa, seja 

quem for, você está comprando uma casa, você está pegando tudo o que 

guardou para dar uma entrada para ficar sem nada, e depois pegar metade do 

salário e dar mensalmente, ou seja, é muito difícil. 

 

 

1.3 Varejo 

 

 O varejo consiste em todas as atividades que englobam o processo de venda de 

produtos e serviços para atender a uma necessidade do consumidor final. Logo, o varejista é 

qualquer empresa cuja atividade principal consiste no varejo, isto é, na venda de produtos e 

serviços para o consumidor final. As atividades varejistas não se resumem a venda em loja, 

elas podem ser realizadas também pelo telefone, pelos Correios, pela internet e também na 

casa do consumidor [venda porta a porta] (PARENTE, 2010, p.22). 

 O varejo pode ainda assumir vários tipos conforme ilustram Churchill e Peter na tabela 

1 a seguir. 

 

 

 

                                                 
10

 Entrevista concedida ao autor no dia 19 out. 2011. A íntegra da entrevista consta no apêndice 2 
11

 Entrevista concedida ao autor no dia 19 nov. 2011. A íntegra da entrevista consta no apêndice 4 
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TABELA 1 - OS PRINCIPAIS TIPOS DE VAREJO COM LOJA 

Tipo Definição 

Lojas 

especializadas 
Lojas que operam uma seleção profunda em um número limitado de categorias de 

produtos. 

Lojas de linhas 

limitadas 

Lojas que oferecem sortimento  profundo de umas poucas linhas de produtos afins. 

Lojas de linha 

única 

Lojas que enfatizam uma única linha de produtos. 

“Matadoras de 

categorias” 

Lojas grandes que vendem a preços baixos uma linha limitada de produtos, 

apresentando uma seleção profunda mas também certa amplitude. 

Lojas de 

consumo em 

massa 

Varejistas que oferecem uma mistura ampla mas um tanto superficial de produtos. 

Supermercados Grandes estabelecimentos estruturados em departamentos que oferecem um estoque 

relativamente amplo e completo de mantimentos, complementados por uma 

diversidade de mercadorias de conveniência não alimentícias, e que são operados no 

autosserviço. 

Lojas de 

departamento 

Estabelecimentos varejistas que operam com diversas linhas de mercadorias. 

Showroom de 

catálogos 

Pontos de revenda a varejo que os consumidores visitam para fazer compras de 

artigos descritos em catálogos enviados para suas residências 

Superlojas 

(supercenters) 

Grandes lojas que apresentam preços baixos e operam com mais ítens do que a 

maioria dos supermercados 

Hipermercados Uma combinação extraordinariamente grande entre loja de descontos, supermercado 

e estoque em uma única instalação. Normalmente vendem a preços de 10 a 15% 

menores do que os preços normais do varejo. 

Lojas de 

desconto 

Grandes lojas varejistas que incorporam muitos aspectos da estratégia de 

comercialização dos supermercados, tentam marcar os preços dos produtos com uma 

pequena margem de lucros, mantêm estoque e prestam atendimento ao cliente 

limitado. 

Armazéns Varejistas que oferecem determinados tipos de mercadoria, especialmente secos e 

molhados, remédios, ferramentas, implementos e mobílias domésticas em um 

ambiente de depósito; as instalações em geral são na periferia, em prédios isolados e 

de aluguel baixo, oferecendo um mínimo de serviço. 

Lojas de 

variedades 

Estabelecimentos que vendem uma variedade de mercadorias na faixa de preços 

baixos, populares, tais como produtos de papelaria, artigos para presentes, acessórios 

femininos etc. 

Pontas de 

estoque 

Varejistas que oferecem preço mais baixo para produtos fora da estação ou com uma 

variedade limitada de cores e tamanhos. 

Lojas de 

conveniência 

Instituições varejistas cuja principal vantagem para os consumidores é a 

conveniência da localização e do horário de funcionamento; são varejistas com 

grande marca de lucro e alta rotatividade de estoque. 

 

 
Fonte: adaptado de Churchill e Peter (2000, p.419). 
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 Um dos fatores críticos de sucesso para o varejista, segundo Kotler e Keller (2006, 

p.501), consiste em encontrar um ponto ótimo do nível de serviço, de forma a equacionar os 

anseios dos consumidores e os objetivos estratégicos do varejista. A teoria da roda de varejo 

explica por que surgem novos formatos de loja. As lojas de varejo convencionais costumam 

ampliar seus serviços e elevar seus preços para cobrir os custos. Esses custos maiores dão 

oportunidade para o aparecimento de novos formatos de lojas que ofereçam preços mais 

baixos e menos serviços. Assim novos formatos de loja surgem para atender às preferências 

muito diferentes dos consumidores quanto a níveis de serviços. Segundo os autores, os 

varejistas podem se posicionar para oferecer um dos quatro níveis de serviços a seguir:

 Autosserviço: é a base de todas as operações de desconto. Em nome da economia, 

muitos clientes se dispõem a procurar e selecionar produtos. 

 Seleção: os próprios clientes encontram os produtos que querem comprar, mas podem 

pedir ajuda se necessário. 

 Serviço limitado: são expostas mais mercadorias à venda, e os clientes precisam de 

mais informações e ajuda. 

 Serviço completo: os vendedores estão prontos para ajudar em todas as fases do 

processo. Os clientes que preferem ser atendidos pessoalmente preferem este tipo de loja. O 

alto custo de pessoal, juntamente com o maior número de produtos especializados e itens de 

menor movimentação e com muitos serviços, resulta em um varejo de alto custo (KOTLER; 

KELLER, 2006, p.501). 

 De acordo com as observações diretas realizadas pelo autor deste trabalho, o 

showroom se enquadra no nível de “serviço completo”, pois os corretores acompanham todo 

o processo do cliente em sua compra. Aliás, há ocasiões em que, se for preciso, o próprio 

corretor busca o cliente e o leva até o showroom. 

 O conjunto de variáveis que compõem o esforço de marketing do varejista é conhecido 

como o “composto de marketing do varejo” ou simplesmente “composto varejista”. Este 

composto engloba todos os fatores controláveis que o varejista articula para conquistar a 

preferência dos consumidores (PARENTE, 2000, p.61). Sendo assim, o êxito do varejista 

depende de uma combinação eficiente dos 6 elementos do quadro 1. 
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QUADRO 1 - COMPOSTO DO VAREJISTA E EXEMPLOS DE ATRIBUTOS PARA A 

AVALIAÇÃO DE VAREJISTAS. 

6 P’s do Mix Varejista Exemplo de Atributos 

P - Mix de Produtos Variedade (amplitude e profundidade); qualidade dos 

produtos; exclusividade de estilos ou de design. 

P – aPresentação Layout, departamentalização e planograma; decoração 

e atmosfera; comunicação visual e sinalização; 

conforto. 

P – Preço Preço dos produtos; benefício / custo dos produtos; 

prazo e forma de pagamento. 

P - Promoção Propaganda; promoção no ponto de venda; programas 

de fidelização. 

P - Pessoal Rapidez no atendimento; interesse e cortesia no 

atendimento; serviços oferecidos. 

P - Ponto e localização Proximidade; facilidade de acesso; 

complementaridade com outras lojas. 

Fonte: Parente (2000, p.124). 

  

 Outro item diferenciador do varejo diz respeito à imagem, ou seja, o patrimônio da 

marca do varejista. McGoldrick (2005, p.559) diz que o acúmulo de percepções de clientes 

em relação a uma organização compreende aquela mercadoria um tanto nebulosa: a imagem. 

Como os varejistas e pesquisadores já se convenceram da forte relação entre boa imagem e 

bom desempenho financeiro, começaram a investir extensivamente nas técnicas de medição, 

comparação e rastreamento da imagem. A imagem saiu de seu papel nebuloso de simples 

“dado” e passou para o centro do palco como um indicador fundamental para o desempenho 

da empresa na mente do consumidor, que é o lugar que mais importa.  

 A complexidade e a multidimensionalidade das imagens do varejo são resumidas na 

figura 1. A imagem do varejo compreende um conjunto de percepções das forças/fraquezas de 

atributos, mais crenças sobre os valores mais internos e mais externos para os quais o varejista 

contribui. A importância de medir as percepções dos consumidores também foi reconhecida: a 

principal razão por que lojas são excluídas da lista de alternativas de um comprador é que os 

outros compradores são muito afluentes/pobres, seguidores de moda/conservadores etc. 

Contudo, as bases dessas crenças também são multifacetadas. Percepções são baseadas em 

lojas individuais, nos centros em que estão localizadas, em departamentos e faixa de produtos, 

elementos que naturalmente podem variar dentro de uma cadeia (MCGOLDRICK, 2005, 

p.559). 
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FIGURA 1 - DIMENSÕES DA IMAGEM DO VAREJO 

 

Fonte: McGoldrick (2005, p. 560). 

  

 Variável obrigatória na discussão contemporânea do varejo é a “atmosfera do varejo” 

como abordado por Parente (2000) nos 6 P’s do mix varejista (quadro 1). Mas, devido à 

relevância e sobretudo à ligação direta com o objeto deste estudo, este tema é abordado com 

maior profundidade no capítulo IV. 

 

 

1.4 A indústria da construção civil 

 Em um curto espaço de tempo a construção civil vivenciou momentos distintos no 

Brasil quanto ao seu grau de desenvolvimento. Na década de 1940, por exemplo, houve um 

período de crescimento vertiginoso com os militares no comando da nação. Nas décadas 

seguintes,  após vários períodos de altos e baixos, ao que tudo indica, os últimos anos têm 

apresentado novamente um crescimento expressivo.  

 Este novo crescimento é uma combinação de alguns fatores, tais como o crescimento 

do PIB e da população, a demanda reprimida por moradias, maior disponibilidade de 

financiamento imobiliário e o aumento da renda. Tais fatores contribuem  sobremaneira para 

impulsionar a busca por uma casa própria nos dias atuais. Já no longo prazo, as projeções 

desses indicadores mostram um grande potencial de crescimento para o mercado imobiliário 

brasileiro. 
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 Além de mudanças econômicas, este segmento tem passado por alterações 

socioculturais.   Neste sentido, é apresentada também neste tópico uma pesquisa de mercado 

que revela uma fotografia do comportamento dos consumidores na cidade de São Paulo. O 

estudo foi realizado por uma empresa privada, muito reconhecida nesse mercado (Lopes). 

 Desta maneira, o intuito neste trecho da dissertação é, após um rápido resgate histórico 

da construção civil no Brasil, evidenciar o seu atual grau de desenvolvimento e algumas 

projeções futuras. 

 

1.5 Breve histórico da construção civil 

 

 O setor da construção civil esteve presente desde a Idade Antiga até os dias atuais, 

com sua importância relativa dentro de cada contexto, tendo sua grandeza e complexidade 

como representação da situação econômica e social das nações. Com o desenvolvimento da 

ciência moderna por Galileo Galilei e posteriormente de técnicas mais aprimoradas de 

construção civil, a tecnologia englobou a junção do domínio das técnicas com o conhecimento 

científico, originando a construção civil conhecida até os tempos de hoje, conforme abordado 

por Abiko (2003, p.217-222). 

 Além do desenvolvimento da tecnologia, segundo Mañas e Pacagnan (2004, p.19), 

com o decorrer da modernização de máquinas e mecanização crescente durante a Segunda 

Revolução Industrial, que trouxe principalmente o destaque do aço, a construção civil ganhou 

maior velocidade no tocante ao desenvolvimento e aprimoramento das suas práticas, 

possibilitando a aceleração do crescimento nesse setor e o atendimento de maiores demandas 

dentro de todas as classes sociais. 

 No Brasil, em especial, foi na década de 1940 durante o governo de Getúlio Vargas, 

que o país apresentou aumento significativo de investimento no setor da construção civil, 

sendo apontado como um dos setores mais avançados e tornando o país como referência em 

concreto armado. Além disso, o investimento foi aumentado durante a época do Regime 

Militar, dito como “milagre econômico brasileiro”. Neste recorte histórico, o país apresentou 

um esboço de desenvolvimento econômico alicerçado principalmente nas diretrizes da 

construção civil (CBIC, 2010, on-line). 

 O relatório elaborado pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) sobre 

a importância do setor da construção civil na economia brasileira aponta ainda que, durante as 

décadas de 1980 e 1990, a construção civil sofreu estagnação devido à retirada de políticas 
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públicas de investimento no setor e apresentou um cenário de recessão, motivando algumas 

construtoras a desenvolverem estratégias de unificação, parceria ou até mesmo encerramento 

das atividades (CBIC, 2010, on-line).  

 Já no novo século, o setor retomou seu crescimento de forma ainda mais significativa, 

com maior estabilidade econômica resultante da consolidação do Plano Real. Com isso, a 

construção civil vem demonstrando nos últimos oito anos uma participação expressiva no PIB 

do Brasil, o que associado com um PIB crescente em números brutos, é tido como uma 

situação de crescimento contínuo, conforme apontado pelo DIEESE (2011, on-line). Seguido 

disso, novas políticas públicas de construção de infraestrutura em todo o país foram 

desenvolvidas, impactando na injeção de recursos financeiros na economia e, 

consequentemente, aumento do poder aquisitivo das classes sociais mais emergentes e 

aceleração do consumo nos diversos setores, conforme aponta o Estudo Setorial da 

Construção, divulgado pelo DIEESE em abril de 2011. 

 Conforme dito por Januzzi (2010), a influência da construção civil no 

desenvolvimento econômico e social de um país se deu e se dá pelo fato de ser um setor com 

alto efeito multiplicador no que tange às necessidades de investimento de capital, melhores 

resultados de desempenho na relação capital /matéria bruta e sua utilização de mão de obra 

qualificada e não qualificada de forma intensa. Esse setor, segundo Lima, Valcárcel e Dias 

(2005, p.11), se divide amplamente em montagem industrial, construção pesada e edificações, 

e, com toda sua complexidade, envolve a indústria pesada como siderúrgica, metalúrgica, 

madeireira, mineração, indústrias de vidro, plástico, material elétrico e hidráulico, além da 

prestação de serviços, sendo um dos principais agentes da movimentação econômica do país. 

 Segundo a CBIC (2010, on-line), a construção civil é um dos principais mecanismos de 

atividade produtiva capaz de alavancar a economia e sustentá-la em tempos de crise 

econômica mundial, modificando a estrutura social de um país e tornando outros setores 

produtivos também mais aquecidos e toda sua estrutura econômica mais estável em médio e 

longo prazo. 

  

1.6 O setor imobiliário 

 

 Diversas análises do setor imobiliário realizadas por grandes agentes do setor como 

PDG (2008-9), Brookfield (2012), Cyrela (2010), DIEESE (2011), Valor Setorial (2010), 

Gafisa (2010), Tecnisa (2012) e Rossi (2011) indicam que uma análise mercadológica do 
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setor imobiliário pode ser dividida de maneira genérica no tripé: 1) Fatores macroeconômicos; 

2) Fatores demográficos e socioculturais; 3) Disponibilidade de crédito imobiliário. 

 

1.6.1 Fatores macroeconômicos 

 

 O primeiro fator analisado é o PIB (Produto Interno Bruto). Este indicador oficial é o 

responsável por auferir as riquezas produzidas num país. Além disso, apesar das críticas de 

não abarcar todas as questões sociais de um país, ele se mostra eficiente para mostrar o 

crescimento econômico que o país vem obtendo ao longo dos anos, permitindo assim uma 

comparação com os demais países, bem como uma análise interna entre os diversos setores da 

economia, inclusive possibilitando identificar quais setores estão se destacando. 

 Sob este prisma, o setor da construção civil tem apresentado historicamente uma curva 

de expansão, com breves quedas em alguns períodos que vêm acompanhando toda a 

movimentação do Produto Interno Bruto do país, porém sem esboçar perdas significativas no 

setor (exceto 2009). Estes dados estão no gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DO PIB BRASIL VERSUS PIB DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 

Fonte: CBIC (2011b, on-line). 

 

 Este bom desempenho do PIB setorial reflete diretamente no faturamento das 

empresas do setor, o que pode ser observado no gráfico 2, que lista um extrato representativo 

do segmento, isto é, as 100 maiores construtoras do país. No gráfico, observa-se que, durante 
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o período de 1995 a 2010, as 100 maiores construtoras do país vêm apresentado crescimento 

histórico anual calculado em 7,99%, em uma simulação constante. Esse crescimento implica 

em reinvestimento no próprio setor atendendo novas demandas criadas pelas condições 

ambientais. 

 

 

 

GRÁFICO 2 - FATURAMENTO DAS 100 MAIORES CONSTRUTORAS DO BRASIL 

 

 

Fonte: Ranking (2011, on-line). 

 

 O crescimento da construção civil acima do PIB ocasionou ótimos resultados para a 

sociedade, dentre eles destaque para uma maior geração de empregos, e consequentemente 

uma diminuição da taxa de desemprego, conforme observa-se na tabela abaixo. Os números 

da tabela são expressivos, pois em 2004 a geração de novos empregos era da ordem de 70 mil  

e já em 2011 ultrapassou a casa dos 300 mil. 

 

 

TABELA 2 – GERAÇÃO DE EMPREGOS 

 

INDICADORES 
PERÍODO 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

PIB Setorial - Tx de Crescimento % 6,6 1,8 4,7 4,9 7,9 -0,7 11,6 3,8 

Geração de empregos formais 70.319 126.825 148.051 224.543 296.607 217.692 376.634 309.425 
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Taxa de Desemprego 7,1 5,7 5,5 4,9 3,9 4,1 2,9 3,1 

Fonte: CBIC (2011a, on-line). 

 

 

 A renda do consumidor é outra variável de grande influência na demanda pela compra 

da “casa própria”. Nesta variável, o consumidor avalia tanto sua situação presente como sua 

perspectiva de futuro, uma vez que a compra de um imóvel envolve na grande maioria das 

vezes um financiamento de longo prazo. Neste sentido, o cenário brasileiro da distribuição da 

renda das famílias no presente e previsto até o ano de 2030 é positivo, segundo as instituições 

IBGE, FGV e Ernest Young, conforme listado na figura abaixo, em que consta um 

crescimento substancial nas classes ABC. 

 

FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO DA RENDA DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS  

 

 

Fonte: IBGE, FGV, ERNEST YOUNG (apud BROOKFIELD, 2012, on-line) 

Nota: alguns indicadores chegam a apresentar somente a classe C com 46% da renda, mas isto é reflexo do corte 

da faixa salário (R$ 1.115 a R$ 4.807 por mês). Disponível em: < http://oglobo.globo.com/economia/classe-do-

brasil-ja-detem-46-da-renda-3057175>. Acesso 12 fev 2012. 

 

 

 

 

1.6.2 Fatores demográficos e socioculturais 

 

 O Brasil é um país jovem se comparado, por exemplo, ao Velho Mundo. Desta forma, 

nossa demografia tem apresentado mutações consideráveis num breve período histórico. 

Segundo o IBGE, em meio século de observação, ou seja, entre os anos de 1950 e 2000, a 

http://oglobo.globo.com/economia/classe-do-brasil-ja-detem-46-da-renda-3057175
http://oglobo.globo.com/economia/classe-do-brasil-ja-detem-46-da-renda-3057175


 

41 

população do Brasil passou de 51,9 milhões para 169,8 milhões de pessoas, a esperança de 

vida aumentou de 43,3 para 70,4 anos; a taxa de fecundidade total reduziu em mais da 

metade; baixando de 6,2 para 2,4 filhos por mulher; e a taxa média geométrica de crescimento 

anual diminuiu de 2,99% para 1,64% ao ano. O processo de redução das taxas de natalidade 

teve início na segunda metade da década de 1960, com a introdução no País dos métodos 

anticonceptivos orais. Com isso, as taxas de crescimento da população começam a 

experimentar paulatinas reduções, uma vez que a mortalidade continua em sua trajetória 

decrescente aliada às quedas sucessivas das taxas de fecundidade (IBGE, 2004, on-line). 

 Uma alteração demográfica com reflexo direto no objeto deste trabalho é o 

crescimento no número de domicílios no país. Segundo o IBGE, o índice apresenta também 

um quadro evolutivo crescente com números expressivos como abaixo: 

 

Segundo o Censo Demográfico de 1950, o número de domicílios particulares 

era pouco mais de 10 milhões e, ao final do século, este número atingiu cifra 

de 45 milhões. No período de 1950/1960, os domicílios cresceram 

praticamente na mesma intensidade que a população total. Já no período de 

1970/1980 a taxa de crescimento domiciliar atingiu o ponto mais alto dentre 

os períodos intercensitários, 3,64% ao ano, porém, nos dois últimos 

períodos, o ritmo praticamente se manteve estável, deixando de acompanhar 

o comportamento do ritmo de crescimento da população total. Os novos 

padrões de organização familiar de certo modo influenciam as tendências de 

evolução e crescimento dos domicílios (IBGE, 2004, on-line). 

 

 

 

 A composição da família brasileira é um indicador constantemente monitorado pelas 

construtoras, pois influi diretamente na configuração do produto (apartamento) que estão 

desenvolvendo para venda. Segundo o IBGE (2010, on-line), os padrões de formação, 

dissolução e reconstituição da família tornam-se cada vez mais heterogêneos e seus limites 

mais ambíguos. O casamento tornou-se menos central na vida das pessoas, diferentemente do 

que ocorria em um passado recente, por vezes caracterizado pelo preconceito em relação às 

pessoas que não se casavam. As uniões consensuais aumentaram e, em alguns países, já existe 

o reconhecimento legal dos casais homossexuais. O aumento das separações conjugais e dos 

divórcios levou à formação de novos arranjos familiares. O aumento da mobilidade espacial 

permite aos indivíduos maior liberdade na escolha do lugar onde quer morar, o que pode 

provocar um aumento do desejo de preservar sua independência, fazendo com que casais 

procurem alternativas de convivência e parceria, como a moradia em domicílios diferentes. 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística conclui que as tendências mais 

proeminentes quanto à demografia são, sem dúvida: as reduções do tamanho da família e do 
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número de casais com filhos, e o crescimento do tipo de família formado por casais sem 

filhos, resultados dos processos de declínio da fecundidade e do aumento da esperança de 

vida ao nascer. Desta forma, no período de 1999 a 2009, o número médio de pessoas na 

família caiu de 3,4% para 3,1%. Observa-se, também, nesse período, no conjunto dos arranjos 

familiares, um aumento na proporção de casais sem filhos (de 13,3% para 17,0%) e, 

consequentemente, uma redução de casais com filhos, passando de 55,0% para 47,0% (IBGE, 

2010, on-line). 

 A diminuição do número médio de indivíduos por família citada acima, se observado 

num horizonte maior de tempo, torna-se ainda mais significativa, pois em 1980 o país tinha 

uma média de 4,7 pessoas por família, contra os atuais 3,1 (IBGE, 2004, on-line). Ao que tudo 

indica este número ainda está em declínio, o que talvez explique em parte a tendência do 

mercado apresentar apartamentos cada vez menores. Na figura 3 a seguir, publicada no jornal 

Folha de S. Paulo, é nítido o crescimento em vendas e lançamentos de apartamentos de 1 e 2 

quartos, ao contrário de apartamentos com 3 ou mais quartos. 

 Associado à diminuição do número de dormitórios tem-se consequentemente a 

diminuição da metragem do apartamento. Neste ponto, vale destacar que outros fatores como 

o alto custo de construção nos dias atuais também têm grande influência, e não somente a 

diminuição do número médio de pessoas por família. Todavia, de acordo com o SECOVI-SP 

(Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis 

Residenciais e Comerciais de São Paulo), nota-se no gráfico 3 que o apartamento com até 45 

m² tem apresentado grande incremento na participação de lançamentos nos últimos anos. 

 Neste contexto, em sua entrevista
12

 Tricia Meyer contribui com seu ponto de vista 

para elucidar possíveis origens dos apartamentos com metragens menores, e que de certa 

maneira corrobora com os dados já citados. 

 

Hoje em dia a gente tem muito público single, muito solteiro, muito casal 

que mora junto. E além do metro quadrado, de toda matéria-prima, está 

muito caro hoje em dia para você construir, então você vê a tendência agora 

de apartamentos com 40m², 50m². [...] além de ter mais gente divorciando, 

pessoas que não querem casar ou casam com 40 anos, não é como 

antigamente que se casava na casa dos 20 anos [...]. 

 

 

 

                                                 
12

 Vale ressaltar que todas as entrevistas estão na íntegra nos respectivos apêndices 
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 Tricia Meyer revela ainda que só a metragem do apartamento, em seu ponto de vista, 

não define o perfil do público morador, segundo sua afirmação abaixo. Para a entrevistada, o 

que conta é o estilo de vida do futuro morador, assunto discutido com mais profundidade no 

capítulo III. 

 

Hoje a metragem não define o público, é óbvio que um empreendimento de 

1000 m² não vai ser para um público econômico. Mas só a metragem não 

define o público, eu acho que o que define o público hoje é a forma que você 

faz o seu apartamento, é a forma que você decora, os móveis, isto faz a 

diferença, até porque muitas vezes quando você faz a decoração é quase o 

preço do apartamento. O cliente compra um apartamento de R$ 300 mil de 

30 m², mas ele vai gastar mais R$ 200 mil de decoração, então é o estilo da 

pessoa [...]. 
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FIGURA 3 - LANÇAMENTO E VENDA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS CONFORME O 

PORTE 

 

Fonte: Resende (2011, on-line). 
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GRÁFICO 3 - PARTICIPAÇÃO DOS IMÓVEIS DE ATÉ 45M
2 

NOS LANÇAMENTOS 

 

Fonte: SECOVI-SP (apud RESENDE, 2011, on-line). 

 

 

 A visão de futuro da construção civil no Brasil também é promissora, se observado o 

número de novas moradias apresentadas de 1993 até hoje e sobretudo a tendência prevista 

pela CEDEPLAR até o ano de 2021. Apesar de constar no gráfico abaixo momentos de baixa 

(2011-2015), a linha de tendência quando observada no todo é crescente conforme o gráfico 

4. 

 

GRÁFICO 4 - FORMAÇÃO DE NOVAS MORADIAS NO BRASIL 1993 - 2021 

 

Fonte: CEDEPLAR (apud BROOKFIELD, 2012, on-line). 

 

 Neste contexto de novas moradias, uma leitura pertinente é a representativa 

participação de moradias próprias no total de moradias no Brasil, o que reflete a preferência 

sociocultural da população brasileira por moradias próprias. Segundo dados do IBGE, apesar 

da elevada taxa de juros na década de 90, o percentual de moradias próprias no total de 

moradias aumentou de 70,8% para 73,7% de 1993 até 2003, enquanto o percentual de 
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moradias alugadas diminuiu de 15,3% para 15,0% e o de moradias cedidas caiu de 13,4% 

para 10,7% (IBGE, apud PDG, 2008, on-line). 

 Este crescimento da construção civil que tem sido relatado até o momento atende, na 

verdade, uma demanda latente da população, pois de acordo com a Fundação João Pinheiro, o 

déficit habitacional do Brasil alcançou em 2008 cerca de 7,2 milhões de moradias e, deste 

total, 82,3% referem-se a famílias com renda mensal inferior a três salários mínimos. A tabela 

abaixo, segundo a mesma Fundação, mostra as estimativas do déficit habitacional brasileiro 

por faixas de renda familiar: 

 

TABELA 3 - DÉFICIT HABITACIONAL POR RENDA FAMILIAR EM NÚMERO DE 

SALÁRIOS MÍNIMOS 

Região geográfica Até 3 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM Acima 10 SM Déficit habitacional 

regional 

Norte 704 81 548 16 1349 

Nordeste 2603 157 65 26 2851 

Sudeste 1805 269 192 75 2341 

Sul 532 78 50 19 679 

Centro-Oeste 411 47 31 14 503 

Déficit habitacional 

aproximado 6.055 632 386 149 7.222 

Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (apud PDG, 2008, on-line). 

Nota: SM (Salários Mínimos), em milhares de unidades. SM no período igual a R$ 380,00. 

 

 

1.6.3 Disponibilidade de crédito imobiliário. 

 

 Associado a renda o crédito imobiliário disponível no mercado é um fator primordial 

para impulsionar a venda de novos imóveis. A demanda imobiliária é em grande parte 

influenciada pela disponibilidade de crédito imobiliário para financiar tanto o incorporador na 

produção de novas unidades quanto o consumidor final. 

 O SFH (Sistema Financeiro de Habitação) foi criado pela Lei nº 4.380, de 21 de 

agosto de 1964, com o objetivo de promover a construção e a aquisição de casas próprias. Os 

recursos de financiamento sob o controle do SFH são originados do FGTS e dos depósitos em 

poupança. Durante muito tempo, foi permitido que os bancos brasileiros utilizassem boa parte 

dos recursos captados na caderneta de poupança para aplicação em títulos do Governo 
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Federal, não se observando plenamente a porcentagem cuja destinação estava prevista em lei 

para a utilização destes recursos. A partir de 2002, o Banco Central limitou os investimentos 

realizados por bancos em valores mobiliários de emissão do Governo Federal, o que vem 

provocando um incremento substancial do montante de recursos disponibilizados para o 

mercado imobiliário (PDG, 2008, on-line).  

 O número de financiamentos com crédito imobiliário bateu recorde em 2011 e desde 

2004 apresenta um crescimento significativo em termos de valores absolutos conforme ilustra 

o gráfico abaixo com números da ABECIP (Associação Brasileira das Entidades de Crédito 

Imobiliário e Poupança), pois o volume de financiamento que estava em cerca de 3 bilhões de 

reais em 2004 atingiu aproximadamente 80 bilhões em apenas oito anos (2011) e com uma 

projeção superior a 100 bilhões de reais em 2012. 

 

GRÁFICO 5 - HISTÓRICO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 

 

 

Fonte: ABECIP (2011, on-line). 

 

 No histórico de financiamento imobiliário no período de 1970 a 2010 nota-se no 

gráfico 6 que, apesar do FGTS corresponder à principal fonte de recurso, as poupanças do 

SBPE têm uma relativa importância e apresentaram nos últimos anos um crescimento 

expressivo. 
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GRÁFICO 6 - UNIDADES FINANCIADAS FGTS E SBPE 

 

Fonte: Brookfield (2012, on-line). 

  

 No gráfico acima observa-se que a operação de financiamento teve momentos de 

baixa. Nesses períodos, a ausência de linhas de financiamento obrigou os incorporadores a 

adotarem o modelo de autofinanciamento na construção civil, através da combinação de 

vendas antecipadas e financiamento próprio ao consumidor. Desta forma, os apartamentos são 

vendidos a partir do lançamento de um empreendimento, antes do início da construção. Eles 

são vendidos diretamente pelo incorporador com prazos de pagamento que podem chegar até 

120 meses. Até o término da construção, o incorporador recebe, em média, de 30% a 50% do 

valor total. Nesse cenário, a velocidade de vendas no período de lançamento torna-se um dos 

principais fatores determinantes da rentabilidade do empreendimento (PDG, 2008, on-line). 

 Partindo do pressuposto apresentado no cenário acima pela empresa PDG, em que a 

rentabilidade do empreendimento depende da velocidade de vendas durante sua fase de 

lançamento, a comunicação mercadológica (englobando vários meios de comunicação) 

desempenha papel fundamental nessa fase, pois tem como objetivo levar o consumidor até o 

showroom de forma mais rápida, onde possivelmente será persuadido de forma mais 

contundente, principalmente, por meio do apartamento decorado e da venda pessoal 

(corretor). Neste sentido, a entrevistada Érica Fujiwara diz que só o apartamento decorado 
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não funciona. Ele precisa de uma grade de mídia, promoção e eventos para que tenha 

resultado.     Paulo André Zerati Monteiro, gerente de comunicação institucional da 

incorporadora Cyrela, em entrevista
13

 ao autor afirma que o objetivo desta grade de mídia é 

“atrair a atenção do consumidor, fazendo com que ele vá até o stand de vendas”. 

 Seguindo o ritmo do aumento da oferta de financiamentos imobiliários, a média do 

valor financiado por consumidor também apresenta crescimento significativo, como visto no 

gráfico 7 abaixo. 

 

GRÁFICO 7 - VALOR MÉDIO DE FINANCIAMENTO (R$ MIL) 

 

 

Fonte: ABECIP (2011, on-line). 

 

 Apesar do número crescente de financiamentos imobiliários apresentado até o 

momento no país, de acordo com as instituições HFN e EMF Fact Book (2009), a relação do 

crédito em percentual ao PIB do Brasil, se comparado com outros países, mostra que há ainda 

grande espaço para crescer conforme ilustra o gráfico 8. 

 

                                                 
13

 Entrevista concedida ao autor no dia 15 nov. 2011. A íntegra da entrevista está no apêndice 8. 
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GRÁFICO 8 - CRÉDITO PERCENTUALMENTE EM RELAÇÃO AO PIB 

 

Fonte: (HFN, EMF FACT BOOK, 2009, apud BROOKFIELD, 2012, on-line). 

 

 

 Os dados ilustrados até agora tratam a disponibilidade de crédito para o financiamento 

imobiliário de forma exclusivamente quantitativa, mas uma análise qualitativa sobre esta 

operação também se mostra pertinente, ou seja, uma análise que veja a forma como esta 

operação tem sido realizada. De acordo com a ABECIP no quadro 2 a seguir, ao se comparar 

o período de 1990-2000 com 2011, alguns fatores nesta operação tiveram melhoras 

significativas, tais como: menor taxa de juros, aumento substancial no prazo de financiamento 

e a possibilidade de comprometer parcela maior da renda dos indivíduos. 
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QUADRO 2 - SIMULAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO 

Fonte: ABECIP (apud BROOKFIELD, 2012, on-line).  

 

 

1.7 O que o consumidor busca na compra de apartamentos novos 

 

 Com um recorte restrito à região metropolitana de São Paulo, uma pesquisa realizada 

pela Lopes Inteligência de Mercado com 8.158 entrevistados permite identificar o perfil do 

cliente comprador de apartamentos novos (lançamentos) localizados nesta região. Em geral, 

no momento da compra, os entrevistados valorizam a localização, área de lazer, segurança e 

residir próximo ao trabalho. Analisando-se por segmento, as motivações de compra se tornam 

mais específicas e correspondem ao momento de vida do consumidor. Aqueles que buscam 

imóveis até R$ 250 mil citam casamento, deixar de pagar aluguel ou morar sozinho como 

motivos. Área verde, área útil maior, crescimento da família, mais vagas são mais valorizados 

entre os que compram imóveis de médio e alto padrão, isto é, a partir de R$ 250 mil (LOPES, 

2011, on-line). 

 A pesquisa revela ainda que entre os entrevistados que preferem imóveis até R$ 250 

mil, 80% estão comprando o primeiro imóvel. Uma particularidade deste público é o fato de 

serem os consumidores que menos visitam outros empreendimentos para comparação. A 

presença de filhos e alto grau de escolaridade são percebidos principalmente nos segmentos 

de médio e alto padrão, respectivamente 35% e 38% possuem pós-graduação, mestrado ou 
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doutorado. Outro dado de forma genérica é que cada vez mais as pessoas compram imóveis 

visando investimento (LOPES, 2011, on-line).  

 Neste ponto, a entrevista de Jersey Gogel contribui com o resultado da pesquisa, ao 

ratificar que o imóvel é visto como um investimento pelo consumidor, em suas palavras “nos 

últimos anos as pessoas também aprenderam a pensar no apartamento como investimento,  até 

mesmo quem vai comprar para morar e ficar o resto da vida”. 

 Por fim, a pesquisa realizada pela Lopes relata os principais motivos racionais, de 

forma geral, para a compra de um apartamento ainda na planta conforme a figura 4 abaixo: 

 

FIGURA 4 - PRINCIPAIS MOTIVAÇÕES PARA COMPRA DE IMÓVEIS NA PLANTA 

 

Fonte: Lopes Inteligência de Mercado (2011, on-line). 

 

 

1.8 Estratégias das construtoras e incorporadoras 

 

 A estratégia tem origem nos exércitos antigos que precisavam vencer as constantes 

guerras, muitas vezes com recursos inferiores ao necessário. Pode-se entender estratégia, 

portanto, como a “forma” que se pretende vencer um oponente. Num mercado altamente 

competitivo, como o da construção civil, é de se supor que as estratégias podem fazer toda a 

diferença no desempenho mercadológico de uma construtora e ou incorporadora. 
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 Neste tópico são descritas as vantagens competitivas e estratégias das seis empresas 

selecionadas para a fase descritiva deste estudo
14

. As informações foram retiradas, 

principalmente,  do site de relacionamento com investidores (R.I.) das respectivas empresas, 

uma vez que por estarem listadas na Bolsa de Valores na categoria Novos Mercados, a 

transparência é um dos pilares que a companhia precisa seguir em respeito aos diversos 

acionistas, constando assim de forma pública suas estratégias que são elucidadas a seguir. 

Outras informações sobre as empresas selecionadas, tal como missão, visão e valores são 

descritas no capítulo V. 

 O que se pretende com a explanação das vantagens competitivas e estratégias neste 

tópico é traçar um cenário do mercado no presente e permitir uma projeção de onde o 

mercado poderá caminhar. 

 

1.8.1 Estratégias Tecnisa 

 

 A primeira empresa abordada é a Tecnisa que apresenta como vantagens 

competitivas
15

:  

 Comprovada capacidade de execução, que permite expandir suas atividades de forma 

rápida e eficiente para outros estados e segmentos de renda, em busca das melhores 

oportunidades. Atuação nacional e com produtos voltados para todos os segmentos de renda.  

 Modelo integrado de negócios, que possibilita ter maior previsibilidade, controle e 

eficiência nas atividades. Com equipes treinadas e especialmente dedicadas a cada uma das 

etapas do desenvolvimento imobiliário, incluindo a prospecção e aquisição de terrenos, o 

desenvolvimento dos projetos, a realização das obras, a venda das unidades e o atendimento a 

clientes. Como a empresa constrói e gerencia a maioria dos empreendimentos, há um maior 

controle sobre os custos, qualidade e prazos de entrega. 

 Experiência no mercado imobiliário - são mais de 30 anos de atuação no mercado 

imobiliário nacional.  

 Administração alinhada com os interesses dos acionistas. 

 Forte reputação e reconhecimento da marca. 

 Presença em regiões estratégicas do país - expandindo geograficamente sua atuação, 

por meio da identificação criteriosa e seletiva de regiões com grande potencial de mercado e 

boas oportunidades de negócios. Nessas regiões, é estabelecida parceria com tradicionais 

                                                 
14

 A medotologia para escolha destas empresas está descrita no capítulo II. 
15

 Fonte: http://www.tecnisa.com.br/investidores.html. Acesso 20 jan 2012. 

http://www.tecnisa.com.br/investidores.html
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incorporadoras e construtoras locais, dispostas a se adaptar à cultura e adotar o modelo de 

negócios da construtora.  

 Atuação em diversos segmentos de renda, com o lançamento da marca Tecnisa Flex, 

em 2009, que consolidou  a atuação no Segmento Flex, com preços de venda atualmente na 

faixa de R$100 mil a R$300 mil por unidade.  

 Gestão financeira eficiente, com resultados consistentes – busca-se rentabilizar cada 

empreendimento através da combinação de diversas formas de financiamento, controle 

rigoroso do custo das obras e estratégias de vendas, mantendo sempre o risco corporativo 

dentro de parâmetros considerados adequados e seguros. 

 Em relação às estratégias a empresa descreve que elas consistem em: 1) Crescer de 

forma sustentável, com um crescimento pautado pela preservação da  rentabilidade, qualidade 

dos produtos e alto padrão de atendimento aos clientes; 2) Continuar a expansão por meio de 

novas filiais regionais, parcerias e aquisições; 3) Expandir a linha Tecnisa Flex, pois o 

incremento de renda ocorrido nos últimos anos no Brasil resultaram no crescimento relevante 

das classes B e C. Diferentemente da baixa renda (com preço por unidade de até R$100 mil), 

que conta exclusivamente com fontes de financiamento públicas, a média e média-baixa renda 

se beneficiam da presença de diversos agentes financeiros privados; 4) Manter uma estrutura 

de capital adequada ao novo plano de crescimento. 

 

1.8.2 Estratégias Gafisa 

 

 A empresa afirma possuir como principais vantagens competitivas
16

: portfólio 

diversificado; marcas reconhecidas em todo o território brasileiro; vasto land bank [banco de 

terrenos] de alta qualidade; administração profissionalizada e experiente; sólidas práticas de 

governança corporativa. Suas estratégias, por sua vez, compreendem: 

 Atendimento a todos os segmentos de renda do mercado residencial em expansão: a 

companhia atende à demanda de todos os segmentos de renda do mercado imobiliário 

residencial brasileiro por meio das marcas Gafisa, Tenda e AlphaVille. No segmento de baixa 

renda, os produtos oferecidos têm preço unitário variando entre R$ 50.000,00 e R$ 

200.000,00, enquanto os produtos nos segmentos de médio e médio-alto padrão têm unidades 

precificadas a partir de R$ 200.000,00.  

 Presença em todo o território nacional.  

                                                 
16

 Fonte: http://www.gafisa.com.br/ri/. Acesso 20 jan 2012. 

http://www.gafisa.com.br/ri/
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 Land bank estratégico em regiões privilegiadas: composto por terrenos nas melhores 

regiões em todos os mercados em que atua, seu land bank já supera os R$16 bilhões em valor 

geral de vendas (VGV). 

 Reconhecimento da Marca. 

 Sólidas políticas de governança corporativa. 

 Administração profissionalizada e dedicação ao desenvolvimento de talentos. 

 Empresa de maior liquidez no setor imobiliário brasileiro: única construtora brasileira 

listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), o que contribui para que suas ações 

continuem sendo as mais líquidas do setor. 

 

1.8.3 Estratégias Cyrela 

 

 Segundo a empresa, suas principais vantagens competitivas são
17

: modelo de atividade 

integrado e eficiente; reputação forte e reconhecimento da marca; sólida atuação financeira; 

administração experiente; equipe própria de vendas; ganhos de escala; banco de terrenos 

diversificado; diversificação geográfica.  

 A empresa atrela os bons resultados dos 50 anos de atuação, principalmente, à adoção 

de estratégias bem definidas, sendo as atuais: 

 Consolidar atuação nos mercados onde a Cyrela atua, ocupando posição de liderança 

com forte reputação de qualidade. 

 Crescer organicamente nas regiões onde possui construtoras próprias. 

 Reduzir custos, a partir de ganhos de escala e outros aspectos, maximizar a eficiência 

de construção e desenvolver tecnologias construtivas.  

 Crescer nos segmentos econômico e supereconômico por meio da Living, atuando em 

um nicho de mercado que apresenta enorme déficit habitacional no País e que está em plena 

expansão.  

 Manter sólida posição financeira de modo a diminuir o custo de capital e garantir a 

operação e a geração de caixa. 

 

 

1.8.4 Estratégias Brookfield 

 

                                                 
17

 Fonte: http://ri.brazilrealty.com.br/port/companhia/estrategia.asp. Acesso 18 jan 2012. 

http://ri.brazilrealty.com.br/port/companhia/estrategia.asp
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 As estratégias e diferenciais competitivos da empresa podem se resumir em quatro 

pilares conforme a empresa divulga
18

:  

 1.  Presença nacional: a empresa atua em oito regiões metropolitanas, criteriosamente 

selecionadas de acordo com sua representatividade na economia brasileira e no setor 

imobiliário, combinando em suas operações mercados com altas taxas de crescimento com 

mercados mais maduros e desenvolvidos. 

 2.  Foco principal em média renda: a renda do brasileiro vem aumentando em termos 

reais, o que culmina em uma classe média cada vez mais numerosa. A empresa entende que 

este segmento é majoritariamente representado por clientes que buscam sua primeira moradia 

e, justamente por isso, possuem alto comprometimento com a aquisição de seu imóvel. Uma 

segunda vantagem atrelada ao segmento de média renda é representada pela alta 

disponibilidade de financiamentos nas diversas instituições bancárias privadas e públicas 

atuantes no país, o que reduz o risco de morosidade nas contratações das unidades, bem como 

de intervenções políticas no segmento, e diversifica as fontes de financiamento das operações. 

  Plataforma nacional preparada para crescer organicamente: ser responsável pela 

construção de seus projetos compõe um pilar estratégico da Brookfield. Tal prática permite 

controlar custos e prazos, além de garantir alta qualidade na entrega de seus produtos. A 

Brookfield mantém uma reserva estratégica de trabalhadores que atuam em seus canteiros de 

obras, o que permite alocá-los em regiões com maior escassez de profissionais no setor de 

construção civil, caso seja necessário. 

  Portfólio balanceado: a despeito do maior foco no segmento de classe média, a 

Brookfield tem como pilar estratégico diversificar suas operações em outros segmentos do 

setor imobiliário. A combinação de diversas regiões geográficas a diferentes segmentos de 

renda, tanto em empreendimentos residenciais como comerciais, traz estabilidade ao portfólio 

da Brookfield, permitindo à empresa ajustar-se a diversos cenários econômicos. 

 

1.8.5 Estratégias PDG 

 

 Conforme relatório anual da empresa
19

 divulgada aos acionistas, suas estratégias são 

orientadas pelos princípios: 

                                                 
18

 Fonte: http://ri.br.brookfield.com/brookfield/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=36957. Acesso 

07 jan 2012. 
19

 Fonte: http://ri.pdg.com.br/pdg2010/web/arquivos/PDG_IAN2008_port.pdf. Acesso 24 jan 2012. 

http://ri.br.brookfield.com/brookfield/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=36957
http://ri.pdg.com.br/pdg2010/web/arquivos/PDG_IAN2008_port.pdf
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 Intensificar as atividades nos segmentos do setor imobiliário e expandir 

geograficamente: acredita-se que o aumento na disponibilidade de recursos para 

financiamento residencial, somado ao elevado déficit habitacional, à queda nas taxas de juros, 

ao crescimento populacional, à redução do desemprego e ao aumento de renda no Brasil, 

apresenta uma oportunidade única para a expansão geográfica e por segmento de renda no 

setor imobiliário.  

 Desenvolver projetos comerciais voltados para a geração de renda por meio de 

locação: acredita-se que a aquisição de imóveis para locação e posterior securitização dos 

recebíveis imobiliários podem apresentar uma grande oportunidade de negócios.  

 Atuação no setor de serviços relacionados ao mercado imobiliário: os  investimentos 

no setor de serviços foram realizados através da aquisição da Avance e, atualmente, através 

do investimento na Brasil Brokers, sociedade que conta com uma das maiores forças de 

vendas do País. 

 Realizar ganhos de capital nos investimentos de portfólio. 

 Capitalizar o potencial de crescimento do setor através de fusões, aquisições e 

parcerias: entende-se que o mercado imobiliário é atualmente fragmentado e poderá passar 

por um movimento de consolidação. 

 Manter estrutura eficiente de capital. 

 Modelo de negócios de uma companhia de investimentos: Tendo em vista que a 

filosofia da Companhia é atuar sempre em conjunto com empresas do setor imobiliário, a 

Companhia acredita que não é considerada um concorrente direto pela maioria de seus 

parceiros atuais e potenciais em relação à aquisição de terrenos e também à venda de unidades 

para os consumidores finais, o que amplia sua capacidade de realizar empreendimentos 

imobiliários em coincorporação e investimentos de portfólio.  

 Portfólio diversificado: a companhia acredita que o mercado imobiliário siga uma 

lógica regional e por segmento de renda, em que a capacidade de atender à demanda 

particular de cada mercado e segmento de renda determina o sucesso de cada 

empreendimento imobiliário. Em seu modelo de atuação a companhia é beneficiada pela 

expertise e pelo conhecimento especializado de cada um de seus parceiros em seus 

respectivos nichos de atuação. Acredita-se que isto amplia o potencial de crescimento e 

sucesso dos negócios. A companhia acredita ainda que seu portfólio de ativos diversificado, 

tanto por segmento de renda como por região geográfica, serve também como fator de 

diluição de riscos.  



 

58 

 Cultura diferenciada de gestão: Sua filosofia de gestão é baseada em um forte controle 

orçamentário, na disciplina financeira, na atração e retenção de profissionais qualificados, no 

estabelecimento de metas, na atualização tecnológica, no reconhecimento do mérito 

individual e na remuneração variável para alinhamento de interesses entre os acionistas e os 

administradores e empregados. 

 Estrutura e gestão financeira sólidas e relacionamento com financiadores: o 

financiamento e a administração de fluxo de caixa são cruciais no setor imobiliário. O modelo 

de negócio da companhia tem como objetivo minimizar sua necessidade de capital de giro e 

maximizar seus retornos. 

 

 

1.8.6 Estratégias Rossi Residencial 

 

 Segundo a construtora
20

, a estratégia da Rossi tem por objetivo a geração de valor para 

os acionistas por meio da expansão e crescimento de suas atividades e receitas de 

incorporação imobiliária de forma rentável, com o aproveitamento de seus pontos fortes e 

vantagens competitivas. As estratégias podem ser resumidas em: 

 Crescimento no segmento de imóveis residenciais voltados à classe econômica: diante 

das condições macroeconômicas favoráveis atuais, tais como o aumento da oferta de crédito e 

redução das taxas de juros para financiamento imobiliário, o crescimento do PIB, controle da 

inflação e desemprego decrescente, a Rossi acredita que a demanda por imóveis nesse 

segmento aumente consideravelmente.  

 Expansão geográfica: além de continuar crescendo nos mercados onde já está presente, 

a Rossi pretende expandir suas atividades para novas regiões que apresentem potencial de 

crescimento. A companhia busca polos de atração econômica, mas que ainda não 

experimentaram o boom imobiliário que se vê nas capitais e grandes cidades. Como parte de 

sua expansão, a Rossi busca replicar em novas cidades produtos que já lançou com sucesso. 

 Parceria com empreendedores locais: a estratégia de regionalização praticada pela 

Rossi se baseia na parceria com empreendedores locais. Os parceiros são selecionados devido 

ao conhecimento dos costumes e gostos dos clientes da região, e ao acesso a um banco de 

terrenos de qualidade e a fornecedores locais, além de experiência com a legislação 

municipal. Cabe à Rossi agregar valor aos empreendimentos com sua ampla experiência de 

                                                 
20

 Fonte: http://ri.rossiresidencial.com.br/rossi2011/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=37291. 
Acesso 20 jan 2012. 

http://ri.rossiresidencial.com.br/rossi2011/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=37291
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gestão imobiliária, administração do processo de construção, estratégia de vendas e 

estruturação financeira e jurídica, além de possibilitar economias de escala para a compra de 

matéria-prima. 

 Flexibilidade de atuação, de forma a aproveitar oportunidades de negócio nos diversos 

segmentos.  

 Manutenção da disciplina e solidez financeira: a atividade imobiliária depende 

substancialmente de linhas de financiamento, tanto para cobertura de custos de construção 

quanto para o financiamento de clientes. A estratégia financeira da Rossi objetiva preservar 

sua sólida posição financeira.  

 Atuação integrada, com foco na redução de custos e processo de construção:  a Rossi 

mantém atuação integrada, que permite administrar e controlar todas as etapas da 

incorporação e, com isso, reduzir o custo de construção, aumentar margens e rentabilidade. 
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CAPÍTULO II - METODOLOGIA 
 

1.1 Metodologia 

 

 Partindo do pressuposto que o objetivo geral deste estudo busca compreender como e 

por que um ato social ocorre, acredita-se que os dados a serem coletados neste trabalho não 

buscam responder questões do tipo quantos, quem e onde, isto é, não há uma preocupação 

com a mensuração ou dimensionamento estatístico dos fatos. 

 Assim, a metodologia adotada será a pesquisa qualitativa, no qual Bauer e Gasskell 

(2008, p.23) afirmam que “em contraste [pesquisa quantitativa], a pesquisa qualitativa evita 

números, lida com interpretações das realidades sociais”.  

 Minayo colabora ao afirmar que “o objeto das Ciências Sociais é essencialmente 

qualitativo”. Segundo a autora, compreender é o verbo essencial da pesquisa qualitativa. 

Compreender relações, valores, atitudes, crenças, hábitos e representações de forma que 

permitam compreender e interpretar a realidade (MINAYO, 2010, p. 14-24). 

 Costa (2009, p. 121), ao pesquisar o uso do aroma no PDV, em sua dissertação 

“Atmosfera de loja e comportamento do consumidor: investigando o papel do aroma do ponto 

de venda” concluiu que esta temática deve ser abordada com mais profundidade por estudos 

qualitativos, como forma de identificar aspectos que os estudos quantitativos podem não estar 

enxergando, ou seja, ratificando a necessidade de estudos qualitativos em um dos estímulos 

sensoriais mais utilizados no interior dos apartamentos decorados (aroma). 

 Um dos principais objetivos do showroom é estimular o desejo de compra no cliente 

por meio do encantamento, criado por meio da atmosfera do apartamento decorado. Neste 

sentido, ao envolver o comportamento emocional do cliente a pesquisa qualitativa também se 

mostra mais indicada, tal como afirmam Aaker, Kumar e Day:  

 

Os dados qualitativos são coletados para se conhecer melhor aspectos que 

não podem ser observados e medidos diretamente. Sentimentos, 

pensamentos, intenções e comportamentos passados são alguns exemplos de 

coisas que só podem ser conhecidas por meio de dados qualitativos 

(AAKER; KUMAR; DAY, 2009, p.206-207). 

 

 Enquanto os pesquisadores sociais que trabalham com estatística buscam criar 

modelos abstratos ou descrever e explicar fenômenos que produzem regularidades, a 

abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados. Este nível de realidade não é 
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visível, precisa ser exposto e interpretado, num primeiro momento, pelos próprios 

pesquisadores (MINAYO, 2010, p.22). 

 Fica evidente que na pesquisa social estamos interessados na maneira como as pessoas 

naturalmente se expressam e falam sobre o que é importante para elas e como elas pensam 

sobre suas ações e as dos outros (BAUER; GASKELL, 2008, p.21). 

 Após definida a escolha por uma abordagem qualitativa, buscou-se selecionar a 

estratégia mais adequada para responder ao problema estabelecido nesta pesquisa. Com base 

na tabela 4, na qual Yin apresenta de forma comparativa as especificidades de diversas 

estratégias de pesquisa, optou-se pelo estudo de caso, conforme detalhamento a seguir. 

 

TABELA 4 - ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

Estratégia 
Forma da questão 

de pesquisa 

Exige controle sobre 

eventos 

comportamentais? 

Focaliza acontecimentos 

contemporâneos? 

Experimento como, por que sim sim 

Levantamento 
quem, o que, onde, 

quantos, quanto 
não sim 

Análise de 

arquivos 

quem, o que, onde, 

quantos, quanto 
não sim/não 

Pesquisa 

histórica 
como, por que não não 

Estudo de caso como, por que não sim 

 

  Fonte: Yin (2001, p. 24). 

 De acordo com Yin (2001, p.32) o estudo de caso pode ser definido como “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno social contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos”. 

 O estudo de caso tem apresentado nos últimos anos um crescimento extraordinário nos 

trabalhos científicos, desde monografias até teses de doutorado, como elemento para o 

desenvolvimento da investigação (MARTINS, 2008, p.8). 

 Este tipo de pesquisa é a estratégica escolhida quando se colocam questões do tipo 

“como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o 

foco está em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 

2001, p.19).  Assim, o estudo de caso se mostrou mais viável em relação ao experimento por 
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não exigir o controle sobre eventos comportamentais, bem como frente à pesquisa histórica 

que não focaliza acontecimentos contemporâneos, conforme explicitado na tabela 4. 

 Complementando o texto acima, de acordo com Aaker, Kumar e Day, os principais 

motivos que levam à escolha do estudo de caso enquanto estratégia são: a) revelar as 

motivações por meio de ações reais e não de declarações ou opiniões; b) realizar a pesquisa 

próximo onde o produto é comprado ou utilizado, obtendo uma resposta mais imediata e 

precisa; c) utilizar a observação e a documentação para estimular as questões e corroborar 

com as respostas; d) atingir tomadores de decisão múltiplas; e) exigir o talento de 

“investigadores de marketing” em vez de “coletores de dados” (AAKER; KUMAR; DAY, 

2009, p.221).  

 Bruyne, Herman e Schoutheete, ao discorrer sobre as tipologias dos estudos de casos, 

citam que: 

1. Alguns têm um intento de exploração e tentam descobrir problemáticas 

novas, renovar perspectivas existentes ou sugerir hipóteses fecundas, 

preparando assim o caminho para pesquisas ulteriores; 

2. Outros são essencialmente descritivos e tomam a forma de uma 

monografia, empenhando-se em descrever toda a complexidade de um caso 

concreto sem absolutamente pretender obter o geral; 

3. Outros ainda perseguem um objetivo prático e frequentemente utilitário, 

seja porque visam a estabelecer o diagnóstico de uma organização ou a fazer 

sua avaliação, seja porque procuram prescrever uma terapêutica ou mudar 

uma organização (BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, apud 

DUARTE, 2010, p. 217). 

 

 Yin (2001, p. 61) diz que “uma distinção básica que deve ser feita ao se projetar 

estudos de caso é entre projetos de caso único e de casos múltiplos [possuem mais de um 

estudo de caso único]”.  

 Ha fundamento lógico para um caso único quando ele representa o caso decisivo ao se 

testar uma teoria bem formulada. Ele pode ser utilizado para determinar se as proposições de 

uma teoria são corretas ou se algum outro conjunto alternativo de explanações possa ser mais 

relevante. Um segundo fundamento lógico é aquele em que o caso represente um caso raro ou 

extremo. O terceiro fundamento é o caso revelador. Essa situação ocorre quando o 

pesquisador tem a oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente inacessível 

à investigação científica (YIN, 2001, p.62-63). 
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 Como já mostrado anteriormente, existe uma carência de estudos e teorias específicas 

acerca do objeto em estudo, o que nega o primeiro fundamento lógico citado logo acima. O 

objeto também não pode ser enquadrado como um caso raro, uma vez que é amplamente 

utilizado pelas empresas de construção civil e incorporadoras. Também não se enquadra como 

caso revelador, pois não é inacessível à investigação científica. Logo, optou-se por realizar 

um estudo de casos múltiplos.  

 Para Herriot e Firestone (apud YIN, 2001, p. 68) “as provas resultantes de casos 

múltiplos são consideradas mais convincentes, e o estudo global é visto, por conseguinte, 

como sendo mais robusto”. O pesquisador e professor Campomar (1989, p.97)  faz, porém, 

uma ressalva “o uso de mais de um caso deverá ser determinado pela conveniência e 

oportunidade e não para aumentar a possibilidade de inferências”. 

 Estudos de caso único ou múltiplos podem assumir uma abordagem exploratória, 

descritiva ou explanatória (YIN, 2001, p.23). Devido à problemática desta pesquisa, o estudo 

de caso será dividido em duas fases, sendo a primeira exploratória e uma segunda descritiva. 

 Nos casos que não apresentam ainda um sistema de teorias e conhecimento 

desenvolvidos, é preciso iniciar um processo de investigação que identifique a natureza do 

fenômeno e indique as características fundamentais das variáveis que se quer estudar. Neste 

tipo de pesquisa exploratória não se busca trabalhar com a relação das variáveis, mas com o 

levantamento da existência das variáveis e da sua caracterização (KOCHE, 2009, p.126). 

 Na segunda fase de caráter descritivo, Trivinos (1990, p. 128) argumenta que “[...] a 

interpretação dos resultados surge como uma totalidade de uma especulação que tem como 

base a percepção de um fenômeno num contexto” 

 A fase exploratória surgiu, principalmente, frente a pouca literatura encontrada 

pertinente ao assunto e serviu para municiar o autor deste trabalho com informações,  que 

viabilizaram a execução da fase posterior de caráter descritiva. 

 O marco inicial da fase exploratória foi a realização de uma pesquisa bibliográfica em 

bibliotecas, livrarias, banco de teses da Capes, sites especializados no assunto, periódicos 

nacionais e internacionais com o intuito de levantar todo material científico já produzido que 

pudesse contribuir com o estudo. Koche (2009, p.122) afirma em sua obra que “o objetivo da 

pesquisa bibliográfica, portanto, é o de conhecer e analisar as principais contribuições teóricas 

sobre um determinado tema ou problema, tornando-se um instrumento indispensável para 

qualquer tipo de pesquisa”. 
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 De forma geral, como já citado, encontrou-se pouca literatura específica sobre o tema 

desta dissertação durante a pesquisa bibliográfica. A maior dificuldade, inclusive, foi o 

embasamento teórico para o capítulo IV, sobretudo o tema merchandising que, por sua vez, 

representa o maior suporte teórico para o objeto da dissertação (atmosfera no showroom). No 

início da pesquisa constatou-se que os livros disponíveis abordavam o assunto de maneira 

superficial, por se tratar de livros-textos em sua grande maioria, com exceção das obras de 

Chalmers (1976) e Blessa (2006). Porém, mesmo nestas duas últimas obras, algumas questões 

como o uso de estímulos sensoriais no ponto de venda ainda carecia de maior 

aprofundamento. 

 O próximo passo então foi expandir a busca por livros importados, na qual encontrou-

se a obra de Castro, Bercebal e Garcia (Merchandising: teoría y práctica), que se mostrou 

suficientemente abrangente na abordagem do tema, sendo assim adotada como principal 

âncora neste tema ao longo da dissertação e como fonte de referência para outros autores. 

 De acordo com a pesquisadora e professora Cecília Peruzzo (informação verbal)
21

 

“quando há pouca teoria consolidada sobre um assunto específico, pode-se utilizar as teorias 

existentes em áreas similares ou correlatas, a fim de contribuir com o arcabouço teórico do 

estudo”. Neste sentido, a leitura de alguns trabalhos indicou a existência de um referencial 

teórico relativamente consolidado a respeito de um objeto de estudo similar que poderia 

contribuir com esta dissertação, principalmente, com o entendimento do comportamento do 

consumidor mediante a exposição de estímulos sensoriais no ponto de venda. 

 Este referencial teórico é denominado mais comumente como “atmosfera de loja”. 

Todavia, há diversas nomenclaturas para nomeá-lo. Encontramos com a denominação 

“atmosfera de loja” em Kotler (1973), Silva (2001), Carneiro (2009), Pontes (2009), Costa 

(2009), KNY (2006), mas também é denominado como “ambientação” nos trabalhos de 

Souza (2009) e Sá (2009), ou ainda como “visual merchandising” na dissertação de Rugai 

(2009) e no trabalho de Wanninayake e Randiwela (2007).  

 Mesmo partindo do pressuposto que haja alguma diferença epistemológica entre as 

nomenclaturas apresentadas acima, por uma questão metodológica, no sentido de facilitar a 

compreensão e leitura deste trabalho, optou-se pelo uso do termo “atmosfera de loja”, que 

será tratado em um tópico específico no capítulo IV.  

                                                 
21

 Conteúdo apresentado na disciplina “Metodologia da Pesquisa em Comunicação” na Universidade 
Metodista-UMESP, 2010. 
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 Seguindo a mesma linha de raciocínio com base na citação de Peruzzo apresentada 

logo acima, criou-se também no capítulo IV o tópico “Loja Conceito”, que ilustra as novas 

configurações que o ponto de venda tem assumido na sociedade pós-moderna. Configurações 

estas que superam seus objetivos meramente funcionais de outrora. Agora o ponto de venda 

pode ser entendido também como um “anúncio publicitário tridimensional” capaz de 

contribuir com diversos objetivos estratégicos da empresa, além da venda direta em si. 

 

1.2 Instrumentos de coleta de dados 

 

 As fontes de evidências para um estudo de caso são extensas, mas as seis principais 

fontes são a documentação, os registros em arquivos, as entrevistas, a observação direta, a 

observação participante e os artefatos físicos. As várias fontes são altamente complementares, 

e um bom estudo de caso deve utilizar o maior número possível de fontes (YIN, 2001, p. 

107). 

 Assim, os instrumentos selecionados para coleta de dados neste estudo de casos 

múltiplos foram as entrevistas semiestruturadas e a observação direta. As entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas pessoalmente, exceto nas incorporadoras PDG (preferiu 

contato via telefone), Brookfield e Cyrela (responderam via e-mail com orientações do 

pesquisador). 

 As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas fechadas e abertas, em que o 

entrevistado pode discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada 

(MINAYO, 2010, p.64). 

 Ao discorrer sobre a observação direta, Lopes (2009, p. 143) destaca que “o 

importante não é o que se vê, mas o que se vê com método, pois o investigador pode ver 

muito e identificar pouco e pode ver apenas o que confirma suas concepções”. 

 Para Lopes (2009, p. 142) “as operações envolvidas nesta fase visam à ‘construção 

empírica da realidade’, isto é, visam coletar e reunir evidências concretas capazes de 

reproduzir os fenômenos em estudo no que eles têm de essencial”.  

 As observações foram realizadas por no mínimo duas pessoas, pois, conforme Yin 

(2001, p.116), “para aumentar a confiabilidade das evidências observacionais, um 

procedimento comum a ser adotado é ter mais do que um observador fazendo a observação”. 

 Com o intuito de atenuar os possíveis vieses na coleta de dados, por meio da 

observação direta, foi utilizado um protocolo elaborado previamente (ver Apêndices 12, 13, 
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14, 15). Duarte (2010, p.229) define o protocolo como “um documento onde são descritos os 

procedimentos e as regras gerais a serem seguidas no uso dos instrumentos”. Os autores 

Campomar (1989), Yin (2001), Martins (2008) afirmam que o protocolo é uma das principais 

táticas para aumentar a confiabilidade da pesquisa em estudo de caso. 

 Cada observação tinha previsão de durar quatro horas. A proposta era fazer um 

processo de observação semelhante a Sá (2009), que escolheu diversos pontos fixos no 

estabelecimento comercial selecionado e observou o comportamento dos clientes no ambiente 

por um determinado período de tempo, o que não foi possível no showroom das construtoras e 

incorporadoras. 

 O showroom é uma construção temporária utilizada para expor e comercializar os 

apartamentos das construtoras. Neste local há diversos ambientes internos: recepção, sala de 

atendimento, playground e o apartamento decorado.  

 O apartamento decorado era inicialmente o local escolhido para fazer as devidas 

observações, por ser o ambiente do showroom com maior número de estímulos sensoriais. 

Porém, é neste espaço onde o corretor faz - segundo os gerentes de vendas e observado pelo 

pesquisador - o principal atendimento de venda, sendo assim, não foi permitido acompanhar 

este processo devido ao receio dos responsáveis de que a observação pudesse atrapalhar o 

processo de venda. Diante de um mercado altamente competitivo, esta preocupação  se 

mostrou compreensível e por fim não impediu o êxito do trabalho.  

  Logo, a observação direta se destinou a constatar a presença ou não dos estímulos 

sensoriais no showroom (em especial no apartamento decorado), bem como identificá-los, 

fotografá-los e interpretá-los conforme protocolo de observação previamente estabelecido e 

testado. Como não houve a possibilidade de observar os clientes, as observações foram 

realizadas em dias aleatórios durante a semana sem a premissa de encontrar clientes no 

espaço. 

 

 

1.3 Seleção dos entrevistados 

 

 A pesquisa qualitativa toma o texto como material empírico (em vez de números),  

partindo da noção da construção social das realidades em estudo, e está interessada nas 

perspectivas dos participantes, em suas práticas cotidianas e em seu conhecimento relativo a 

questão em estudo (FLICK, 2009, p.16). 
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 Neste sentido, Flick (2009, p.47) diz que “muitas vezes buscamos pessoas com uma 

longa experiência com a questão da pesquisa ou as questões que estão realmente em posição 

de revelar a prática profissional em que estamos inseridos”. Estas afirmações de Flick foram 

relevantes sobremaneira na seleção dos entrevistados na fase exploratória. 

 

 

1.3.1 Seleção dos entrevistados: fase exploratória 

 

 Nesta fase, além de buscar profissionais que tenham larga experiência profissional 

conforme ilustrado pelo autor acima, a variável “localização” foi fator decisivo na escolha das 

empresas selecionadas e, por conseguinte, dos entrevistados, sendo imperativo que as 

entrevistas se realizassem na cidade de residência do pesquisador (Londrina-PR), 

principalmente devido ao custo de se locomover para outras cidades e ao tempo necessário 

para a execução ser inviável. A seleção foi composta aleatoriamente por um diretor geral de 

uma agência de publicidade com experiência no segmento imobiliário, dois gestores de 

marketing e comunicação de construtoras distintas e um gerente de vendas. Desta maneira, os 

entrevistados foram: 

 

- Leonardo A.Yoshii, diretor geral da agência Bravo de publicidade, que tem como 

principal cliente no segmento imobiliário o Grupo A. Yoshii, que detém as construtoras 

A.Yoshii, focada no segmento premium de apartamentos
22

, e Ytcom para o segmento 

econômico
23

. A construtora A. Yoshii de acordo com Ranking (2011) figura como  a 13ª 

maior construtora do Sul do país e no Ranking nacional está na 91ª posição, 

considerando todas as empresas de construção e não somente as focadas em construção 

civil. Ainda segundo o Ranking, a empresa apresentou no último ano faturamento 

superior a R$ 110 milhões e conta com 965 funcionários. Já a empresa Ytcom ocupa a 

169ª posição nacional do mesmo Ranking, com faturamento estimado em R$ 17 

milhões e 333 funcionários. Cabe destacar também a larga experiência do profissional 

entrevistado neste segmento, uma vez que o Grupo A.Yoshii pertence a sua família, 

tendo já ocupado inclusive a posição de gerente de marketing do Grupo. 

                                                 
22

 Fonte: www.ayoshii.com.br. Acesso em 18 nov 2011. 
23

 Fonte: www.yticon.com.br. Acesso em 18 nov 2011. 

http://www.ayoshii.com.br/
http://www.yticon.com.br/
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 - Jersey Gogel (gerente de marketing) e Joás Junior (gerente comercial), ambos da 

empresa Plaenge, uma construtora civil focada em apartamentos no segmento premium
24

. De 

acordo com Ranking (2011), a construtora figura como 5ª maior construtora do Sul do país e 

no ranking nacional está na 57ª posição, considerando todas as empresas de construção e não 

somente as focadas em construção civil. Segundo o Ranking ainda a empresa obteve no 

último ano faturamento superior a R$ 254 milhões e conta com 1.121 funcionários. A 

empresa pertence ao Grupo Plaenge, que detém também a construtora Vanguard Home, 

atuante no segmento econômico de apartamentos, que ocupa a 95º posição nacional do 

mesmo ranking, com faturamento estimado em R$ 107 milhões. A Plaenge atua no segmento 

de construção civil nos estados do Paraná (Londrina, Maringá e Curitiba), Mato Grosso do 

Sul (Campo Grande, Dourados) e Mato Grosso (Cuiabá), além de uma atuação internacional 

com empreendimentos no Chile com a Plaenge Chile. 

 - Fábio Augusto Mansano, coordenador de comunicação da Construtora Vectra. 

Fundada em 1996 focada em edifícios e condomínios verticais a construtora já entregou mais 

de 750 unidades entre apartamentos e salas comerciais
25

.  

 Nesta fase realizou-se também a visita a diversos showrooms na cidade de Londrina 

durante o mês de outubro de 2011, a fim de testar o protocolo de observação. Foram visitados 

o showroom das empresas Plaenge, Vanguard Home, A.Yoshii, Yticon, Vectra Construtora e 

Artenge. O roteiro de entrevista com o cliente também foi testado com uma pessoa 

convenientemente selecionada, Daniela Pelisson Almeida, cônjuge do pesquisador. 

 

 

1.3.2 Seleção dos entrevistados: fase descritiva 

 

 Como em todo trabalho científico, alguns quesitos fizeram parte da estratégia de 

seleção das empresas e entrevistados participantes conforme descrição a seguir. 

 O primeiro filtro diz respeito diretamente ao objeto de estudo, pois o foco da pesquisa 

se restringiu às empresas (construtoras e incorporadoras) que comercializam diretamente ao 

consumidor final, seja com equipe própria de vendas ou terceirizada, apartamentos de médio-

padrão e alto-padrão, ou seja, voltados para classe AB, independente de sua metragem e 

número de quartos.  

                                                 
24

 Fonte: www.plaenge.com.br. Acesso em 01 nov 2011. 
25

 Fonte: www.vectraconstrutora.com.br. Acesso em 21 nov 2011. 

http://www.plaenge.com.br/
http://www.vectraconstrucao.com.br/
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 Posteriormente, com o intuito de obter o maior espectro possível de informações, 

buscaram-se empresas e profissionais que tivessem ampla atuação geográfica no país, por 

entender que assim seria possível identificar as nuances regionais, bem como as ações 

“universais” em todo o país. Logo, as empresas selecionadas deveriam atuar em no mínimo 

três estados brasileiros distintos. 

  Com o intuito de “olhar” todas as perspectivas possíveis do objeto em estudo, tentando 

assim construir um retrato mais próximo da realidade, a composição da amostra consistiu em 

seis empresas, sendo as três maiores construtoras do país e as três maiores incorporadoras da 

Região Metropolitana de São Paulo em faturamento. Em cada empresa foi entrevistado o 

gerente de Marketing e Comunicação. A amostra foi composta ainda por uma agência de 

publicidade focada exclusivamente no segmento imobiliário, sendo entrevistada a diretora de 

atendimento. Por fim, uma arquiteta com larga experiência na construção de showroom e três 

clientes que visitavam o showroom das empresas também participaram da pesquisa. 

 No tocante à seleção das construtoras e incorporadoras, a definição para “maiores” foi 

baseada no faturamento das empresas em valores absolutos (reais) no ano de 2011. Para as 

construtoras foi possível utilizar um ranking nacional. Já para as incorporadoras não se 

encontrou um ranking com esta abrangência, sendo então utilizado o ranking da Região 

Metropolitana de São Paulo, que atualmente, se não o principal, é um dos principais mercados 

para o segmento imobiliário.  

 Sendo assim, as três construtoras selecionadas para o estudo estão destacadas logo 

abaixo na Tabela 5, adaptada do “Ranking da Engenharia Brasileira: 500 grandes da 

construção de 2011”. Importante esclarecer que consta em ordem decrescente as 13 maiores 

construtoras do país, porém percebe-se que as três (03) empresas selecionadas para o estudo  

(Gafisa, Tecnisa e Rossi) não correspondem às três maiores do Ranking em sequência linear, 

como era de se esperar, uma vez que algumas empresas foram excluídas porque não 

atenderam algum critério de seleção como listado anteriormente. De modo geral, o principal 

critério não atendido foi “atuação no segmento de apartamento residencial para classe AB”. 
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TABELA 5 -  CONSTRUTORAS SELECIONADAS 

Construtoras 
Receita bruta 

R$ x 1000 
Sede 

Atuação apto 

residencial AB 

Atuação em 03 

estados 

Venda 

consumidor 

final 

Gafisa 1.227.949 SP Sim Sim Sim 

Construcap 1.049.593 SP Não - - 

EIT 943.157 CE Não - - 

MRV 

Engenharia 
914.131 MG Não - - 

Construtora 

Tenda 
752.071 MG Não - - 

Tecnisa 737.197 SP Sim Sim Sim 

Torre 702.192 SP Não - - 

Método 

engenharia 
662.400 SP Não - - 

ICEC 618.607 SP Não - - 

Santa Barbara 618.026 MG Não - - 

Scahin 

Engenharia 
589.090 SP Não - - 

Trisul 582.666 SP Sim Não - 

Rossi 

Residencial 
538.646 SP Sim Sim Sim 

 
Fonte: Adaptado pelo autor de “RANKING da engenharia brasileira: 500 grandes da construção 2011. 
Disponível em: <http://www.revistaoempreiteiro.com.br/Ranking_Completo_2011.pdf>. Acesso em: 24 set 
2011. 

* Informações sobre o perfil de atuação das empresas extraído dos respectivos sites em 21 set 2011. 

 

 Para seleção das incorporadoras, por sua vez, utilizou-se o ranking da Empresa 

Brasileira de Estudos Patrimoniais-Embraesp
26

, que permitiu identificar as 3 maiores 

incorporadoras que operam na Região Metropolitana de São Paulo, sendo excluída da lista a 

empresa Gafisa por já constar na seleção das construtoras civis.  

 As incorporadoras inicialmente selecionadas foram a Cyrela Brazil Realy, Even e 

PDG Realty. Porém a empresa Even  não retornou os diversos contatos do pesquisador via e-

mail, redes sociais e telefone, então a Brookfield foi acrescida na seleção por ser a próxima do 

ranking em faturamento.  

 

 

 

                                                 
26

 Disponível em: http://www.embraesp.com.br/pesquisas/Rankings%20Incorporadoras%20-
%202010.htm. Acesso 25 set 2011. 

http://www.revistaoempreiteiro.com.br/Ranking_Completo_2011.pdf
http://www.embraesp.com.br/pesquisas/Rankings%20Incorporadoras%20-%202010.htm
http://www.embraesp.com.br/pesquisas/Rankings%20Incorporadoras%20-%202010.htm
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TABELA 6 - 10 MAIORES INCORPORADORAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SÃO PAULO.  

Posição Empresa Pontos 
Participação  de 

mercado 

1º 

CYRELA 

BRAZIL 

REALTY  

79,61 5,31% 

2º GAFISA  76,28 5,09% 

3º EVEN  67,06 4,47% 

4º PDG REALTY  59,66 3,98% 

5º BROOKFIELD  39,65 2,64% 

6º EZ TEC  38,39 2,56% 

7º HELBOR  30,40 2,03% 

8º TECNISA  30,31 2,02% 

9º KALLAS  27,73 1,85% 

10º YUNY  27,08 1,81% 

Fonte: adaptado pelo autor de “EMBRAESP - Ranking das Incorporadoras - Ano Base 2010”. Disponível em: 

<http://www.embraesp.com.br/pesquisas/Rankings%20Incorporadoras%20-%202010.htm>. Acesso em 25 set 

2011. 
 

 

 

 Diretamente ligada à comunicação mercadológica das empresas está a figura da 

agência de publicidade. Neste estudo, a agência selecionada foi a Eugênio Marketing 

Imobiliário, empresa que pertence ao Grupo Eugênio, focada exclusivamente no segmento 

imobiliário. Com mais de 20 anos de fundação a empresa é uma das principais agências do 

segmento imobiliário com sede em São Paulo e filial nos estados do Rio de Janeiro, Porto 

Alegre e Salvador. Suas estratégias incluem ações de publicidade, design, web, promoção, 

eventos, endomarketing, entre outras. A empresa atende grandes empresas do segmento como 

Cyrela, Brookfield, AAM Incorporação, Living Construtora, MAC Construtora e 

Incorporadora, Incortel Incorporação e Construção, Multiplan, Odebrechet, Tecnisa, Trisul, 

Carvalho Hosken S.A., Wrobel Construtora, OAS Gafisa, Queiroz Galvão Construtora, Rossi 

entre outras. A entrevistada foi a diretora de atendimento Tricia Meyer, que atua na sede em 

São Paulo.
27

  

 Por último a “gênese criativa” do showroom, profissional responsável pela sua 

concepção criativa e por traduzir as demandas das construtoras e os sonhos dos consumidores 

em uma obra arquitetônica multissensorial. A arquiteta selecionada foi Fabiana Sá, formada 

pela Puccamp há oito anos em Arquitetura e Design, cria projetos de arquitetura de interiores, 

                                                 
27

 Fonte: www.grupoeugenio.com.br. Acesso 16 nov. 2011. 

http://www.embraesp.com.br/pesquisas/Rankings%20Incorporadoras%20-%202010.htm
http://www.grupoeugenio.com.br/
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residenciais e comerciais, sendo uma parte do seu trabalho dedicada ao showroom de 

construtoras e incorporadoras
28

.  

 

 

 

1.3.3 Outras considerações sobre a seleção e coleta de dados 

 

 

 Ao iniciar o agendamento das entrevistas, o pesquisador encontrou uma dificuldade, 

muito além do esperado, em conseguir identificar e fazer um contato direto com os gestores 

de marketing das construtoras, e o contato do pesquisador muitas vezes esbarrava na 

secretária ou assistente. Assim, devido à facilidade de acesso do pesquisador à empresa 

Alphaville Urbanismo, nacionalmente reconhecida pelos seus condomínios horizontais para 

classe A, a empresa foi incluída na seleção, mesmo não atendendo a todos os critérios de 

seleção. A profissional entrevistada foi a Sra. Gabriela Procópio, gerente nacional de 

marketing, que também já trabalhou em uma imobiliária especializada na comercialização de 

apartamentos (Abyara - Brasil Brookers), e por conta disto demonstrou uma vasta experiência 

do segmento (ver Apêndice 4). Neste sentido, Selltiz (1975, p.64) explica que “muitas 

pessoas, em suas experiências cotidianas, estão em situação que lhes permitem observar os 

efeitos de ações e decisões alternativas referentes a problemas de relações humanas”. 

Segundo a autora, tais profissionais adquirem, no dia a dia do seu trabalho, uma grande 

experiência que pode ter muito valor para auxiliar o cientista social a tornar-se consciente de 

importantes influências que atuam em qualquer situação que o pesquisador quer estudar 

(SELLTIZ, 1975, p.65). 

 A observação direta foi realizada após o retorno da construtora ou incorporadora, 

autorizando a coleta de dados no showroom indicado por ela, conforme solicitação do 

pesquisador. A pretensão era fazer a observação direta no showroom das seis empresas 

selecionadas, porém Brookfield e Cyrela devolveram o instrumento respondido somente após 

o período de observação (12 a 30 de novembro), e o pesquisador não teve condições de 

retornar a São Paulo para realizar novas observações.  

 Entre as três construtoras selecionadas, a Rossi Residencial negou no primeiro contato 

a possibilidade de fornecer informações adicionais para uma dissertação de mestrado, além do 

conteúdo público disponível em seu site (ver anexo 1). Após outros contatos do pesquisador 

na tentativa de viabilizar a entrevista, desta vez com a responsável pelo marketing da célula 

                                                 
28

 Fonte: www.fabianasa.com.br. Acesso 20 nov. 2011. 

http://www.fabianasa.com.br/


 

73 

localizada em Londrina-PR, a Sra. Priscila Rambalduci aceitou colaborar com a pesquisa, 

porém não deu retorno conforme acordado. Como em determinado momento o pesquisador 

recebeu autorização para fazer a observação em um showroom da construtora, neste caso, 

antes mesmo da entrevista pessoal com a gerente de marketing que de fato não ocorreu, a 

observação foi realizada e os dados constam no  Apêndice 12. Optou-se por incluir o material, 

por entender-se que a observação direta por si só é capaz de contribuir empiricamente com o 

estudo. Não foi possível também entrevistar um cliente neste showroom, pois durante todo o 

período que o pesquisador esteve no local (09:00 às 14:00) no dia 20/11/2011, nenhum cliente 

compareceu. 

 Por fim, cabe destacar uma prática de mercado que dificultou as entrevistas com os 

clientes. Geralmente após a visita do cliente no showroom, que dura facilmente de uma a duas 

horas, ele é convidado a responder uma extensa pesquisa da própria construtora (ver anexo 2). 

Não foi permitido também abordar o cliente na entrada do showroom, devido ao receio de 

atrapalhar uma futura venda. Desta forma, quando os clientes eram abordados pelo 

pesquisador, o interesse em responder outra pesquisa era muito pequeno, o que fez com que 

as entrevistas cedidas fossem extremamente objetivas. 
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CAPÍTULO III - SOCIEDADE PÓS-MODERNA, CONSUMO E 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 Este capítulo da dissertação ilustra na primeira parte um breve resgate da evolução das 

sociedades até o momento atual. No decorrer do capítulo temas como cultura, consumo, as 

necessidades humanas e outros ligados ao comportamento do consumidor são abordados com 

a finalidade de evidenciar as características do consumidor pós-moderno. 

 Durante este resgate evolutivo a introdução das lojas de departamento na sociedade, 

onde se iniciou a utilização, ao menos de forma mais contundente, da arquitetura e da 

ambientação como elemento persuasivo voltado para os clientes - pressupõe-se que esta é 

uma possível gênese do showroom - é abordada contextualmente com mais destaque. Em 

seguida, o comportamento do consumidor pós-moderno, em diversos pontos de vista, como 

um ser híbrido, ora racional ora emocional, ora off-line ora on-line, denominado consumidor 

centauro também é apresentado. 

 

1.1 Um breve resgate da evolução das sociedades 

 

 A análise histórica da evolução das sociedades, sob a perspectiva de diversos autores, 

revela uma primeira constatação de que não há uma exatidão e consenso entre os 

pesquisadores quanto à divisão dos períodos que definem o início e fim de cada sociedade. 

Porém, nota-se que as grandes transformações, pertinentes ao consumo sob a ótica deste 

trabalho, iniciaram-se no século XV, consolidaram-se no século XVIII e foram 

profundamente reformuladas a partir do século XX até hoje, quando chamamos a atual 

sociedade de pós-moderna. 

 Neste sentido, a busca por entender o caráter evolutivo das sociedades se dará pelo uso 

de alguns pesquisadores importantes que apresentam sua visão particular quanto ao assunto. 

Sendo assim, em primeiro lugar o pesquisador italiano Domenico de Masi, reconhecido por 

diversas obras na área de sociologia, entre elas “O Ócio Criativo (2000)” e “O Futuro do 

Trabalho (2003)” apenas para citar algumas, traz um comparativo entre as sociedades pré-

industrial, industrial e pós-industrial sob diversos aspectos. 

 Na fase pré-industrial, Masi (ver tabela 7) deixa claro em sua explanação a vocação de 

subsistência da população e de servidão aos senhores feudais, que justificavam sua posição 

social por meio de simbolismos e uma estrutura social rígida, com grande influência da 
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religião.  Na próxima fase, a sociedade industrial é o momento do surgimento da razão, da 

quebra de paradigmas, da experimentação e outros fatores que deram origem ao consumo de 

massa. Neste ponto, é interessante um parêntese para citar a visão de Baudrillard (2010) e 

Campbell (2001) a fim de aumentar o espectro de observação deste momento histórico, pois, 

segundo Baudrillard (2010, p. 25), as sociedades, sem exceção, sempre desperdiçaram, 

gastaram e consumiram sempre além do estrito necessário, pelo simples fato  de que “é no 

consumo do excedente e do supérfluo que, tanto o indivíduo como a sociedade, se sentem não 

só existir, mas viver”. Neste sentido, Harold Perkin, por sua vez, diz que “a procura do 

consumidor foi a chave decisiva para a revolução industrial”. A procura dos bens, nesta fase 

de consumo em massa, teve a atenção dos historiadores para o que parecia ser a mais óbvia 

influência sobre a procura de bens, o tamanho do mercado, de forma que o crescimento da 

população se tornou o foco da atenção (PERKIN, 1969, apud CAMPBELL, 2001, p.32). 

 Mas uma análise minuciosa da bibliografia mostra que há uma explicação “padrão” do 

crescimento da procura por bens que acompanhou a Revolução Industrial, e que realmente 

aceita como sua premissa o caráter central de uma mudança de atitude da parte dos 

consumidores. Ao contrário de olhar somente variáveis como tamanho da população ou 

aumento da renda, esta perspectiva “reconhece a importância da motivação que se acha atrás 

do comportamento do consumidor, considerando ter sido aí que a mudança critica ocorreu”, o  

que Mckendrick chama de ‘maior propensão ao consumo’ (CAMPBELL, 2001, p.33). 

 Certas características do consumidor no século XVIII são importantes de serem 

destacadas, por permitirem um entendimento do contexto histórico que o consumo atual 

atingiu. Campbell (2001, p.41-43), resgatando a fala do professor Eversley, diz que “a 

fundação da Revolução Industrial se firmou na venda interna de artigos da vida diária a uma 

parcela da força de trabalho que não era nem muito pobre, nem muito rica”. Esta afirmação 

faz o autor acreditar que a expansão na procura por bens, que deu origem ao consumo de 

massa durante a Revolução Industrial, teve como origem essencialmente a classe média. 

 O autor continua dizendo que o segundo aspecto significativo da revolução do 

consumo no século XVIII se refere à natureza dos itens, que eram simplesmente objeto dessa 

nova procura. Pois, diferente do que se imagina inicialmente, as indústrias de manufaturados 

ligadas ao início da Revolução Industrial eram as que produziam mais bens de consumo do 

que de capital, e, entre elas, as que produziam objetos para consumo de “luxo” 

predominavam. Ao concluir seu entendimento sobre a revolução do consumo no século 

XVIII, Campbell afirma que: 
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A única alternativa razoável que se apresenta é que a revolução do consumo, 

na realidade, foi levada adiante por meio de uma ética do consumidor 

especificamente burguesa, uma série de valores e crenças que estavam 

definidos para esse setor da sociedade inglesa e que serviram para justificar 

não somente a leitura de ficção e o comportamento romanticamente 

motivado, como também a indulgência com o consumo de luxo 

(CAMPBELL, 2001, p.56). 

 

 Retomando a uma fase pré-industrial, como ilustrado por Masi na tabela 7, ou seja, 

uma sociedade com grande influência dos dogmas religiosos, Campbell (2001, p.61) diz que o 

mais importante, que de fato divide o consumidor desta fase pré-industrial da fase moderna 

[industrial], é a crença de que o novo devia ser temido, quando não tratado literalmente como 

a encarnação do mal.   

 É na última sociedade descrita por Masi  “pós-industrial” [pós-moderna], onde 

encontramos o atual consumidor objeto deste estudo. Um consumidor que preza pela 

qualidade de vida, lazer, informação, criatividade, democracia [pelo menos no ocidente], e o 

surgimento de uma cultura da pesquisa, da flexibilidade e de busca pelo novo, sobretudo 

amparado em instituições de pesquisas e universidades. Todas estas questões apontadas estão 

contempladas na tabela 7 abaixo. 

 

TABELA 7 - COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA SOCIEDADE 

PRÉ-INDUSTRIAL, INDUSTRIAL E PÓS-INDUSTRIAL 
     

 
Sociedade pré-industrial Sociedade industrial Sociedade pós-industrial 

Período Até o século XIX Da metade do século 

XVIII até a metade do 

século XX 

Desde a Segunda Guerra 

Mundial. Projeto Manhattan 

(1944-45), desembarque na 

Normandia (1944), 

descoberta da estrutura do 

DNA (1953), concentração 

de mão de obra no setor 

terciário nos EUA (1956), 

crise pretolífera (1973) 

Instituições 

básicas 

Dinastias, igrejas, 

exército, família 

patriarcal, grupos 

primários 

Estado, empresa, 

sindicato, banco, família 

nuclear, grupos 

secundários, partidos 

Universidades, institutos de 

pesquisas e de cultura, 

grandes empresas de 

comunicação de massa, 

bancos, família instável. 

Grupos primários e 

secundários 
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Organização 

do Estado 

Regime autoritários 

dinásticos 

Democracias 

representativas e Estado 

do bem-estar, instituições 

rígidas, democracia 

associativa, socialismo 

real, Estado 

intervencionista 

Democracias 

representativas, 

neoliberalismo e Estado do 

bem-estar, instituições 

flexíveis, participacionismo 

Recursos 

principais 

Terra, matérias-primas, 

alto índice de natalidade 

Meios de produção, 

matérias-primas, 

patentes, produtividade 

Inteligência, conhecimento, 

criatividade, informações, 

laboratórios científicos e 

culturais 

Setor 

econômico 

dominante 

Extrativismo, criação de 

animais, agricultura, 

pesca, exploração das 

florestas e das minas, 

produção para o consumo 

próprio. Setor primário 

Produção de bens: 

fabricação, 

transformação, 

distribuição. Setor 

secundário 

Produção de ideias e 

fornecimento de serviços: 

transportes, comércio, 

finanças, seguros, saúde, 

instrução, administração, 

pesquisa científica, cultura, 

lazer. Setor terciário 

Estrutura 

profissional 

Camponeses, mineiros, 

pescadores, operários não 

qualificados, artesãos 

Operários, engenheiros, 

empresários, funcionários 

de escritório 

Profissionais liberais, 

técnicos, cientistas, 

indústria do lazer, tecno-

estrutura 

Local típico Campo, pequenos centros 

urbanos, loja do artesão, 

manufatura. Small is 

beautiful 

Instalações industriais, 

fábrica, escritório, cidade, 

urbanização. Big is 

beautiful 

Difusão da informação, 

laboratórios científicos, 

trabalho domiciliar on-line, 

urbano, fábrica 

descentralizada. Dimensões 

adequadas 

Recursos Matérias-primas, 

instrumentos flexíveis. 

Fazer à mão 

Energia, instrumentos 

rígidos, linha de 

montagem. Fazer com a 

máquina 

Eletrônica, informática, 

biogenética, tecnologias 

intelectuais e adequadas. 

Fazer com que a máquina 

faça  

Desafios Mortalidade infantil, 

fome, doenças, 

necessidades 

“materialistas”, escassez 

Crise energética, 

alienação, poluição, 

desperdício dos recursos, 

anomia, disparidades 

sociais, guerra. Segurança 

no trabalho 

Qualidade de vida, saúde 

psíquica, conformismo, 

guerra, necessidades pós-

materialistas. Preocupação 

com o ambiente 

O que está em 

jogo e 

conflitos 

sociais 

Domínio e sobrevivência, 

subordinação e revoltas, 

guerras locais 

Propriedade dos meios de 

produção, apropriação da 

mais-valia, poder de 

compra, conquista dos 

mercados. Luta de 

classes, conflito 

industrial, guerras 

mundiais 

Elaboração e imposição dos 

modelos de programação, 

gestão do saber, know-how, 

Movimentos sociais, 

conflitos urbanos, guerra 

atômica e destruição da 

humanidade  

Atores sociais 

centrais 

Proprietários de terras, 

aristrocratas, senhores. 

Camponeses, artesãos, 

plebe 

Empresários, 

trabalhadores, sindicatos 

 Técnicos, mulheres, 

cientistas, administradores 

da informação, intelectuais 

Estrutura de 

classe 

Senhores, servos Burguesia, classes 

médias, proletariado 

Dirigentes, dominantes. 

Contestadores, dominados 
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Fator de 

coesão 

Solidariedade mecânica, 

dimensões limitadas, 

origem comum, fé 

Solidariedade mecânica, 

ideologia, solidariedade 

de classe, organização 

formal, objetivo comum, 

comunicações 

Solidariedade programada, 

redes múltiplas de 

comunicação, participação 

no grupo, objetivo comum, 

aldeia global 

Fator de 

mobilidade 

social 

Nascimento, herança, 

sucessão, afiliação 

Nascimento, herança, 

merecimento, espírito 

empreendedor, 

cooperação, clientelismo, 

carreira 

Conhecimento, ciência, 

instrução, estética, 

criatividade, cultura 

Metodologias Experiência imediata, 

bom senso, tentativa e 

erro, ação e reação, 

sabedoria 

Empirismo e 

experimentação, busca de 

soluções, descoberta, 

organização científica do 

trabalho, padronização, 

especialização, 

sincronização, 

concentração, 

maximização, 

centralização 

Teorias abstratas: modelos, 

simulações; análise de 

sistemas; pesquisa dos 

problemas; invenção; 

enfoque científico dos 

processos de previsão, de 

programação, de decisão; 

desregulamentação e 

descentralização 

Relações com 

o tempo e o 

espaço 

Orientação para o 

passado, força da 

tradição, resposta 

imediata; tempos 

sincronizados com a 

natureza; disponibilidade 

de tempo; sentido de 

além 

Adaptação conjuntural às 

necessidades: 

Planejamento a médio 

prazo; cálculo científico 

dos tempos e sua 

redução, ritmo 

padronizado e imposto, 

baseado na máquina; vida 

baseada no tempo de 

trabalho 

Orientação para o futuro; 

cenários e previsões a longo 

prazo; ritmo de trabalho 

escolhido e individualizado, 

baseado no próprio 

indivíduo; vida baseada no 

lazer; real time 

Dimensão 

local 

Coincidência do lugar 

onde se vive com o lugar 

onde se trabalha 

Dimensão multinacional; 

lugar onde se trabalha 

separado do lugar onde se 

vive. Unidade de tempo e 

de lugar 

Dimensão transnacional; 

conexões telepáticas e 

televisivas de todos os 

lugares 

Estrutura 

psíquica 

Personalidade Personalidade edipiana Personalidade narcisista 

Vantagens Ritmos lentos, equilíbrio 

com a natureza, 

autogestão, pouca 

burocracia, solidariedade 

primária 

Consumo de massa, 

mobilidade geográfica e 

social, domínio da 

natureza, igualitarismo 

Educação de massa, acesso 

às informações, lazer, 

invenção da natureza, 

redução da incerteza 

Desvantagens Miséria, servidão, 

mortalidade, infantil, 

ignorância, fadiga física 

Alienação, 

competitividade, 

desperdício, anomia, 

fadiga psicofísica, 

exploração 

Manipulação, direção 

externa, controle externo, 

maximização, 

marginalização, 

desemprego, fadiga 

psíquica 

 

Fonte: Domenico De Masi (2000, p. 49-52). 
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 De forma mais objetiva, Cevoli diz, por sua vez, que é possível “ler” as 

transformações da sociedade com a análise de apenas cinco variáveis: 

 1) Setor econômico: a mudança de uma economia orientada para a produção de bens 

para uma economia de serviços; 

 2) Distribuição da ocupação: maior participação de profissionais qualificados e 

técnicos; 

 3) Princípio axial: o conhecimento teórico como fonte de inovações e de formulação 

de políticas para a sociedade; 

 4) Perspectiva temporal: o controle e valorização da tecnologia; 

 5) Processos decisórios: a criação de uma nova “tecnologia intelectual” (CEVOLI, 

2000, p.152-153). 

 

 Um olhar que permita uma “leitura” sem distorções da evolução das sociedades 

precisa necessariamente fazer uso da “lente do capitalismo”. Tema pouco abordado até agora 

pelos demais autores, Jamenson (apud CONNOR, 2000, p.44) com base na obra Late 

Capitalims, de Enerst Mandel, distingue três épocas capitalistas que nos ajudam, como uma 

lente, a visualizar melhor a evolução das sociedades sob este prisma. 

 O trajeto evolutivo do capitalismo, segundo Jamenson, é dividido então em três 

momentos: primeiro tem-se o capitalismo de mercado caracterizado pelo incremento do 

capital industrial, sobretudo nos mercados internos no período entre 1700 e 1850; Em 

segundo o início do capitalismo monopolista, que é idêntico à era do imperialismo, em que os 

mercados se tornaram espaços mundiais, organizados em torno de nações-Estado, mas 

dependentes da assimetria exploradora fundamental das nações colonizadoras em relação às 

colonizadas - que forneciam insumos e mão de obra barata; Em terceiro está a fase pós-

moderna do capitalismo multinacional, marcada pelo crescimento exponencial de corporações 

internacionais e pela consequente superação das fronteiras nacionais (JAMENSON, apud 

CONNOR, 2000, p.44). 

 Ao falarmos em capitalismo, instantaneamente pensamos em troca, moeda corrente, 

riquezas, enfim, pensamos naquilo que o capitalismo se dispõe a produzir. Evidentemente esta 

produção é derivada da matéria-prima. Segundo apresentou Masi (ver tabela 7), na sociedade 

pré-industrial a matéria prima era essencialmente a terra, para uma produção focada na 

subsistência, diferentemente da sociedade pós-industrial em que temos como insumo a 

inteligência, o conhecimento, a criatividade, informações etc.  
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 Neste sentido, Bucci (2005, p.226-227) diz que as relações sociais são 

inseparavelmente linguagem e relação de produção. Elas se complementam para além das 

relações puramente econômicas, nas relações de representação, mediadas por imagens, que, 

por sua vez, apropriadas pelo capitalismo, condicionam a forma das relações econômicas. 

Desta forma, as relações de produção tornam-se relações de produção do imaginário 

superindustrial: fabricam linguagem. A reprodução do capital já não é apenas um fato 

econômico, social e histórico, tal como entendido nos conceitos tradicionais do materialismo. 

Ela ocorre no imaginário superindustrial, cuja existência é material, e não meramente 

‘ideológica’ (contrário ao material), e é neste sentido que o modo capitalista de produção 

passa a fabricar superindustrialmente mercadorias que são signos, ou signos que são 

mercadorias, o que significa uma mudança nos meios conhecidos de produção até então. O 

autor conclui que “o capital, enfim, vira espetáculo”. 

 Esta última constatação deriva de um fenômeno descrito por Guy Debord em 1967, 

em sua obra “A sociedade do espetáculo”. Debord foi o criador do conceito de espetáculo 

para descrever esse momento da produção capitalista, segundo o autor “toda a vida das 

sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma 

imensa acumulação de espetáculos”. O autor complementa e afirma que “tudo o que era 

vivido diretamente se tornou uma representação” (DEBORD, 1997, p.13-14). 

 Entender a mudança na estrutura capitalista de produção ajuda a compreender a 

importância dos signos, descritos nos capítulos III e IV, que levam o consumo do produto ou 

consumação em si a se tornar apenas uma parte do consumo total que está inserido num 

contexto social. Ou seja, o que está em “jogo” para o consumidor, ao visitar um showroom, 

não é apenas a busca por um abrigo para si e sua família, quando é o caso. Isto é apenas uma 

parte, apesar de importante. Talvez esta visão puramente funcionalista fosse mais pertinente a 

um capitalismo datado de “pré-industrial”, se é que um dia este consumo foi puramente 

“funcionalista”. 

 Como visto em Connor (2000), o capitalismo de hoje transcendeu as fronteiras 

geográficas para se tornar algo “multinacional”. Inevitavelmente, e erroneamente, ao falar de 

globalização muitas vezes somos levados a uma leitura homogênea das sociedades, ou seja, 

como se fossem lineares num sentido pós-moderno. Mas sabe-se que a cultura de um país 

influencia em diferenças significativas quanto ao comportamento de sua população num 

mesmo dado contexto histórico, o que diferencia um povo de outro. Na realidade, estas 

diferenças são sentidas até mesmo dentro de um próprio país, principalmente se o mesmo 

tiver um território de proporções continentais como o Brasil. Só para ilustrar o fato, as 
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construtoras com atuação em diversas regiões do país precisam adaptar o showroom à cultura 

local para conseguir despertar o interesse do consumidor. Na entrevista de Érica Fujiwara 

cedida ao autor deste trabalho, ao falar do processo de criação de um showroom temos que: 

 
 
Isto vai muito de regional a regional. Isto influencia, muda muito. Por 

exemplo, em Salvador não pode ser nada em muito tom pastel, eles gostam 

de cores, então a gente carrega um pouquinho na cor, como a zona leste aqui 

de São Paulo, eles também têm esta característica. Já o paranaense 

[curitibano], ele tem o perfil mais sóbrio, mais conservador, a noção deles de 

sofisticação e requinte é uma coisa mais rebuscada, eles gostam mais das 

coisas mais nobres, não chega a ser um antiquário, mas umas coisas que são 

mais pesadas que passam mais esta nobreza. Agora se você for num bairro 

aqui em São Paulo, o Itaim Bibi, Jardins, a noção deles de requinte é quanto 

mais clean possível, então aí você já leva tudo para o tecnológico, não vai 

precisar de uma tela plana de não sei quantas polegadas, eles querem 

projetar a tv num vidro. 
 

 

 

1.2 Consumo 

 

 Desde o início da civilização ocidental como conhecemos hoje, especificamente na era 

dos romanos, a palavra consumo tem recebido vários significados. O literal “fechar a soma” 

chegou até nós na palavra consumação, frequentemente utilizada em lanchonetes e 

restaurantes. Os demais significados foram surgindo por analogia - recapitular, aperfeiçoar, 

arrematar, concluir - e por consequência - encerrar, acabar, gastar, dissipar e destruir. Porém, 

é preciso ter sempre presente que “o ato de consumir ainda hoje assume diferentes formas. 

Varia, por exemplo, de acordo com a natureza e finalidade dos bens, as pessoas que o 

praticam e as circunstâncias em que ele ocorre” (YANAZE, 2007, p.28-29). 

 Conforme ponderação de Yanaze (2007) acima, o consumo é um ato social com várias 

facetas, mesmo hoje em dia. Sendo assim, o consumo é ilustrado neste capítulo primeiramente 

com um resgate histórico do consumo em diversos períodos das sociedades, principalmente, 

pela visão de MacCracken (2003), devido sua abordagem contextualizar as lojas de 

departamento, possível origem do showroom como já citado e das lojas-conceito (ver mais no 

capítulo IV). Estas lojas são citadas como um dos fatores que modificaram o comportamento 

de consumo no período. Temos posteriormente a visão de Slater (2002)  que define o 

consumo como ato cultural e situa o mesmo na modernidade. Na sequência, após um marco 

evolutivo do consumo, faz-se um recorte teórico para um alinhamento conceitual do que é o 
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consumo neste trabalho, isto é, alocado na sociedade pós-moderna. Em último, um tópico é 

dedicado ao consumo hedonista na visão de Campbell (2001), por acreditar ser, no ponto de 

vista do  realizador deste trabalho e de alguns apontamentos dos entrevistados (ver capítulo 

V), o comportamento típico daqueles que visitam um showroom.  

 

 

 

1.2.1 Revolução histórica do consumo segundo MacCracken 

 

 A revolução do consumo é encarada agora como tendo modificado os conceitos 

ocidentais de tempo, espaço, sociedade, indivíduo, família e estado. O percurso histórico que 

descreve as transformações do consumo enquanto ato social foi percorrido por MacCracken 

(2003) em sua obra “Cultura e Consumo”, que metodologicamente dividiu o consumo no 

ocidente em três momentos de seu desenvolvimento, como visto a seguir de forma resumida. 

 Num primeiro momento, os objetos na Inglaterra do século XVII eram  inseridos num 

contexto fortemente cerimonial da corte, a fim de prestar-se a comunicar legitimidade do 

monarca para governar, aspirações para o governo, qualidades de poder e de majestade e, 

finalmente, um status divino conforme um indivíduo é visto progressivamente em termos 

míticos, religiosos e literários. 

 O conceito de status neste período pregava que o novo era a marca do comum, 

enquanto a pátina produzida pelo uso era signo e a garantia da posição, uma espécie de 

legitimidade simbólica e tradição. Nenhum bem contribuía para a afirmação do status familiar 

se não fosse capaz de adquirir um aspecto “pátina” e de sobreviver por várias gerações de 

propriedade familiar. O sistema “patina” de consumo significava que somente certas casas 

poderiam ser qualificadas como bens de consumo desejáveis. Além disso, significava que 

somente determinada mobília, aquela marcada pela antiguidade, era um bem de valor para a 

família nobre.  

 Neste ponto, cabe uma interrupção no raciocínio de MacCracken para uma 

contribuição de Campbell, que corrobora com o entendimento de que um “costume” como a 

pátina é importante para a interpretação do consumo enquanto ato social. Neste sentido, 

Campbell diz que é preciso compreender o estilo de vida como um todo. Assim, sejam quais 

forem as práticas de consumo observadas, elas não requerem nenhuma teoria separada, mas 

somente uma compreensão completa da cultura e das tradições do grupo (CAMPBELL, 2001, 

p.62). 
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 Continuando, MacCracken afirma que, no quarto final do século XVI, uma mudança 

no consumo da nobreza gerou grande impacto na sociedade, a ponto de levar futuramente 

uma possível ruptura com o sistema “pátina” de consumo. Antes de adentrar nesta mudança, 

faz-se necessário um entendimento maior de como era a relação social de consumo, sobretudo 

entre nobres e subordinados. 

 [Os feudos] eram comunidades nas quais o nobre, enquanto membro de posição mais 

elevada da sociedade local, tinha responsabilidades políticas, sociais e econômicas. Era ele, 

tradicionalmente, o ‘porto’ através do qual certos recursos nacionais e reais entravam na 

localidade. Os membros da comunidade local, portanto, recorriam ao nobre e à sua 

generosidade para conseguir importantes recursos, os quais obtinham na rua, na mesa ou nos 

campos de seu domínio feudal, numa espécie de “obrigação recíproca”. 

 Num dado momento desta sociedade, por exigência da rainha Elizabeth os nobres se 

viram obrigados a visitá-la pessoalmente em Londres a fim de prestar contas à realeza, e não 

como outrora por intermédio de outros, que se deslocavam até os feudos para fazer tal 

cobrança. Isto gerou, por diversos motivos, gastos maiores do que o convencional por parte 

do nobre, e, o mais importante, eram gastos fora do feudo. 

 Quando o nobre começou a gastar seu tempo e dinheiro fora da localidade (feudo), 

parte de sua generosidade com os subordinados teve que ser suspensa. O nobre começou, com 

efeito, a retirar-se da barganha recíproca que ele e seus ancestrais haviam estabelecido com os 

membros da comunidade. 

 Esta obrigação recíproca entre nobres e subordinados impingia uma espécie de 

penhora à despesa de consumo do nobre. Era esperado que o que recaía sobre o nobre  

também recaísse para o subordinado (de modo reduzido e eventualmente). A comunidade 

inteira estava comprometida na divisão de alguns recursos domésticos. Porém, com os gastos 

referentes à nova competição social do nobre em Londres - ao visitar a rainha o nobre se 

deparou com um fato incomum, encontrar outra pessoa com mesmo status e poder, ou seja, 

outro nobre, o que o instigava a consumir numa espécie de competição social -  a comunidade 

local foi cortada em sua participação neste consumo.  

 Nesta competição social, talvez o mais importante era o fato de que o nobre consumia 

agora em uma nova escala, em função de novos propósitos sociais e de acordo com novos 

valores, gostos e preferências. 

 Esta mudança nos gostos do nobre resultou em novos desdobramentos. O primeiro foi 

que os gostos dos nobres e subordinados foram radicalmente diferenciados. Onde antes havia 

diferenças de grau entre o consumo de nobres e subordinados, agora havia diferenças também 
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de tipo. Onde antes havia um desejo de compartilhar uma parte do consumo dos nobres, agora 

nobres e subordinados desejavam coisas diferentes. Uma espécie de diferenciação de estilos 

de vida estava tomando lugar. Diferenças de posição social estavam se tornando diferenças de 

estilo, de preferência estética e de atitude. Os grupos dos nobres e dos subordinados estavam 

começando a construir e a viver em diferentes mundos de bens. O aumento progressivo desta 

despesa significou que, muito cedo, estes nobres tornaram-se escravos do consumo 

competitivo. 

 É de se imaginar que num mundo com tradições e hierarquias rígidas como da 

Inglaterra do século XVI, o gosto dos grupos subordinados era sempre ditado pelo gosto dos 

nobres. O líder dos homens era, também, inevitavelmente o líder de seus gostos e preferências 

de consumo. A súbita mudança dos padrões de consumo dos nobres levou a uma modificação 

radical naquela que era a principal influência no consumo dos subordinados. Querendo ou 

não, este subordinado estava agora sujeito a estilos e modas de uma sociedade de corte maior 

e era uma testemunha involuntária da rapidez e da extravagância com que a sociedade de 

corte mudava seu comportamento de consumo. Em outras palavras, como se diz na 

sociologia, o grupo de referência dos subordinados havia se transformado profundamente. 

 Esta mudança no consumo mudou também a estrutura cultural daquela sociedade, pois 

esta busca individual do consumo do nobre diante de uma competição social converteu o 

consumo antes familiar em um consumo individual. O que levou a uma modificação no 

processo de decisão de consumo, que agora atentava para as necessidades imediatas da 

competição por status, em detrimento das necessidades de longa data da corporação familiar. 

Finalmente, isso ajudou a dar início a uma transformação nas propriedades simbólicas do bem 

de consumo, levando a uma mudança da “pátina” para a “moda”. 

 Agora num segundo momento da sociedade, superado o consumo da “pátina”, o 

século XVIII assistiu a um vertiginoso crescimento do consumo. Novas oportunidades para a 

compra de móveis, cerâmicas, pratas, espelhos, cutelarias, jardins, animais de estimação e 

tecidos surgiram nesse período. Esse século viu o “nascimento” da sociedade de consumo e os 

primórdios de nossa própria cultura de consumo moderna. Concordando com Simmel e 

Veblen, Mackendrick  (1982) sugere que a competição social foi a força motriz dessa 

revolução.  

 

Estas características - a natureza rigorosamente estratificada da sociedade 

inglesa, o empenho para obter mobilidade social vertical, a despesa 

emulativa e o poder compulsivo da moda engendrados pela competição 

social - combinaram-se com a amplamente disseminada capacidade de gastar 
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(proporcionada por novos níveis de prosperidade) para produzir uma 

propensão ao consumo sem precedentes (MACKENDRICK, 1982, apud 

MACCRACKEN, 2003, p. 36). 

 

 

 Mckendrick (1982) também nos auxilia a ver mais claramente as novas características 

do consumo e como foram importantes estas mudanças: 

 

Aquilo que os homens e mulheres uma vez esperaram herdar de seus pais, 

agora tinham a expectativa de comprar por si mesmos. Aquilo que uma vez 

foi comprado sob os ditames das necessidades, agora era comprado sob os 

ditames da moda. Aquilo que era comprado uma vez na vida, agora podia ser 

comprado várias e várias vezes. Aquilo que uma vez esteve disponível 

somente em dias solenes e feriados através da agência de mercados, feiras e 

vendedores ambulantes era cada vez mais posto à disposição todos os dias, 

com exceção de domingo, pela agência adicional de uma rede sempre 

crescente de lojas e comerciantes. Como resultado, as “luxúrias” passaram a 

ser vistas como meros “bons costumes”, e os “bons costumes” passaram a 

ser vistos como “necessidades”. Mesmo as “necessidades” sofreram uma 

dramática metamorfose em estilo, variedade e disponibilidade 

(MACKENDRICK, 1982, apud MACCRACKEN, 2003, p. 36). 

 

 

 Assim o autor atesta que as classes subordinadas, que no século XVI podiam não 

apenas observar com uma fascinação horrorizada como a nobreza cultivava novos gostos e 

formas de consumo, agora eram também participantes neste consumo. 

 Ainda segundo MacCracken (2003), no estudo de McKendrick fica evidente que o 

consumidor do século XVIII tinha acesso a um novo volume de influência e informação. 

Surgiram nesse período novas técnicas mais sofisticadas que procuravam invitar desejos e 

preferências no consumidor, de forma a retirar seus gostos e preferências do comando da 

convenção e da tradição local, transferindo-os de modo crescente para as mãos das 

emergentes forças do mercado. É difícil precisar em que medida ‘a epidemia’ do gasto do 

século XVIII era de fato uma resposta a essas forças, e em que medida deve ser atribuída a 

outros fatores externos ao mercado.  

 Ao olhar somente o presente, principalmente a influência da moda nos gostos e 

preferências, fica até difícil imaginar uma economia na qual ela não desfrutasse de total 

preponderância. Com o crescimento da moda, surgiram um hábito mental e um padrão de 

comportamento totalmente novos. Cada vez mais, as considerações de estilo e de estética 

passaram a preceder as utilitárias. Que um objeto não tenha se exaurido em sua utilidade não 

é mais motivo suficiente para sua preservação; se ele é ou não capaz de satisfazer a condição 
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mais importante de estar na moda é agora o fator decisivo. Este desenvolvimento representa 

um triunfo do estilo sobre a utilidade, da estética sobre a função e, o mais importante, exprime 

uma redefinição radical da ideia de status e do uso dos bens para expressar status. 

 Antes de entrar no próximo período, consumo no século XIX, vale observar as várias 

implicações da obsolescência gerada pela moda. Primeiro, a moda tem o efeito de exigir que 

os objetos sejam substituídos seguidamente. Isto contribui para converter o consumo em uma 

atividade nova e mais frequente. O consumidor tinha de dedicar mais tempo à atividade de 

compra; o mais importante, contudo, era que precisava dispor de mais tempo para o 

aprendizado do consumo. Agora o consumidor tinha necessidade de todo um conjunto de 

informações adicionais para distinguir o bem que estava na moda do que não estava, e para 

saber qual a mensagem ele/ela estaria enviando com sua compra. Os consumidores ocupavam 

agora um mundo preenchido por bens que carregavam mensagens simbólicas. Cada vez mais, 

eram rodeados por objetos carregados de sentido que só podiam ser lidos por aqueles que 

possuíssem um conhecimento do código-objeto. Em suma, cada vez mais o comportamento 

social convertia-se em consumo e o indivíduo era mais e mais subordinado a um papel de 

consumidor. 

 Campbell (2001, p.37) também contribui com esta discussão ao afirmar que a moda, 

no sentido de costume majoritário, é um fenômeno social universal e sujeito a mudança até 

mesmo em sociedades mais tradicionais. A moda moderna, em especial, apresenta uma 

mudança muito rápida na mudança de forma, material e estilo, e ao que tudo indica esta 

configuração atual da moda moderna teve início no meio do século XVIII. 

 Esta fase da sociedade ilustrada acima por MacCracken pode ser entendida como a 

gênese de uma cultura dos “objetos” que vivenciamos hoje em dia. Baudrillard (2010, p.13-

14), ao se referir aos dias atuais, diz que somos rodeados  por uma “evidência fantástica do 

consumo e da abundância, criada pela multiplicação dos objetos, serviços e bens materiais”. 

Os homens na sociedade pós-moderna não estão cercados, como sempre acontecera, por 

outros homens, mas mais por objetos. O autor complementa que “vivemos o tempo dos 

objetos: quero dizer que existimos segundo o seu ritmo e em conformidade com a sua 

sucessão permanente”.  Neste sentido, atualmente é o ser humano que vê os objetos nascer, 

produzir-se e morrer, sendo que em todas as outras civilizações eram os objetos, instrumentos 

que sobreviviam às gerações humanas (BAUDRILLARD, 2010, p.13-14). 

 Retomando ao resgate histórico de MacCracken, o último período observado pelo 

autor é o século XIX, no qual ele relata a inexistência de um boom de consumo. A revolução 

do consumo, neste momento, já havia se instalado como uma característica estrutural da vida 
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social.  O que começou como uma pequena dinâmica na sociedade no século XVI e se 

expandiu no século XVIII era, por volta do século XIX, um fato socialmente permanente. 

 O autor relata que nesse período surgiram novas técnicas mais sofisticadas de 

persuasão. Dentre elas, uma merece especial destaque por estar intimamente ligada ao objeto 

deste estudo: o surgimento das lojas de departamentos; parte-se do pressuposto que é neste 

tipo de estabelecimento comercial onde possivelmente teve início o uso mercadológico, como 

conhecemos hoje, da técnica da arquitetura e decoração dos interiores com o intuito de criar 

uma atmosfera envolvente e persuasiva para o consumidor. 

 É exatamente nesse período que algumas transformações ocorreram e ajudam a 

compreender o caráter moderno do consumo. Tais mudanças incluem, entre outras, a 

emergência da loja de departamento, que contribuiu de modo fundamental para a natureza e 

para o contexto da atividade da compra, bem como para a natureza da informação e da 

influência às quais estava submetido o consumidor. Citando Williams (1982, p.71) o autor 

relata que tanto exposições quanto as lojas de departamento da França do final do século XIX 

cultivaram um estilo de design interior que Williams chamou de ‘exótico-caótico’. Interiores 

extravagantes entulhados de alusões contraditórias a diferentes temas étnicos, geográficos e 

mesmo míticos eram comuns.  

 Para Williams (1982, p.65), tanto as lojas de departamento quanto as exposições 

usaram o design sem precedentes em seus interiores [o que hoje poderia ser chamado de 

decoração de interiores] para criar um novo ambiente para o ato de fazer compras e de 

consumir. Sua escala extravagante e envolvente e seu estilo exótico-caótico permitiam-lhes 

criar uma ‘nova e decisiva conjunção entre desejos imaginativos e materiais, entre sonhos e 

comércio’.  

 Dentro desta discussão a autora faz um parêntese, mais importante, talvez, do que esta 

contribuição para a estética do consumo foi a contribuição destas três instâncias [lojas de 

departamento, exposições e filmes] para o processo de compras. Em primeiro lugar, estas 

ações expunham o consumidor a uma série de estímulos persuasivos e informativos sem 

qualquer expectativa de gerar uma compra imediata. Os consumidores eram encorajados a 

passear pelas lojas de departamentos à vontade, absorvendo suas fantásticas representações de 

mundos exóticos e de bens de consumo.  

 Em segundo lugar, os preços dos bens de consumo em exibição nas lojas de 

departamento não estavam sujeitos a processos de barganha. Williams sugere que este novo 

padrão de interação entre mercado e consumidor pode ter encorajado uma nova passividade 

por parte do consumidor.  
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 Em terceiro lugar, foi na loja de departamento que o crédito foi estimulado. O 

empréstimo tornou-se possível através da criação de um ‘sistema de compra à prestação de 

larga escala, impessoal e racionalizado’ (WILLIAMS,1982, p.65, apud MACCRACKEN, 

2003, p. 47). 

 Williams (1982) sugere ainda que o objetivo simbólico desta nova estética era cru. É 

nesse período que vemos o uso dos bens para comunicar mensagens muito mais coerentes e 

intencionais. O projeto maior de Williams leva-a afirmar que a experimentação estética do 

período era voltada para a criação de um sonho. 

 Aqui encontramos uma grande semelhança com os objetivos do showroom das 

construtoras civis, segundo os especialistas entrevistados: criar um sonho. Esta afirmação está 

presente em grande parte das entrevistas quando o assunto é o objetivo ou finalidade de um 

showroom (ver Apêndices). Neste sentido Juliana Fuganti
29

, responsável pelo departamento 

de ponto de venda da construtora Tecnisa diz que: 

 

[...] a gente vende um sonho, porque a pessoa está comprando um decorado 

que não é aquilo que ela vai receber, ela vai receber um apartamento, mas 

não mobiliado, e ela só vai realizar aquele sonho daqui a 3 anos, então todo 

este trabalho que a gente faz é realmente em cima do decorado. 

 

 Outra entrevistada, Érica Fujiwara esclarece que contrata-se uma decoradora “porque 

a gente vende um sonho”. Pois a pessoa precisa se encantar, assim transforma-se o 

apartamento decorado o mais luxuoso, o mais rico possível para que a pessoa queira comprar 

e se torne um objeto de desejo. Em outra entrevista Gabriela Procópio relata que a compra de 

um apartamento não é muito objetiva, num sentido de simples, porque é uma compra 

carregada de tensões por parte do consumidor, tendo em vista o esforço necessário para 

aquisição, porém quando o consumidor visita o apartamento decorado: 

 

Ele já imagina a família dele cozinhando, ele levando os amigos na varanda, 

por isso que a gente brinca que hoje as decorações são quase que 

humanizadas, porque antigamente um decorado era nada mais do que uma 

distribuição de mobiliário para ver como ficava a distribuição do 

apartamento. Hoje não, hoje tem a panela, a brincadeira de ter as roupas em 

cima da cama, o quartinho do bebê com os armários e com a roupinha 

dentro, então justamente para o casal que está esperando um filho e vê o 

quartinho do bebê, já imaginar como pode ser, se imaginar na situação, é 

isso que cria um encantamento e a vontade ainda maior de ter o imóvel e 

fazer um esforço muitas vezes maior do que ele imaginava, porque ele viu o 

decorado e se encantou.  

                                                 
29

 Entrevista concedida ao autor no dia 24 nov. 2011. A entrevista na íntegra está no apêndice 6 
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 Fica evidente na fala das entrevistas o caráter evocativo da imaginação e do sonho que 

o showroom se propõe a despertar nos consumidores, algo muito semelhante ao proposto por 

Williams (1982) anteriormente. Aliás, mais do que criar um sonho, o apartamento decorado 

tangibiliza este sonho, porque antes mesmo de estar pronto o consumidor pode tocá-lo, sentir 

e viver uma experiência real com um “objeto” de consumo tão importante quanto a casa 

própria, tal como já descrito no capítulo I.  

 Por fim, MacCracken (2003) cita Michael B. Miller que possibilita ampliar nossa 

compreensão das lojas de departamento. A abordagem de Miller assemelha-se à de Williams, 

quando afirma que a loja de departamento deve ser encarada não somente como um reflexo de 

padrões de consumo em transformação, mas também como um agente decisivo que 

ativamente contribui para a cultura na qual este consumo ocorria. Como Williams, Miller 

examina a contribuição da loja de departamento para a mudança dos gostos, das preferências, 

do comportamento de compra, da relação entre comprador e vendedor, e das técnicas de 

marketing. Neste sentido, Miller atesta que “muito mais que um espelho da cultura burguesa 

na França, o Bon Marché [loja de departamento] deu forma e definição ao próprio significado 

do conceito de um estilo de vida burguês. Miller observa ainda que os bens vendidos  pela 

loja de departamento davam expressão material a valores da burguesia. Os bens tornavam 

concretos estes valores e davam-lhes uma “realidade própria”. O autor sugere ainda que o 

Bon Marché e seus catálogos se tornaram uma espécie de “cartilha cultural” que mostrava 

para uma determinada classe “como ela deveria se vestir, como deveria mobiliar sua casa e 

como deveria gastar seu tempo de lazer”  (MILLER, apud MACCRACKEN, 2003, p. 48-49). 

 

 

1.2.2 Revolução histórica do consumo segundo Slater 

 

 Don Slater (2002), em sua obra “Cultura do Consumo & Modernidade”, faz uma 

leitura abrangente citando vários autores, como o título sugere, do consumo enquanto cultura 

na modernidade. O autor é utilizado aqui como um preâmbulo antes de chegarmos ao 

consumo pós-moderno no próximo tópico. O autor faz uma breve contextualização histórica 

do consumo que nos ajuda a compreender por que e de onde vem o consumo como vemos 

hoje.  

 Ao contextualizar a evolução das sociedades, Slater relata que a produção em massa 

fordista de bens padronizados para o consumo em massa por consumidores homogêneos deu 
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lugar à produção especializada pós-moderna. Os produtos eram fabricados agora mais de 

acordo com certos grupos de consumidores, com base em seu estilo de vida e não por 

variáveis demográficas genéricas como classe, gênero ou idade como outrora.  

 Houve notadamente uma dinâmica de consumo diferente. Em lugar de fábricas 

especializadas em produzir grandes volumes de mercadorias padronizadas para conseguir 

economias de escala, agora o objetivo era ter fábricas flexíveis que pudessem produzir 

quantidades menores de mercadorias mais personalizadas.  

 A ideia de uma cultura pós-moderna está claramente ligada ao pós-fordismo:  

predomínio da informação, da mídia e dos signos, a desagregação da estrutura social em 

estilos de vida, a prioridade geral do consumo sobre a produção na vida cotidiana e a 

constituição de identidades de interesses. No entanto, talvez o tema central a ligar os dois seja 

a desmaterialização de objetos e mercadorias. Em primeiro lugar, os bens não materiais 

desempenham um papel cada vez maior na economia de consumo. Em termos gerais, há uma 

mudança notável no centro da gravidade da economia (em termos de valor, volume e 

emprego) das atividades manufatureiras para a prestação de serviços. Grande parte do 

consumo compreende coisas como informações, assessoria e conhecimentos especializados, 

eventos e atividades de lazer, diversões. Grande parte disso comprova o fato de que uma parte 

maior do mundo social, inclusive relações e experiências sociais, pode assumir a forma de 

uma mercadoria posta à venda para o consumo. 

 Em segundo lugar, até mercadorias materiais podem ter um componente imaterial de 

mais peso. Isso inclui a extensão da “estética da mercadoria”, de modo que “grande parte de 

um produto parece compreender design, embalagem e imagens de propaganda, e esses 

elementos parecem ser dominantes na constituição do objeto (na distribuição e consumo)”. 

Um sentido mais geral dessa desmaterialização é indicado pelo fato de que, embora as 

pessoas falassem do consumo de bens e serviços, agora tendemos a falar de “experiências”: 

Mars não vende barras de chocolate, e sim uma “experiência de sabor”.  

 Neste ponto vale uma pausa no raciocínio de Slater. Em meio a tantas mudanças já 

descritas tanto por MacCracken quanto pelo próprio Slater, a contemporaneidade surge agora 

em uma nova, pequena e expressiva palavra: experiência. Talvez aqui esteja a parte da 

explicação sobre por que o showroom é uma ferramenta amplamente utilizada nos dias atuais, 

e mesmo diante de um abunde de novas tecnologias e da conveniência do ambiente on-line a 

tendência apresentada pelos especialistas do setor (ver Apêndices e capítulo V) é de que as 

pessoas continuem experimentando o showroom em detrimento de qualquer outra novidade 

que surja, pelo simples fato de que as pessoas gostam de vivenciar uma experiência de 
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consumo. Só para materializar esta afirmação, o entrevistado Joás Junior
30

, gerente comercial 

da construtora Plaenge  afirma que “a gente entende que o mundo não pode se resumir apenas 

às questões de tecnologia da informação, o mundo continua, as pessoas gostam de ter 

interação, contato, de ver, pegar, tocar, isto vai continuar [...]”. 

 Outra entrevistada, Priscila Rossi também acredita que o cliente não vai deixar de 

visitar o apartamento decorado [showroom], pois o valor envolvido para aquisição é alto. O 

cliente vai dar uma olhada primeiro na internet, mas depois vai visitar o decorado. Por fim, na 

entrevista de Juliana Fuganti fica evidente que mesmo as tecnologias de ponta não devem 

substituir o apartamento decorado, pois apesar de existir uma tecnologia que permita uma 

pessoa caminhar por dentro do apartamento, através de um Joystick que o cliente vai 

controlando, ele não tem a sensação de estar em pé num lugar onde os móveis estão 

distribuídos, o que ajuda a entender o que cabe naquele espaço.  

 Complementando este raciocínio acima, Slater (2002, p.192) afirma que “o 

consumidor pós-moderno precisa sentir prazer não com as coisas em si, mas com a 

experiência de montar e desconstruir imagens”. A afirmação do autor acrescenta mais um 

elemento, a experiência não necessariamente precisa ser o consumo real, pois trata do lado 

lúdico do ser humano, o que reforça a identificação do showroom com este consumidor, uma 

vez que ao visitá-lo o consumidor é capaz de montar imagens de uma cena, que possivelmente 

será vivenciada ali futuramente. Ou seja, uma dona de casa, por exemplo pode imaginar-se na 

cozinha preparando os alimentos, bem como o pai usufruindo da churrasqueira da sacada 

cercada por amigos. 

 A arquiteta entrevistada Fabiana Sá
31

 também concorda com as afirmações acima e 

acredita que a experiência de visitar o showroom continuará sendo apreciada pelos 

consumidores, mesmo como o advento de inúmeras tecnologias. Segundo a entrevistada, a 

sensação gerada pela experiência de estar dentro de um apartamento decorado é diferente dos 

recursos tecnológicos, apesar de todas as vantagens que a tecnologia ofereça. A entrevistada 

relata que o consumidor tem necessidade de sentir esta experiência real, uma vez que o 

apartamento “é o objeto de maior sonho e de maior custo também”. 

 Assim, Fabiana afirma que “eu acho que um Ipad não vai substituir o aconchego de o 

cliente ver uma cama arrumada com as almofadas, com os travesseiros, a cortina criando 

aquela sombra na janela, à meia-luz [...]”.  

                                                 
30

 Entrevista concedida ao autor no dia 20 out. 2011. A entrevista na íntegra está no apêndice 3. 
31

 Entrevista concedida ao autor no dia 18 nov. 2011. A entrevista na íntegra está no apêndice 11.  
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 Concluindo seu raciocínio, Fabiana revela que “às vezes a imagem fica mais bonita do 

que está no local mesmo”.  Mas a realidade é o cliente sentir o espaço; conhecer o terreno; 

saber como chega até lá no lugar onde vai morar; descobrir o ônibus que tem que pegar; o 

caminho que irá fazer da casa para o trabalho; a vista que vai ter; saber como é que a filha vai 

ficar naquele quarto e o filho naquele outro quarto; onde vai ficar os cachorros; o jeito mais 

prazeroso de assistir TV, se é num quarto ou se é no living. Enfim, “então eu acho que o Ipad 

ou nenhuma tecnologia consegue substituir a verdade”. 

 Retomando a cronologia de Slater (2002), em terceiro lugar, parte desta composição 

cada vez mais imaterial é atribuída à mediação dos bens. Quer dizer, deparamo-nos cada vez 

mais com objetos sob a forma de representações: na propaganda, em descrições de estilos de 

vida nos filmes, na televisão, em revistas, em encontros mediados com celebridades, astros e 

estrelas e assim por diante. Faz parte do paradoxo da alienação, poderíamos dizer, que as 

coisas se tornem ao mesmo tempo mais objetivas e menos materiais. Essa é, com certeza, uma 

implicação tanto da “sociedade do espetáculo” [já apresentada por Debord, 1997] quanto da 

“hiper-realidade” de Baudrillard (2010). A fantasmagoria dos signos torna-se cada vez mais 

substancial à medida que se evapora a realidade que um dia representou.  

 Em quarto e último lugar, a desmaterialização dos bens de consumo costuma estar 

intimamente relacionada à natureza igualmente imaterial dos bens de produção, sobretudo a 

mercadoria ‘força de trabalho’. 

 Em nosso cotidiano não é raro o cidadão comum reclamar da falta de tempo; parece 

faltar tempo para tudo e que o dia encurtou. Slater citando vários autores afirma que os prazos 

de rotatividade, reinvestimento e distribuição do capital, taxas de inovação e obsolescência 

tanto dos bens de produção quanto de consumo, mudanças de estilo, tudo isso atinge 

velocidades muito rápidas (JAMESON, 1984; LASCH, URRY, 1987, 1993; MANDEL, 

1976). Talvez aqui esteja uma possível explicação para falta de tempo em nossa sociedade 

pós-moderna, na verdade, dedicar-se a estas novas imperialidades do consumo é uma tarefa 

que consome cada vez mais tempo do consumidor, ao passo que o dia se mantém estático com 

24 horas.  

 A pergunta que fica após estas discussões é, mas afinal o que é pos-moderno? Quem 

vivencia o pós-modernismo? A resposta poderia ser rápida, e ao mesmo tempo rasa: primeiro 

o período que se iniciou após a Revolução Industrial ou após mudanças significativas nas 

artes visuais modernas; segundo aqueles seres humanos que ali estiveram ou ainda estão. 

Slater, por sua vez, de forma mais criteriosa faz uma ponderação importante na busca de uma 

resposta. O autor diz que se a experiência pós-moderna depende do acesso aos bens de 
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consumo ou, mais genericamente, à capacidade de construir a própria vida de acordo com o 

modelo do estilo de vida consumista, então o dinheiro e o poder restringem muito diretamente 

o acesso à cultura pós-moderno. 

 A leitura acima apresentada por Slater pode indicar que uma parcela significativa da 

população, nitidamente mais carente de recursos financeiros, pode estar à margem da 

sociedade pós-moderna ou ao menos que não tem vivenciado de fato todas as “experiências” 

que os objetos significantes podem gerar em seu processo de consumação. Todavia, neste 

estudo não se objetiva maiores discussões acerca deste apontamento, porque o recorte 

metodológico da pesquisa envolve consumidores das classes média à alta, com capacidade 

financeira de investir num apartamento a partir de R$ 450.000,00, por exemplo. 

 

 

1.2.3 O consumo na sociedade pós-moderna 

 

 Aparentemente, o consumo é algo trivial.  Uma atividade que fazemos todos os dias. 

Visto desta maneira, o fenômeno do consumo tem raízes tão antigas quanto os seres vivos - e 

com toda certeza é parte permanente e integral de todas as formas de vida conhecidas a partir 

de narrativas históricas e relatos etnográficos (BAUMAN, 2008, p.37). Neste sentido, 

Silverstone (2002, p.150) corrobora ao dizer que o consumo é a única atividade em que 

essencialmente todos os seres se envolvem, diariamente, com a cultura de nossos tempos. 

 O consumo é uma atividade significativa na visão de Slater (2002, p.130-131). Os 

seres humanos não consomem como os animais porque nossa relação com nossas 

necessidades e meio ambiente não é instintiva ou limitada à sobrevivência física da espécie. 

Pressupomos que as pessoas compreendem sua relação com as coisas do mundo - suas 

necessidades - em termos de projetos e metas, convenções e normas sociais, conceitos que nos 

levam a ser humano, ou ser uma sociedade humana. Na verdade todo consumo é cultural. 

Essa afirmação significa várias coisas. Primeiro que todo consumo é cultural porque sempre 

envolve significado: para “ter uma necessidade” e agir em função dela precisamos ser capazes 

de interpretar sensações, experiências e situações e dar sentido a vários objetos.   

 Continuando em seu argumento, em segundo Slater diz que o consumo é sempre 

cultural porque os significados envolvidos são necessariamente significados partilhados. As 

preferências individuais são, elas mesmas, formadas no interior de culturas. Não é que todos 

os membros de uma cultura sejam unânimes e uniformes em seu consumo (isso é impossível, 

principalmente porque todas as culturas envolvem diferenciais de poder, riqueza e status). A 
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questão é que quando formulamos significativamente nossas necessidades em relação aos 

recursos disponíveis, baseamo-nos em línguas, valores, rituais, hábitos, etc., que são de 

natureza social, mesmo quando os contestamos, rejeitamos ou reinterpretamos no plano 

individual.  

 Em terceiro lugar, Slater afirma que todas as formas de consumo são culturalmente 

específicas. São articuladas dentro ou em relação a modos de vida significativos e específicos: 

ninguém come “comida”: come um sanduíche, um sushi, um salgadinho (e nenhum desses 

produtos é simplesmente “comido”, mas comido como “almoço”,  “aperitivo”, “lanche de 

escola”).  

 Finalmente, o autor revela que é através de formas de consumo culturalmente 

específicas que produzimos e reproduzimos culturas, relações sociais e, na verdade, a 

sociedade. Ser um membro de uma cultura ou de um ‘modo de vida’, em contraposição a 

simplesmente ‘manter-se vivo’, implica o conhecimento dos códigos locais de necessidades e 

coisas (SLATER, 2002, p.130-131).  

 Ao visitar um showroom, em especial o apartamento decorado, é possível observar 

diversos objetos condizentes com uma determinada classe social. Nas construtoras visitadas 

neste estudo (ver observação direta nos Apêndices), por exemplo, Água Perrier, produtos 

Apple, cosméticos L’Occitane, cervejas importadas, almofadas de R$ 400,00 a unidade etc. 

Tais produtos, por possuírem preços consideravelmente mais elevados do que a maioria, são 

considerados, geralmente, como itens da classe AB ou média à alta. Tais objetos são 

comumente utilizados não apenas como um item de “desejo”, mas como um objeto que faça o 

visitante se sentir em casa, se identificar com este signo, uma vez que pressupõe-se que tais 

objetos façam parte de sua cesta rotineira de produtos. Este primeiro entendimento de que o 

consumo é um ato social e cultural nos ajuda a compreender a fala da entrevistada Juliana 

Fuganti “Uma água Perrier a gente coloca só em apartamentos de alto padrão, porque outros 

públicos não vão entender o que é uma água Perrier”.  

 Na explicação da profissional fica nítida a necessidade de se entender os códigos que 

estão dentro de uma cultura de consumo, a fim de criar um ambiente que possa ser 

decodificado sem ruído pelos clientes que visitam um showroom. 

 Slater faz uma ressalva, se dissermos que todo consumo é cultural, também estamos 

dizendo que todos os objetos são culturalmente significativos e que, na verdade, nenhum 

objeto pode ser simplesmente funcional. Seria tão difícil encontrar um exemplo de um objeto 

puramente funcional, “sem significado”, quanto de encontrar uma necessidade básica 

separada de sua forma cultural. Entretanto, mais importante ainda é que as próprias funções 
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são culturalmente definidas. A ideia de que um objeto qualquer é útil ou tem propriedades 

úteis depende da existência de um determinado modo de vida onde há determinadas coisas a 

serem feitas e formas de fazê-las (SLATER, 2002, p.88). 

 Enquanto visão social do consumo, o maior ganho consiste em reconhecer que as 

coisas não têm significado inerentes: os significados e as coisas são organizados socialmente. 

Judith Williamson (1978, p.25) dá um exemplo muito paradigmático. Um anúncio do Chanel 

nº 5 na mídia impressa simplesmente justapõe duas imagens - um vidro de perfume e o rosto 

de Catherine Deneuve. É claro que não existe nenhuma conexão inerente entre estas duas 

imagens, entre um líquido perfumado e um rosto de mulher, mas o fato de estarem lado a lado 

leva-nos a supor que haja uma conexão. A conexão é feita em função do que significa o rosto 

de Deneuve: segundo os códigos e construções convencionais de feminilidade, Deneuve 

representa o ideal francês de beleza feminina, clássica e elegante. Esses significados são 

transferidos para o vidro de Chanel, de modo que este último passa a conotar (a prometer, na 

verdade) esse tipo de beleza: de fato a feminilidade estilo Deneuve passa a se mostrar como 

uma propriedade do perfume (WILLIAMSON, 1978, p.25, apud SLATER, 2002, p.137-138). 

 Neste sentido, podemos inferir que os objetos inseridos na ambientação de um 

apartamento decorado, mais do que “justapostos”, eles estão dentro do próprio apartamento, e 

assim espera-se que transfiram seus valores ou significados sociais para o apartamento em si. 

Ao ser indagado à arquiteta entrevistada Fabiana Sá, se tem algum objeto que mais encanta o 

cliente no showroom, ela responde: “Eu acho que não tem um objeto em específico”. Fabiana 

complementa: 

 

[...] dependendo do padrão do decorado e do nível do empreendimento você 

tem algumas limitações ou não. Se for um apartamento de alto padrão, a 

incorporadora ou construtora deixa a gente indicar quais acabamentos, qual 

mármore, qual porcelanato, desenho da bancada, bancada tanto das pias 

quanto dos banheiros, o mármore que vai ser escolhido, o projeto de porta, 

gesso, guarnições, rodapé, moldura, batente etc.  Quando é um padrão um 

pouco mais simples então já é padrão da construtora, então a gente tem que 

trabalhar com material de acabamento e revestimento que é deles.  

 

 A fala de Fabiana de certo modo está em consonância com Juliana Fuganti quanto à 

construção dos elementos que compõem um apartamento decorado, no sentido de adequá-los 

ao público-alvo do empreendimento. Vale destacar nesta citação da arquiteta o fato de que 

não é um objeto em si que encanta o cliente, mas a composição de todos. Esta questão é mais 

bem descrita no capítulo IV. 
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 Em outro ponto de vista, o consumo pode ser visto como um operador, gerenciando a 

distribuição de valores (sensualidade, poder, saber, bom gosto, cultura, sofisticação e outros 

tantos) que classificam e posicionam grupos e objetos no interior da ordem social. A 

publicidade, por sua vez, estabelece uma cumplicidade entre a esfera da produção com sua 

serialidade, impessoalidade e sequencialidade e a esfera do consumo com sua emotividade, 

significação e humanidade (ROCHA, 1995, p.154). O autor continua sua tese e afirma que 

devemos pensar o consumo, não como expressão de valores centrados no indivíduo, mas, 

inversamente, como expressão de valores centrados na pessoa. Consumimos para fazer parte 

de grupos determinados e, no mesmo gesto, nos diferenciarmos de outros grupos, numa lógica 

complementar e distintiva muito próxima das classificações totêmicas  (ROCHA, 1995, 

p.172). 

 De acordo com Leiss et al. (1986), com o declínio dos sistemas sociais tradicionais de 

informações, como a religião, a política e a família, a propaganda preenche a lacuna. A 

propaganda oferece mapas da modernidade, mapas da ordem social que deixaram de ser 

acessíveis através das fontes tradicionais. O consumo e as mensagens de mercado 

“absorveram gradualmente as funções de tradições culturais de oferecer pontos de referência 

para a identidade pessoal e social - dizendo a cada um quem ele é ou o que ele pode vir a ser  

na vida” (LEISS et al., 1986, apud SLATER, 2002, p.135).  

 Como visto, o consumo é um mediador cultural que nos mostra os caminhos 

estereotipados que podem ser seguidos em nossa sociedade. Seguir ou não os caminhos é 

outra discussão que não faz parte do escopo deste trabalho. Porém, o consumo pode criar 

identidades culturais para quem os consome e na forma que consome.  

 Nas palavras de Silverstone “o consumo é, ele mesmo, uma forma de mediação, à 

medida que os valores e significados dados de objetos e serviços são traduzidos e 

transformados nas linguagens do privado, do pessoal e do particular” (SILVERSTONE, 2002, 

p.150). O autor continua e afirma que ao consumirmos objetos, bens e informação, nesse 

consumo construímos nossos próprios significados, negociamos nossos valores e, ao fazê-lo, 

tornarmos nosso mundo significativo. “Sou o que compro, não mais o que faço ou, de fato, 

penso. E assim, espero, é você também” (SILVERSTONE, 2002, p.150). 

 Fica evidente no início deste tópico, principalmente na visão de Slater (2002), que o 

consumo é um ato social derivado da cultura corrente. Agora, na fala de Rocha (1995) e 

Silverstone (2002) surge um novo elemento: a propaganda como um grande mediador. 

Segundo os autores, ela é responsável por criar “mapas referenciais” da vida moderna. 

Entende-se aqui como “propaganda” toda mensagem mercadológica, ou seja, conforme 
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definida por Galindo (1986) no capítulo IV. Assim, o showroom enquanto meio de 

comunicação não verbal pode-se enquadrar como um mediador do consumo pós-moderno ao 

dar pistas do “estilo de vida” de certos grupos sociais. Neste sentido, o entrevistado Fabio 

Mansano diz que “[...] Tem até alguns [visitantes]  que vêm mesmo só para ver uma ideia de 

decoração”.  Os entrevistados Joás Junior e Jersey Gogel também colaboram ao citarem que 

“a gente recebe muita visita de gente que vem para o decorado em busca de tendência de 

decoração. E o espaço serve para isto também”.  

 O showroom, ao prestar-se como formador de “tendências” no campo da decoração 

para as pessoas, pode ser subentendido como um mediador do consumo ao dar diretrizes de 

consumo. Situação semelhante foi apresentada por MacCracken (2003) com as lojas de 

departamento no século XIII anteriormente, em especial na loja Bon Marché. Na ocasião o 

autor, citando Miller, diz que os bens vendidos pela loja de departamento davam expressão 

material a valores da burguesia. Os bens tornavam concretos estes valores e davam-lhes uma 

“realidade própria”. O autor sugere ainda que o Bon Marché e seus catálogos se tornaram uma 

espécie de “cartilha cultural” que mostrava para uma determinada classe “como ela deveria se 

vestir, como deveria mobiliar sua casa e como deveria gastar seu tempo de lazer” (MILLER, 

apud MACCRACKEN, 2003, p. 48-49). Por este e outros motivos, conforme já citados, 

possivelmente as lojas de departamento tenham sido as precursoras do showroom como  o 

conhecemos hoje. 

 A propaganda tem realmente grande relevância, ou melhor, todas as mensagens 

mercadológicas têm sobre os consumidores. Todavia, é preciso cautela para não cair também 

na tentação do excesso e atribuir uma falsa supremacia que a propaganda não dispõe. O 

excesso, neste caso, é uma crença de que a “propaganda” poderia colocar o consumidor numa 

postura totalmente passiva e subversiva a qualquer impulso persuasivo do mercado. O que se 

sabe até hoje é que de fato a propaganda não cria necessidades, mas apenas torna os 

consumidores cientes de sua existência. Nos tópicos 1.4 a 1.6 deste capítulo o processo de 

escolha de compra, necessidades e motivação dos consumidores é mais bem detalhado.  

 Em certo modo, em consonância com a afirmação acima, Lipovetsky faz uma ressalva 

pertinente. A cultura hedonista foi sistematicamente analisada e estigmatizada como 

imposição de felicidade consumista e erótica, “tirania do prazer”, “totalitarismo” mercantil. 

No entanto, o que realmente se vê? Florescem as catedrais do consumo, mas estão na moda as 

espiritualidades e sabedorias antigas; o pornô se expõe, mas os costumes sexuais são mais 

ajuizados que descomedidos; o ciberespaço virtualiza a comunicação, mas a imensa maioria 

aprecia os eventos ao vivo, as festas coletivas, as saídas com amigos; a troca paga se 
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generaliza, mas o voluntariado se multiplica, e mais do que nunca os relacionamentos se 

baseiam na afetividade sentimental. Fica óbvio que o indivíduo não é reflexo fiel das lógicas 

hiperbólicas midiático-mercantis; ele não é o “escravo” da ordem social que exige eficiência, 

tanto quanto não é produto mecânico da publicidade. Outras motivações, outros ideais 

(relacionais, intimistas, amorosos, éticos) não param de orientar os hiperindivíduo 

(LIPOVETSKY, 2004, p.81-82). 

 Como visto, o consumo é nato ao ser humano. Assim como a individualidade dos 

mesmos, ninguém é igual a ninguém, as pessoas possuem necessidades de consumo diferentes 

umas das outras. Em princípio, o raciocínio lógico nos leva a crer que, após atendida uma 

necessidade, o consumidor goze de uma satisfação que o faça permanecer estático até o 

retorno da mesma necessidade, como no caso da fome, num intervalo de poucas horas a 

necessidade (fome) surge novamente. Mas o consumo não é uma questão lógica, é muito mais 

cultural como já citado por Slater.  

 Neste sentido, Yanaze (2007, p.31) diz que “uma vez resolvidas as necessidades 

básicas, novas necessidades assumem um lugar cada vez mais amplo e importante na vida das 

pessoas”. É neste sentido que o consumo parece não ter mais fim, por isto temos a impressão 

de viver numa “sociedade de consumo” sem fim, pois os consumidores estão à procura de 

satisfazer suas necessidades incessantes. Como agravante, o crescimento da economia é 

acompanhado pela introdução constante de novos produtos à medida que a elevação dos 

rendimentos alarga as possibilidades de consumo (BAUDRILLARD, 2010, p.61). O que 

consequentemente deverá despertar novas necessidades nos consumidores. Como observa 

Fromm, “O homem contemporâneo tem uma fome ilimitada de mais e mais bens [...] Quando 

uma necessidade é preenchida, diversas outras habitualmente aparecem para lhe tomar o 

lugar” (FROMM, apud CAMPBELL, 2001, p.58). 

 Depois que a satisfação das necessidades básicas foi materialmente assegurada, o 

aspecto significativo ou cultural do consumo predomina, e as pessoas passam a se preocupar 

mais com o significado dos bens do que com seu uso funcional para satisfazer uma 

necessidade básica ou “real” (SLATER, 2002, p.132). 

 Neste sentido, ao mesmo tempo assiste-se à rápida expansão de um consumo muito 

mais experiencial ou emocional do que o ligado ao status. Consome-se muito mais para 

satisfazer o eu (saúde, repouso, sensações, viagens) do que para ganhar o reconhecimento de 

outrem (LIPOVETSKY, 2004, p.121). 

 Baudrillard (2010, p.42) contribui ao dizer que hoje o que se produz  não se fabrica em 

função do respectivo valor de uso ou da possível duração. A publicidade realiza o prodígio de 
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um orçamento considerável gasto com o único fim, não de acrescentar, mas de tirar o valor 

dos objetos, de diminuir o seu valor/tempo, sujeitando-se ao valor/moda e à renovação 

acelerada. 

 Mas é difícil imaginar qualquer sociedade em que os objetos sejam puramente 

materiais e sem significado. O argumento mais convincente é que a cultura não “influencia” o 

consumo, nem dá formas especificas a uma necessidade básica, e sim que a cultura constitui 

as necessidades, os objetos e as práticas de que se compõem o consumo (SLATER, 2002, 

p.132). 

 Partindo de algumas preposições a respeito do consumidor, como o homem nunca se 

sente satisfeito, busca a felicidade sem qualquer hesitação, prefere os objetos que gerem o 

máximo de satisfações, Baudrillard (2010, p.69) diz que na verdade a maior incógnita está no 

entendimento da “necessidade”. Ao citar diversos autores, ele diz que é possível distinguir 

três posições distintas quanto às necessidades humanas. Primeiramente, para Marshall, as 

necessidades são interdependentes e racionais; Já para Gabrailth as escolhas impõem-se pela 

persuasão; Em terceiro, Gervasi diz que as necessidades são interdependentes e derivam da 

aprendizagem (e não tanto de cálculo racional). Gervasi diz ainda que as escolhas não se 

fazem à sorte, mas são socialmente controladas, refletindo o modelo cultural em curso. Os 

bens não se produzem nem se consomem indiferentemente, devem ter qualquer significado 

em relação a determinado sistema de valores. A necessidade, enquanto comportamento 

humano, é tratada com um olhar mais pragmático no tópico 1.8.1, por ora importa apenas 

inseri-la no contexto deste tópico, pós-moderno. 

 Em partes contrapondo a visão mais autônoma do consumidor apresentada por 

Lipovetsky anteriormente, as necessidades para Baudrillard (2010, p. 69) visam mais os 

valores que os objetos e a sua satisfação possui em primeiro lugar o sentido de uma adesão a 

tais valores. A escolha fundamental, inconsciente e automática do consumidor é aceitar o 

estilo de vida de determinada sociedade particular (portanto deixa de ser escolha!) - acabando 

igualmente por ser desmentida a teoria da autonomia e da soberania do consumidor. 

 Outra perspectiva para “ler” o significado das necessidades é a partir do seu “oposto”, 

o luxo. A partir dessa perspectiva, o luxo constitui o meio para o prazer, enquanto as 

necessidades são meramente tudo aquilo de quanto se careça para a manutenção da existência, 

um estado que se define melhor com a palavra “bem-estar”. Parece haver concordância geral 

e muito difundida de que o consumo moderno é caracteristicamente consumo de “luxo” e, 

embora essa palavra tenha sido variadamente definida, ela possui duas diferentes conotações. 

A primeira é a ideia de que um “luxo” é um item supérfluo, algo que é desejado mas é 
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adicional à carência. Na verdade, é o próprio contraste entre os conceitos de “carência” e 

“necessidade” que se acha no cerne dessa formulação do termo, como Sombart deixa claro em 

sua assertiva de que “o luxo é qualquer despesa maior que a do necessário” (SOMBART, 

apud CAMPBELL, 2001, p.88-89). 

 Num parêntese no raciocínio de Campbell, encontramos a afirmação de Slater de que 

os significados culturais das coisas parecem não apenas supérfluos, mas também 

mistificadores e voltados para exploração. Fazem-nos entrar numa esfera de signos-

mercadorias a fim de nos induzir a comprar mais, em vez de nos levar para uma esfera de 

valor de uso ou utilidade onde usamos as propriedades “reais” dos objetos para fazer coisas 

(SLATER, 2002, p.135). 

 O segundo dos dois significados encontrados na palavra “luxo” é a referência à 

experiência sensorial e agradável. Neste caso, a ênfase está mais sobre o verbo do que o nome 

e mais nas atividades do que nos objetos. Uma pessoa pode contrastar um “item de luxo” com 

uma “necessidade básica”, mas “luxar”, por exemplo, num banho quente, é contrastar uma 

experiência ricamente sensorial e agradável com uma outra comum, não estimulante ou 

desagradável. Em cada caso, a feição comum é o desfrutar da dimensão agradável de uma 

experiência. Dos autores clássicos, somente Sombart elucidou claramente o que Trilling 

chamou de “complexo de prazer, sensualidade e luxo”, percebendo que na “base” um “amor 

pelo luxo” podia derivar de “prazeres puramente sensoriais” (SOMBART, apud CAMPBELL, 

2001, p.88). 

 Os prazeres humanos derivado das experiências sensoriais, suas motivações e 

sentimentos atrelados são mais bem descritos no capítulo IV. Por enquanto, vale observar que 

uma experiência sensorial agradável é comparada por Campbell (2001) ao luxo (definido 

acima como algo além do necessário). Esta definição “além do necessário” pode num 

primeiro momento induzir ao raciocínio lógico, que, apesar de prazerosa uma experiência 

sensorial, ela é “desnecessária”, e, por conseguinte, o showroom da mesma forma seria. Mas, 

mesmo adotando como verdade absoluta a citação de Campbell – em contraponto com outros 

autores que descrevem no capítulo IV como essenciais ao ser humano os estímulos sensoriais 

- é preciso acrescentar o ingrediente concorrência acirrada neste contexto, pois a grande 

maioria dos gestores de marketing entrevistados (ver Apêndices) cita que o showroom é uma 

estratégia presente em 100% dos lançamentos. Desta forma, pressupõe-se que o consumidor 

hedonista na maioria das vezes irá dar preferência por um “luxo” gratuito (visita ao 

showroom). Completando esse entendimento, a entrevistada Tricia Meyer afirma que é muito 

difícil ter, pelo menos em São Paulo, um novo lançamento que não tenha o stand e agora até 
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que não tenha o decorado. Porém, a entrevistada relata que em algumas cidades onde a 

concorrência não é tão acirrada quanto em São Paulo, não se observa a utilização do 

apartamento decorado no showroom, ficando restrito somente a outras ferramentas como a 

venda pessoal.  

 Contribuindo com a afirmação de que o consumidor hedonista valoriza a experiência 

do showroom, Lipovetsky (2004, p.121) diz que hoje, o que se busca no consumo é, antes de 

tudo, uma sensação viva, um gozo emotivo, que se liga menos às exigências do padrão de 

vida que à própria experiência do prazer da novidade. Comprar é sentir o gozo, é adquirir uma 

pequena revivescência no cotidiano subjetivo. Talvez esteja aí o sentido definitivo da 

engrenagem hiperconsumista.  

 Fica evidente na exposição de Lipovestsky (2004), que este consumidor 

contemporâneo é tipicamente um ser hedonista que vive em procura do prazer, ou melhor, o 

prazer lhe dá significado na vida. Conjuntamente este mesmo consumidor também é um ser 

efêmero, o que pode explicar a busca ininterrupta por novas sensações, prazeres, novos 

consumos. 

 Ao contrário da “pátina”, como já ilustrado, a nova “moda” do consumo tem o tempo 

como regulador. Há uma espécie de ciclo de “vida” das coisas, e que aparentemente tem 

diminuído a cada dia. A simples compra de um televisor se torna tarefa impossível para 

aquele que busca o “último modelo”, o “mais avançado”, porque não há fim neste ciclo de 

novos bens à disposição deste consumidor.  Neste sentido, Appadurai (1996, p.83-84) diz que: 

 
Quanto à experiência do tempo, o prazer que se encontra no centro do 

consumo moderno não é o prazer da tensão entre fantasia e utilidade, nem o 

da tensão entre desejo individual e disciplinas coletivas... [O] prazer 

inculcado nos sujeitos que agem como consumidores modernos será 

encontrado na tensão entre nostalgia e fantasia, em que o presente é 

representado como se já fosse passado. Essa inculcação do prazer da 

efemeridade está no cerne da disciplina do consumidor moderno. [Ela] 

exprime-se numa variedade de níveis sociais e culturais: a curta vida de 

prateleiras dos produtos e estilos de vida; a rapidez da mudança da moda; a 

velocidade das despesas; os polirritmos de crédito, aquisição e presente; a 

transitoriedade das imagens dos produtos de televisão; a aura de 

periodização que paira sobre produtos e estilos de vida no imaginário da 

mídia de massa (APPADURAI, 1996, p.83-84, apud SILVERSTONE, 2002, 

p. 154-155). 

 

 Como visto, o tempo é um regulador primordial  do consumo pós-moderno. Porém, 

antes de mais nada, o tempo é um recurso natural, isto é, algo comum de direito a todos. 

Todavia, Baudrillard (2010, p.60) diz que alguns bens naturais como o espaço, o tempo, a 
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água, o silêncio, entre outros, outrora gratuitos e disponíveis em profusão, tornam-se bens de 

luxo acessíveis apenas aos privilegiados, ao passo que os bens manufaturados ou os serviços 

são oferecidos em massa. 

 Desta forma o retrato do consumidor efêmero é praticamente o oposto daquele que 

vivenciou a sociedade pré-industrial, quando o “tempo social” era marcado pela pátina, ao 

significar tradição, elegibilidade de hierarquia, e por consequência a imobilidade social. Na 

pós-modernidade fica nítida a hegemonia da moda sobre a sociedade, com grande influência 

no sentido de tempo, o que fica claro na frase de Appadurai (1996) citada logo acima, “[...] 

em que o presente é representado como se já fosse passado”. 

 Nesta questão do tempo há, porém, um paradoxo contemporâneo como descrito por 

Silverstone, que diz que, no mesmo momento em que temos a sensação de que o tempo 

“encurtou” e que é item escasso, esta mesma sociedade que nos impõe um ritmo cada vez 

mais frenético também exige maior disponibilidade de tempo para o ato de consumir. Ou seja, 

deve-se reservar tempo para o consumo, porém nem todos têm o tempo suficiente, nem o 

administramos muito bem. No consumo, consumimos tempo, no qual consumimos e somos 

consumidos. Desta forma, podemos “ser distinguidos - e significativamente - de acordo não 

só com a quantidade de capital econômico ou cultural que podemos mobilizar, mas também 

com respeito à quantidade de capital temporal” (SILVERSTONE, 2002, p.160). 

 A pós-modernidade foi vista até aqui sob algumas perspectivas, como ato cultural, 

mediada pela propaganda ou influência do tempo, enquanto moda, significado dos objetos etc. 

Steven Connor, por sua vez, ao discutir a cultura pós-moderna traz um novo prisma de grande 

pertinência a esta dissertação por estar intimamente ligado ao showroom: a arquitetura. O 

autor afirma que “o lugar mais evidente para começar o exame do relacionamento entre 

modernismo e pós-modernismo é a arquitetura” (CONNOR, 2000, p.58). 

 O autor encampa em seu texto uma busca por definir, o que implica separar neste caso, 

os períodos modernistas e pós-moderno por meio do uso da arquitetura. Segundo o autor, a 

fácil “visualização” e interpretação da arquitetura permitiria uma análise mais fidedigna em 

comparação a outras artes. Porém, não é esta a discussão que importa aqui, mas somente a 

caracterização do que é pós-moderno. 

 Connor (2000, p.58-63) citando Charles Jencks, segundo ele o mais influente 

proponente do pós-modernismo arquitetônico, diz que a arquitetura pós-moderna se 

caracteriza pela recusa da univalência, ou seja, uma migração da univalência (modernismo) 

para a multivalência. Learning from Las Vegas, de Venturi, estimula os arquitetos a recuperar 

um sentido dos modos pelos quais as construções são lidas e traduzidas pelos seus contextos. 



 

103 

Jencks revela que de fato “toda arquitetura é inerentemente simbólica todo o tempo”. O autor 

afirma ainda que essas abstrações [construções arquitetônicas] sempre são inseridas em 

contextos significativos. Além disso, os códigos usados para compreender ou interpretar tais 

questões não são fixos nem imutáveis, visto que sempre derivam dos - e refletem os  - 

contextos múltiplos em que toda obra arquitetônica é vivida e “lida”.  

 Partindo do pressuposto que o showroom é uma obra de arquitetura, o entendimento 

que o autor discorre sobre o que deve ser a arquitetura pós-moderno nos ajuda a compreender 

os aspectos polissêmicos do showroom. Ou seja, na medida em que o autor expõe em seu 

texto a caracterização da arquitetura pós-moderna como essencialmente multivalente e 

inserida num contexto, subentende-se que o showroom, da mesma forma enquanto obra 

arquitetônica pós-moderna, de fato devem ser “vivenciado” e “lido” de maneira única por 

cada visitante.  

 Ao falar em estímulos sensoriais como catalisadores dos sonhos dos consumidores, é 

oportuna também a afirmação de Frampton que vê na abstração do movimento moderno um 

predomínio do sentido da visão. Ele, por sua vez, defende uma arquitetura que amplie o 

alcance dos sentidos envolvidos na “leitura” de um prédio, a fim de despertar a consciência 

da:  

 

intensidade da luz, da escuridão, do calor e do frio; a sensação da umidade; o 

aroma do material; a presença quase palpável da alvenaria enquanto o corpo 

sente seu próprio confinamento; o impulso de um modo de andar induzido e 

a inércia do corpo ao transpor o chão; a ecoante ressonância dos nossos 

próprios passos (FRAMPTON, apud CONNOR, 2000, p.65-66). 

 

 As indicações de Frampton dão pistas das possíveis “leituras” que o consumidor pode 

ter ao entrar em contato com uma obra arquitetônica, mesmo que de forma subjetiva, a visão 

do autor reforça o posicionamento multivalente e de que toda obra arquitetônica é sempre 

simbólica, tal como apresentada por Connor (2000). 

 

 

1.2.4 Sonho de consumo na visão de Campbell 

 

 O consumo já foi contextualizado historicamente nas diversas fases evolutivas da 

sociedade de maneira geral, e também analisado de forma mais específica sob algumas 

perspectivas no tópico anterior. De certo modo, o comportamento hedonista do consumidor 
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pós-moderno já foi mencionado. Porém, acredita-se, neste trabalho, que este comportamento é 

um dos ingredientes-chave para a eficiência do showroom com apartamento decorado  

acoplado enquanto estratégia de persuasão das construtoras.  

 Deste modo, neste item é feito de forma sucinta um adendo específico sobre o 

comportamento hedonísta deste novo consumidor com base na obra “A ética romântica e o 

espírito do consumismo moderno”, de Colin Campbell (2001), que se mostrou pertinente e 

capaz de tratar o assunto com a profundidade que o mesmo merece. 

 O hedonismo tradicional envolve mais uma preocupação com os “prazeres” do que 

com o “prazer”, havendo um mundo de diferença entre valorizar uma experiência porque 

(entre outras coisas) ela dá prazer e valorizar o prazer a que as experiências podem levar. O 

primeiro é o antigo modelo, e os seres humanos de todas as culturas parecem concordar sobre 

uma lista básica de atividades que são “prazeres” nesse sentido, tais como comida, bebida, 

relações sexuais, sociabilidade, canto, dança e jogos. Mas desde que o “prazer” é uma 

qualidade da experiência, ele pode, ao menos em princípio, ser julgado presente em todas as 

sensações.  

 O prazer é procurado por meio de estimulação emocional e não meramente sensorial, 

enquanto, em segundo, as imagens que preenchem essa função ora são criadas 

imaginativamente, ora modificadas pelo indivíduo para o autoconsumo, havendo pouca 

confiança na presença dos estímulos “reais”. Esses dois fatos indicam que o hedonismo 

moderno tende a ser encoberto e autoilusivo, isto é, os indivíduos empregam seus poderes 

imaginativos e criativos para construir imagens mentais que eles consomem pelo intrínseco 

prazer que elas proporcionam. A imaginação é uma faculdade humana comum e tem um 

papel a desempenhar no hedonismo tradicional. Neste sentido, o hedonista contemporâneo é 

um artista do sonho, que as especiais habilidades psíquicas do homem moderno tornaram 

possível.  

 Neste ponto, vale uma pausa para citar a fala de uma entrevistada, consumidora, a Sra. 

Igly Serafim
32

, que, ao resumir em poucas palavras sua visita ao apartamento decorado, disse: 

“Super agradável, você entra e realmente se imagina em casa, então dá para se imaginar 

morando lá, é um sentimento que não é frio, é um sentimento realmente de lar, achei legal”. A 

fala de Igly está em certo ponto em consonância com esta “habilidade psíquica” que Campbell 

cita, uma vez que, na verdade, a consumidora visitou algo inacabado, um projeto do que virá a 

ser o apartamento, a realidade, neste caso, só foi possível em sua imaginação. 

                                                 
32

 Entrevista concedida ao autor no dia 26 nov. 2011. A entrevista na íntegra está no apêndice 18. 
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 É importante, porém, destacar que os processos dos quais os sonhos se vinculam aos 

produtos não dependem inteiramente dos esforços dos anunciantes, pois os indivíduos podem 

tecer afetuosas fantasias em torno de algo visto num catálogo ou na vitrine de uma loja, sem o 

benefício de suas imagens. 

 O entendimento essencial que se exige é a compreensão de que os indivíduos não 

procuram tanto a satisfação dos produtos, e sim o prazer das experiências autoilusivas que 

constroem com suas significações associadas. A atividade fundamental do consumo, portanto, 

não é a verdadeira seleção, a compra ou uso dos produtos, mas a procura do prazer 

imaginativo a que a imagem do produto se empresta, sendo o consumo verdadeiro, em grande 

parte, um resultante desse hedonismo “mentalístico”. O consumidor moderno desejará um 

romance em vez de produto habitual, porque isso o habilita a acreditar que sua aquisição e seu 

uso podem proporcionar experiências que ele, até então, não encontrou na realidade. 

 A apresentação de um produto como “novo” permite ao consumidor em potencial ligar 

a este um pouco do prazer de seu sonho, associando, consequentemente, a aquisição e o uso 

do objeto à compreensão do sonho. Tão logo ocorra essa identificação, o produto será 

“desejado”. A prática visível do consumo, portanto, não é mais do que uma pequena parte de 

um modelo complexo de comportamento hedonista, cuja maior parte se dá na imaginação do 

consumidor. 

 Obviamente a natureza “real” dos produtos é de pouca consequência, comparada com 

o que é possível, aos consumidores acreditar a respeito deles e, consequentemente, de seu 

potencial como “material de sonho”. 

 Logo o espírito do consumismo moderno é tudo, menos materialista. A ideia de que os 

consumidores contemporâneos têm um desejo insaciável de adquirir objetos representa um 

sério mal-entendido sobre o mecanismo que impele as pessoas a querer os bens. Sua 

motivação básica é o desejo de experimentar na realidade os dramas agradáveis de que já 

desfrutam na imaginação, e cada “novo” produto é como se oferecesse uma possibilidade de 

concretizar essa ambição. 

 O que isso significa é que, no hedonismo moderno, o prazer não é simplesmente uma 

qualidade da experiência. “O prazer, crescentemente, é uma mercadoria associada a 

experiências em cuja construção tomamos parte, alguma coisa que ‘ajustamos’ para condizer 

com as nossas necessidades” (CAMPBELL, 2001, p.132). 

 De forma geral, dentre as diversas citações de Campbell a despeito do consumidor 

hedonista, interessa principalmente o fato de o consumidor sentir prazer na pura imaginação 

ou sonho de consumo, e não somente no ato em si. O que ajuda a explicar a aceitação dos 
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consumidores ao visitar o showroom, uma vez que o que se tem ali é um sonho de consumo, 

pois o produto não está de fato pronto, há apenas um apartamento modelo do que virá a ser. 

 

 

1.3 Comportamento do consumidor 

 

 Estudar o comportamento do consumidor de uma forma mais “funcionalista”  permite 

compreender o contexto em que as estratégias das construtoras civis estão inseridas, conforme 

descrito no capítulo I. Muitas destas estratégias são traçadas mediante a leitura de um cenário 

- a priori  extremamente competitivo - extraído, por sua vez, de pesquisas de mercado 

pontuais que podem ser entendidas como um extrato do comportamento macro dos 

consumidores, descrito neste capítulo. Neste sentido, Gabriela Procópio cita na entrevista que:  

 

Uma coisa que este mercado não faz muito e deveria, mas está começando a 

acontecer, é que a gente se embasa muito pelo conhecimento do mercado de 

forma empírica, apesar da gente fazer algumas pesquisas superficiais, na 

verdade não são feitas pesquisas mais aprofundadas para identificar quais 

foram os fatores que foram realmente os decisores de compra, se foi a 

maquete, o 3D, o ambiente do stand ou se foi o próprio decorado. 

 

 

 A despeito da citação de  Gabriela Procópio, não entrando no mérito de ser superficial 

ou não, grande parte dos entrevistados citou a pesquisa de mercado como ferramenta para 

entender o comportamento do consumidor e traçar suas estratégias. Nesta linha, a empresa 

PDG cedeu uma cópia da pesquisa que foi aplicada em um dos seus empreendimentos 

conforme anexo 2. Durante a realização das observações diretas, o autor deste trabalho 

também constatou que todos os visitantes responderam uma pesquisa, o que, aliás, dificultou a 

coleta de dados conforme explicitado melhor na metodologia. O entrevistado Leonardo 

Yoshii afirma que “Inicialmente o departamento de marketing da construtora define os novos 

empreendimentos por meio de pesquisa de mercado”. Complementando, Henrique Teixeira
33

, 

gerente comercial e marketing da incorporadora Brookfield, relata que “para embasar a 

criação geralmente são utilizadas pesquisas realizadas sobre viabilidade do empreendimento e 

demanda de mercado”.   

 O comportamento do consumidor modificou-se drasticamente na década passada. 

Atualmente, os consumidores podem fazer pedido on-line de muitos produtos personalizados, 

                                                 
33

 Entrevista enviada do e-mail henrique.teixeira@br.brookfield.com para o autor no dia 12 dez 2011. As 

respostas na íntegra estão no apêndice 9. 

mailto:henrique.teixeira@br.brookfield.com
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de tênis a computadores. Muitos inclusive substituíram seus jornais diários por edições 

personalizadas on-line dessas publicações. Os consumidores que desejam comprar livros fora 

de edição não precisam mais visitar sebos com centenas de prateleiras empoeiradas e mal 

organizadas, ao invés disso, podem simplesmente acessar um site que aglomera inúmeros 

sebos que fazem venda on-line (SCHIFFMAN; KANUK, 2009, p.1). 

 Diante de inúmeras alterações, estudar o comportamento do consumidor é 

indispensável para o sucesso das estratégias empresariais. De acordo com Solomon (2011, 

p.33), o comportamento do consumidor pode ser definido como “o estudo dos processos 

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

serviços, ideias, ou experiências para satisfazer necessidades e desejos”. 

 

1.4 Conceito de comportamento do consumidor 

 

 

 O estudo do comportamento do consumidor é uma disciplina recente. Os primeiros 

manuais foram escritos na década de 1960, apesar de sua origem intelectual ser muito mais 

antiga. Veblen, por exemplo, estudou os excessos do consumo em 1899. O comportamento do 

consumidor também pode ser compreendido como o estudo das unidades compradoras e dos 

processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, 

serviços, experiências e ideias (MOWEN; MINOR, 2003, p.3). 

 Esta área pode ser definida ainda como o estudo dos processos envolvidos quando os 

indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou 

experiências para satisfazer necessidades e desejos. A visão ampliada do comportamento do 

consumidor, por sua vez, abrange mais do que entender por que compramos; ela também se 

concentra em como é possível influenciar os consumidores e em como os consumidores usam 

os produtos e serviços (SOLOMON, 2011, p.33). Talvez esta última visão esteja mais 

alinhada com o objeto deste estudo, uma vez que as construtoras sempre buscam compreender 

como é possível influenciar o consumidor a comprar o apartamento à venda, utilizando para 

tanto inúmeras estratégias, especialmente o showroom, conforme a afirmação do entrevistado 

Jersey Gogel   “[...] o nosso produto está aqui dentro, então este é um ponto que a gente 

utiliza tanto comercialmente quanto institucionalmente, então não dá para abrir mão mais”. 

 O comportamento do consumidor focaliza como os indivíduos tomam decisões para 

utilizar seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em itens relativos ao consumo 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2009, p. 1). A visão dos autores é interessante ao acrescentar mais 
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um elemento nesta conceituação: recursos disponíveis. As pessoas em geral têm limitações de 

recursos financeiros e de tempo principalmente. Mesmo cidadãos da classe AB não compram 

um apartamento como se comprasse um chiclete, pois o apartamento em si representa um alto 

investimento (ver capítulo I). O tempo também é outro fator escasso, ainda mais em nossa 

sociedade na qual muitos têm vários papéis, que são impostos para aquele que almeja o 

sucesso profissional; o que implica em longas jornadas de trabalho e qualificação profissional 

constante no contraturno, além das obrigações pessoais comum como família, amigos e lazer. 

Isto pode explicar por que o grande  movimento nos showrooms concentra-se no final de 

semana, que é quando o consumidor consegue dispor de mais tempo para visitar o showroom, 

tal como afirma o entrevistado Fabio Mansano “em geral o showroom é mais visitado nas 

sextas, sábados e domingos”. Este fato também foi observado pelo pesquisador durante as 

observações diretas. 

 Com as definições fica entendido que o comportamento do consumidor envolve uma 

troca, sendo esta formada por um eixo de dois polos opostos, onde o consumidor é um 

elemento indispensável em uma das extremidades, e da mesma forma as empresas ocupam o 

lado oposto. Apesar do estudo do comportamento do consumidor subdividir o processo em 

três fases - aquisição, consumo e disposição -, este trabalho irá focar somente na primeira 

fase, mais ligada ao objeto deste estudo, ou seja, o momento em que o consumidor faz a 

aquisição por um apartamento novo, pois entende-se que é nesta fase a maior pertinência da 

utilização do showroom. Durante a entrevista Gabriela Procópio relata que: 

 

 [...] quando o incorporador faz um decorado eu acho que é para encantar, e 

é esta mesmo a palavra-chave, e fazer a venda para aquele cliente que não 

esperava comprar, mas que foi fisgado porque viu uma oportunidade de 

investimento naquilo. O decorado é uma das ferramentas do marketing para 

encantar o cliente e para vender, não é a única, mas é uma ferramenta muito 

eficaz. Quando o cliente está interessado e ele olha o decorado acaba sendo 

um divisor de águas, e acaba sendo decisor de compra quando você tem um 

decorado. 

 

 

 Seja qual for a perspectiva um fato é imutável: há sempre uma troca; em diversas 

formas. Neste sentido, Mowen e Minor (2003, p.9) afirmam que o enfoque no processo de 

trocas é imprescindível para o entendimento do comportamento do consumidor. “Sempre que 

uma mercadoria, serviço, ideia ou experiência é transferida de uma entidade para outra, ocorre 

uma troca”. Desta forma, uma troca pode ser entendida como o deslocamento ou transferência 

de algo, tangível ou não, real ou simbólico, entre dois ou mais atores sociais. Ao analisar a 
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troca é importante compreender o que faz uma pessoa abrir mão de uma coisa para receber 

outra. 

 Em princípio tudo o que é de posse de alguém - seja real ou simbólico, tangível ou não 

- pode ser trocado por quem o possui. Neste raciocínio imagina-se que há uma infinidade de 

possibilidades de trocas. Todavia Donnenworth e Foa (1974) listaram seis categorias de 

recursos que podem ser trocados: 

 

1. Sentimentos. Expressões de consideração afetuosa, cordialidade, 

bem-estar. 

2. Status. Julgamento estimativo comunicando alto ou baixo prestígio, 

consideração ou estima. 

3. Informações. Qualquer conselho, opinião ou instrução. 

4. Dinheiro. Qualquer moeda ou penhor que tenha algum padrão de 

valor de troca. 

5. Mercadorias. Qualquer produto ou objeto que tenha valor de troca. 

6. Serviços. Qualquer execução de mão de obra feita por terceiros 

(DONNENWORTH; FOA, 1974, apud MOWEN; MINOR, 2003, 

p.3). 

 

 

 De forma sintética o comportamento do consumidor pode ser ilustrado na figura 5 

abaixo, de Mowen e Minor. O ponto de destaque da figura, em especial na sociedade pós-

moderna, é o fluxo bidirecional das trocas; apenas a título de exemplificação, hoje o receptor 

pode ocupar a posição de “leitor” num determinado momento em algum site na internet, e 

num segundo instante ao comentar sua opinião sobre o assunto no mesmo site torna-se 

também um “produtor” da mensagem; tudo isto em poucos segundos e a um custo quase zero. 

Lembrando que este mesmo receptor/produtor pode em alguns poucos segundos também 

compartilhar sua opinião com sua rede de relacionamento on-line e assumir o papel de 

multiplicador da mensagem. Diante de tais possibilidades e implicações, o estudo minucioso 

do comportamento do consumidor tem despertado maior interesse dos dirigentes das 

empresas. 
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FIGURA 5 - DIAGRAMA DO PROCESSO DE TROCA 

 

 
 
 Fonte: Mowen e Minor (2003, p.16). 

 

 

 Para Schiffman e Kanuk (2009, p.2) quando se fala em comportamento do consumidor 

é preciso dividir-se em duas entidades: o consumidor final (pessoa de natureza física) e o 

comprador organizacional (de natureza jurídica, com ou sem fins lucrativos). 

  Na divisão acima temos primeiro o consumidor final, que compra bens e serviços para 

seu próprio uso, para uso de sua família ou como presente para um amigo.  O enfoque desta 

dissertação será apenas neste tipo de consumidor. O segundo comprador, de natureza jurídica, 

ao comprar imóveis tem finalidades muito específicas, distintas do primeiro grupo, devendo 

assim ser analisado em estudo dirigido para tal finalidade. Vale ressaltar também que esta 
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pesquisa não abrange aquele tipo de consumidor que, mesmo sendo pessoa física, compra um 

apartamento com a finalidade de investimento financeiro (investidor). Os gerentes de 

marketing entrevistados de maneira geral relataram durante as entrevistas que há uma 

significativa diferença na motivação entre aquele consumidor que compra um apartamento 

com a finalidade de moradia própria daquele cujo objetivo é apenas um investimento 

financeiro, conforme afirma Joás Junior em entrevista cedida ao autor deste trabalho: 

 
O investidor compra mais rápido porque ele tem uma perspectiva diferente 

de quem está comprando para morar. Então o investidor já tem decidido, por 

exemplo, que num determinado momento da economia não estão 

interessantes seus investimentos no mercado financeiro, então ele quer 

transferir para o mercado imobiliário, logo ele quer fazer isso da maneira 

mais rápida possível para não perder dinheiro. 

 

 De uma forma geral, os motivos que podem originar o estudo do comportamento do 

consumidor deve ser algo vasto e senão ilimitado muito próximo disto, devido às 

circunstâncias dinâmicas que a sociedade contemporânea apresenta diariamente. Todavia 

Mowen e Minor apresentam uma lista que elucida os  principais motivos pelos quais se deve 

estudar  o comportamento do consumidor.   

 

TABELA 8 - MOTIVOS DO ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

1. A análise do consumidor deve ser a base da administração de marketing. Ela ajuda os gerentes a: 

        a) Elaborar o mix de marketing   

        b) Segmentar o mercado  

        c) Posicionar e diferenciar produtos  

       d) Realizar uma análise do ambiente  

       e) Desenvolver estudos de pesquisas de mercado  

2. O comportamento do consumidor deve desempenhar um papel importante no desenvolvimento de 

políticas públicas. 

3. O estudo do comportamento do consumidor faz com que o indivíduo seja um consumidor mais 

eficiente. 

4. A análise do consumidor proporciona conhecimento sobre o comportamento humano como um 

todo. 

5. O estudo de comportamento do consumidor fornece três tipos de informação: 

        a) Uma orientação ao consumidor   

        b) Fatos sobre o comportamento humano  

        c) Teorias para orientar o processo de pensamento.  

Fonte: Mowen e Minor (2003, p.7). 
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1.5 Processamento da informação 

 

 O processo da tomada de decisões do consumidor pode ser encarado como constituído 

de três estágios distintos, mas interligados: o estágio da entrada, o estágio do processamento e 

o estágio da saída. Estes estágios são representados na figura 6. Em suma, o estágio de 

entrada influi no reconhecimento pelo consumidor da necessidade de um produto e consiste 

em duas principais fontes de informação: os esforços de marketing da empresa (o próprio 

produto, preço, promoção e onde ele é vendido) e as influências sociológicas externas sobre o 

consumidor (família, amigos, vizinhos, outras fontes informais etc.). O estágio de 

processamento observa como o consumidor toma decisões. Os fatores psicológicos inerentes a 

todo indivíduo (motivação, percepção, aprendizado, personalidade e atitudes) afetam a 

maneira como as entradas externas do estágio de entrada influem no reconhecimento de uma 

necessidade por parte do consumidor. No final, o estágio de saída do modelo de tomada de 

decisão do consumidor consiste em duas atividades pós-decisão: o comportamento de compra 

e a avaliação pós-compra (SCHIFFMAN; KANUK, 2009, p.9-10). 

 Neste contexto, os principais fatores psicológicos que influenciam o processamento da 

informação como a necessidade, memória, envolvimento, motivação e outros são abordados a 

seguir com maior detalhamento. 
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FIGURA 6 - MODELO SIMPLES DA TOMADA DE DECISÃO DO CONSUMIDOR 

 

 

Fonte: Schiffman e Kanuk (2009, p.10). 
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1.5.1 Necessidade 

 

 As pessoas nascem com necessidade de certos elementos indispensáveis para a 

sustentação da vida, como alimento, água, ar e abrigo. Estas são as chamadas necessidades 

biogênicas. As pessoas têm muitas outras necessidades que não são inatas. As necessidades 

psicogênicas são adquiridas no processo de se tornar membro de uma cultura. Entre essas 

necessidades estão as de status, poder, associação etc. As necessidades psicogênicas refletem 

as prioridades de uma cultura, e seu efeito sobre o comportamento varia de ambiente para 

ambiente. Os consumidores também podem ser motivados para satisfazer necessidades 

utilitárias ou hedônicas. A satisfação das necessidaes utilitárias implica que os consumidores 

darão ênfase aos atributos objetivos e tangíveis dos produtos, como a autonomia de um carro, 

a quantidade de gordura, calorias e proteínas de um cheesebúrguer e a durabilidade de um 

jeans. As necessidades hedônicas são subjetivas e próprias da experiência: os consumidores 

poderão acreditar que um produto vai satisfazer suas necessidades de alegria, autoconfiança 

ou fantasia (SOLOMON, 2011, p.158). 

 De acordo com Schiffman e Kanuk (2009, p.70), a maioria das necessidades 

individuais permanece adormecida na maior parte do tempo. O despertar de qualquer 

conjunto de necessidades de um determinado momento pode ser causado por estímulos 

internos encontrados na condição fisiológica do indivíduo, por processos emocionais, 

cognitivos ou por estímulos do ambiente externo. De acordo com os autores, tais estimulações 

compreendem: 

 - Estimulação fisiológica: as necessidades corporais em qualquer momento são 

baseadas na condição fisiológica do indivíduo nesse momento. Uma queda do nível de açúcar 

ou contrações estomacais irá deflagrar a consciência da necessidade de alimentação. A 

maioria dos sinais fisiológicos é involuntária.  

 - Estimulação emocional: às vezes o devaneio provoca o despertar ou a estimulação de 

necessidades latentes. As pessoas que estão entediadas ou frustradas na tentativa de alcançar 

seus objetivos muitas vezes se envolvem em devaneios (pensamentos autistas), nos quais se 

imaginam em todos os tipos de situações desejáveis. Esses pensamentos tendem a despertar 

necessidades adormecidas.  

 - Estimulação cognitiva: às vezes pensamentos casuais podem produzir a consciência 

cognitiva de necessidades. Um anúncio que proporcione lembranças de casa pode provocar 

desejos instantâneos de falar com os pais. 
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 - Estimulação ambiental (ou situacional): o conjunto de necessidades que um 

indivíduo experimenta em uma determinada ocasião muitas vezes é ativado por determinadas 

sugestões do ambiente. Sem essas sugestões, as necessidades podem permanecer dormentes. 

Às vezes um anúncio ou outra sugestão ambiental produz um desiquilíbrio psicológico na 

mente do observador. 

 

 

 

1.5.2 Motivação 

 

 Entender a motivação é entender por que os consumidores fazem o que fazem. A 

motivação refere-se aos processos que fazem as pessoas se comportarem do jeito que se 

comportam. Ela ocorre quando uma necessidade é despertada e o consumidor deseja 

satisfazê-la. Assim que uma necessidade é ativada, um estado de tensão impulsiona o 

consumidor a tentar reduzir ou eliminar a necessidade. Essa necessidade pode ser utilitária 

(como o benefício funcional de comer legumes por questões nutricionais) ou hedônica (uma 

necessidade de experiência envolvendo respostas ou fantasias emocionais). Seja a necessidade 

utilitária ou hedônica, existe uma discrepância entre o estado presente do consumidor e algum 

estado ideal. Este abismo cria um estado de tensão. A magnitude da tensão determina a 

urgência que o consumidor sente para reduzi-la (SOLOMON, 2011, p.154). 

 Alguns pesquisadores do consumo fazem distinção entre os chamados motivos 

racionais e os motivos emocionais. Eles utilizam o termo racionalidade no tradicional sentido 

econômico, que pressupõe que os consumidores se comportam de maneira racional 

considerando cuidadosamente todas as alternativas e escolhendo aquela que proporciona a 

maior utilidade. No contexto do marketing, o termo racionalidade quer dizer que o 

consumidor faz sua escolha com base no tamanho, preço, peso etc. Os motivos emocionais 

implicam a escolha de objetivos de acordo com critérios pessoais e subjetivos como orgulho, 

medo, afeição ou status (SCHIFFMAN; KANUK, 2009, p.66). 

 No showroom a opinião dos entrevistados indica que o consumidor se comporta ora 

racional, ora emocional. Ao responder a pergunta: Durante a visita ao showroom, o 

comportamento do consumidor é emocional ou racional? O entrevistado Paulo André Z. 

Monteiro relata que “ambos, a tendência é sempre ser racional visto que é um produto de alto 

valor. Porém com todo esforço de comunicação o lado emocional é bastante explorado”. Em 
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outra entrevista, Priscila Rossi coloca um ponto de vista particular, sob uma ótica financeira 

nesta questão, na qual ela cita: 

 

O investidor vai com a razão, porque ele quer aproveitar o momento e não é 

aquela coisa do primeiro apartamento. Tem investidores internacionais que 

compram pela internet sem visitar o empreendimento. 

 

Agora o consumidor que vai comprar para morar, o seu comportamento é 

emocional, até porque se ele fosse totalmente racional moraria de aluguel e 

não compraria um apartamento, que hoje compensa mais devido ao valor do 

m², aluguel não tem depreciação etc. 

 

 Neste ponto vale esclarecer um equívoco da citação acima.  Comprar ou alugar um 

imóvel é uma discussão abrangente que pode ser vista sob vários pontos de vistas de acordo 

com o ator social envolvido e do momento atual da sociedade. Neste último ponto está o 

primeiro ponto crítico na sustentação da afirmação da entevistada “[...] se ele fosse totalmente 

racional, moraria de aluguel [...]”, porque esta análise é situacional, o que implica não ter uma 

posição estática na eternidade.  

 Há um grupo de profissionais da área financeira que defende, em grande parte das 

ocasiões, o aluguel e não a compra do imóvel com a premissa de que no decorrer de longos 

anos haverá ganho financeiro nesta operação, na medida em que diversas variáveis são 

analisadas. É certo também que nestas análises há um certo grau de subjetividade, pois é 

preciso responder a pergunta: A partir de qual ganho financeiro (percentual, valor absoluto 

etc.) é interessante assumir o risco de morar de aluguel e não ter um imóvel próprio? O risco, 

neste sentido, é de habitação, a garantia de ter um local para morar com sua família. Sob este 

aspecto, é fato que o aluguel possui risco maior. Asssim, o segundo equívoco na afirmação 

está na suposição de que o consumidor, enquanto leigo, domina este campo do conhecimento 

com fluência. Em outras palavras, o consumidor pode muito bem ter um comportamento 

racional ao visitar o showroom, mas, como não é capacitado para fazer as análises 

econômicas, acaba por optar em comprar o imóvel em detrimento do aluguel. Vale lembrar 

que no showroom há profissionais qualificados (corretores) e municiados com dados 

estatísticos e econômicos para persuadir o cliente a optar pela compra de um imóvel próprio. 

 Dando continuidade ao contexto da motivação, Mowen e Minor (2003, p.7) 

apresentam três perspectivas que servem como diretrizes para o modo de pensar a respeito e 

identificar os fatores que influenciam o comportamento de aquisição do consumidor: 1) 

perspectiva da tomada de decisão; 2) perspectiva experimental; 3) perspectiva da influência 

comportamental. 
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 Na perspectiva da tomada de decisão, os autores relatam que nas décadas de 1970 e 

1980 muitos pesquisadores concentraram seus estudos na tese de que os consumidores tomam 

decisão de forma racional. A perspectiva experimental, pelo contrário, diz que em alguns 

casos os consumidores não tomam suas decisões com base num processo unicamente 

racional.  Em vez disso, às vezes as pessoas compram produtos e serviços a fim de se divertir, 

criar fantasias e obter emoções e sentimentos. As compras por impulso e a busca por 

variedade estão classificadas dentro desta perspectiva. A última perspectiva, referente à 

influência comportamental, ocorre quando forças ambientais extremas impulsionam os 

consumidores a fazer compras sem necessariamente desenvolver antes ou depois opiniões 

sobre o produto, ou seja, o consumidor não passa por um processo de análise, mas 

simplesmente é influenciado  diretamente por forças ambientas, como promoção de vendas, 

normas culturais, ambiente físico ou pressões econômicas. 

 A motivação é um constructo altamente dinâmico que se modifica constantemente em 

relação às experiências da vida. As necessidades e os objetivos mudam e crescem em resposta 

à condição física de um indivíduo, seu ambiente, suas interações com os outros e suas 

experiências. À medida que os indivíduos alcançam seus objetivos, eles continuam a se 

esforçar em alcançar os objetivos antigos ou desenvolvem objetivos substitutos. Alguns dos 

motivos pelos quais a atividade humana impulsionada por necessidades nunca cessa incluem: 

(1) muitas necessidades nunca são inteiramente atendidas; elas continuamente estimulam 

ações destinadas a alcançar ou manter a satisfação; (2) à medida que as necessidades são 

atendidas, emergem novas necessidades de ordem mais elevada que causam tensão e induzem 

à atividade; (3) as pessoas que alcançam seus objetivos estabelecem objetivos novos e mais 

elevados para si mesmas (SCHIFFMAN; KANUK, 2009, p.67). Um esquema do modelo de 

processo de motivação é apresentado na figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

FIGURA 7 - MODELO DO PROCESSO DE MOTIVAÇÃO 

 

Fonte: Schiffman e Kanuk (2009, p.63). 

 

 Alguns psicólogos tentam definir um inventário universal de necessidades que poderia 

ser traçado de um modo sistemático para explicar praticamente todos os comportamentos 

(SOLOMON, 2011, p.159). 

 Em 1938, o psicólogo Henry Murray preparou uma detalhada lista de 28 necessidades 

psicogênicas. Essa pesquisa provavelmente foi a primeira abordagem sistemática à 

compreensão das necessidades humanas não  biológicas. Murray acreditava que todos têm o 

mesmo conjunto básico de necesidades, mas que os indivíduos diferem na classificação das 

prioridades dessas necessidades. As necessidades básicas de Murray incluem muitos motivos 

que exercem grande influência no comportamento do consumidor como a aquisição, a 

realização, o reconhecimento e a exibição, conforme tabela 9 abaixo. 

 

TABELA 9 - LISTA DE MURRAY DE NECESSIDADES PSICOGÊNICAS 

Necessidades associadas a objetos inanimados 

Aquisição 

Preservação 

Ordem 

Retenção 

Construção 
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Necessidades que refletem ambição, poder, realização e prestígio 

Superioridade 

Realização 

Reconhecimento 

Exibição 

Inviolabilidade (evitar a vergonha, o fracasso, a humilhação e o ridículo) 

Defesa (atitude defensiva) 

Oposição (atitude opositora) 

Necessidades relacionadas ao poder humano 

Dominação 

Transferência 

Imitação (atitude sugestionável) 

Autonomia 

Contradição (agir diferentemente dos outros) 

Necessidades sadomasoquistas 

Agressão 

Humilhação 

Necessidades relacionadas à afeição entre pessoas 

Afiliação 

Rejeição 

Criação (alimentar, ajudar ou proteger os desamparados) 

Socorro (procurar ajuda, proteção ou simpatia) 

Divertimento 

Necessidades relacionadas à interação social (necessidade de perguntar e dizer) 

Conhecimento (atitude inquiridora) 

Exposição (atitude expositora) 

 
Fonte: Schiffman e Kanuk (2009, p.72). 

 

 Mowen e Minor (2003, p.92) apresentam também a teoria de David McClelland sobre 

a motivação. Esta linha de pesquisa é alicerçada na ideia que as necessidades básicas 

aprendidas que podem motivar uma pessoa são divididas em quatro categorias: realização, 

associação, poder e exclusividade (ou novidade). Aquelas pessoas que têm uma forte 

motivação de realização procuram seguir adiante, lutar pelo sucesso e assumir 

responsabilidade pela solução dos problemas. A necessidade de associação reflete a 

motivação de uma pessoa para fazer amigos, tornar-se membro de grupos e estar junto com 

outras pessoas. A necessidade de poder refere-se ao desejo de obter e exercitar o controle 

sobre outras pessoas. O objetivo é influenciar, orientar e possivelmente dominar estas 

pessoas. McClelland ressalta que a necessidade de poder pode ser positiva ou negativa. No 

primeiro caso quando é no sentido persuasivo e inspirador, e no segundo respectivamente 

quando há um desejo de dominar o outro no sentido de submissão. Por fim, a necessidade de 
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exclusividade refere-se ao desejo de percebermos a nós mesmos como pessoas diferentes e 

originais. 

 Uma abordagem influente sobre a motivação é a proposta de Abraham Maslow. Sua 

teoria foi desenvolvida para compreender o crescimento pessoal e a obtenção de “experiências 

máximas”. Maslow formulou uma hierarquia de necessidades biogênicas e psicogênicas que 

especifica certos níveis de motivos. Esta estrutura hierárquica implica que a ordem de 

desenvolvimento é fixa - isto é, certo nível deve ser alcançado antes que o próximo nível seja 

ativado. Os profissionais de marketing adotaram esta perspectiva porque ela (indiretamente) 

especifica certos tipos de benefícios que as pessoas podem esperar dos produtos, dependendo 

dos seus diferentes estágios de desenvolvimento mental ou espiritual ou de sua situação 

econômica. Uma síntese desta proposta é apresentada na figura 8 (SOLOMON, 2011, p.161). 

 

FIGURA 8 - NÍVEIS DE NECESSIDADES NA HIERARQUIA DE MASLOW 

 

 

Fonte: Solomon (2011, p.161). 

  

 A motivação está diretamente ligada também ao nível da estimulação que o 

consumidor presencia ou sente. Para Mowen e Minor (2003, p. 101-102), os consumidores 

têm uma forte motivação para manter um nível ótimo de estímulo, que é definido como a 
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quantidade preferida de ativação fisiológica ou excitação da pessoa. A ativação também pode 

variar desde níveis muito baixos (por exemplo, sono) até níveis muito altos (como forte 

pânico). As pessoas são motivadas a manter um nível ótimo de estímulo e tomarão atitudes 

para corrigir esse nível quando ele estiver baixo ou alto demais. 

 Os autores continuam a discussão acima afirmando que o desejo por experiências 

hedonistas está intimamente relacionado à necessidade de manter um nível ótimo de estímulo. 

Para os pesquisadores que estudam o consumidor, o consumo hedonista refere-se às 

necessidades de os consumidores usarem produtos e serviços para criar fantasias, gerar 

sentimentos por meio dos sentidos e obter excitação emocional. 

 A explanação anterior é pertinente para a compreensão do comportamento do 

consumidor no showroom das construtoras, uma vez que entende-se a visita ao apartamento 

decorado como uma experiência hedonista, tal como ilustrado acima. Neste sentido, esta 

informação corrobora com o entendimento dos entrevistados, gestores de marketing e 

comunicação das construtoras selecionadas, os quais afirmaram que o apartamento decorado 

deve ter vários estímulos para que o consumidor possa “vivenciar, sentir” o ambiente como se 

estivesse “morando naquele apartamento”, em outras palavras, o consumidor consegue ter um 

nível ótimo de estímulo por meio de suas fantasias e sentimentos oriundos de diversos 

estímulos sensoriais que o apartamento  decorado oferece (ver Apêndices). 

 Para outro autor, Solomon, a chave para compreender a atitude do consumidor frente à 

motivação está no envolvimento. O envolvimento é definido como “a relevância do objeto 

percebida por uma pessoa com base em suas necessidades, valores e interesses inerentes. A 

palavra objeto é empregada no sentido genérico e refere-se a um produto (ou uma marca), um 

anúncio ou uma situação de compra. O envolvimento é uma construção social (SOLOMON, 

2011, p.168). O autor afirma ainda que, embora os consumidores sejam diferentes em seus 

níveis de envolvimento com a mensagem de um produto, os profissionais de marketing não 

precisam apenas se “sentar” e esperar pelo melhor. Estando conscientes de alguns fatores 

básicos que aumentam ou diminuem a atenção, eles podem dar os passos para aumentar a 

probabilidade da informação sobre o produto ser captada. Há algumas técnicas para 

incrementar a motivação de uma pessoa para processar as informações relevantes, tais como: 

 - Apelar para as necessidades hedônicas dos consumidores: as propagandas que usam 

apelos sensoriais geram níveis mais altos de atenção. 

 - Usar novos estímulos nos comerciais, como uma cinematografia incomum, silêncios 

repentinos ou movimentos inesperados. 
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 - Usar estímulos importantes, como música alta e ação rápida, para chamar atenção 

nos comerciais: na forma impressa, as propagandas grandes chamam mais a atenção. Da 

mesma forma, os espectadores olham mais tempo para figuras coloridas do que para as em 

branco e preto. 

 - Permitir  que os clientes criem as mensagens: esta prática cria um alto grau de 

envolvimento mensagem-resposta (SOLOMON, 2011, p.169). 

Resumidamente, as indicações de Solomon para incrementar a motivação de 

uma pessoa para processar as informações reforçam a importância do apartamento decorado, 

pois o mesmo é rico em apelos sensoriais, novos estímulos e a sua composição em si no todo 

é uma “grande figura” colorida. 

 

 

1.5.3 Memória 

 

 De importância fundamental para o processamento das informações é a memória 

humana. Como o processamento das informações ocorre em estágios, acredita-se que a 

memória contenha “armazéns” separados e sequenciais onde as informações são mantidas 

temporariamente antes de serem processadas: memória sensorial, memória de curto prazo e 

memória de longo prazo (SCHIFFMAN; KANUK, 2009, p.153). 

 A memória envolve o processo de aquisição e armazenagem de informações de modo 

que estas estejam disponíveis quando necessárias. Pressupõe-se que a mente é, de certo modo, 

como um computador: os dados entram, são processados e, posteriormente, utilizados de 

forma modificada. No estágio de codificação, a informação entra de um modo que o sistema 

possa reconhê-la. No estágio de armazenagem, esse conhecimento é integrado ao que já está 

na memória e lá é “estocado” até tornar-se necessário. Durante a recuperação, a pessoa acessa 

a informação desejada (SOLOMON, 2011, p.131). Este esquema pode ser visto na figura 9 

abaixo: 

FIGURA 9 - O PROCESSO DA MEMÓRIA 

 

 

Fonte: Solomon (2011, p.121). 
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 A memória sensorial permite o armazenamento das informações que recebemos de 

nossos sentidos. Essa armazenagem é temporária: dura poucos segundos, no máximo. Embora 

a sensação dure apenas alguns segundos, será suficiente para que a pessoa decida se vai entrar 

para ver o que é. Se a informação for retida para processamento posterior, passará então por 

uma entrada de atenção e será transferida para a memória de curto prazo. A memória de curto 

prazo também armazena informações por um período de tempo limitado, e sua capacidade é 

restrita. Semelhante a um computador, esse sistema pode ser visto como memória de trabalho: 

retém as informações que estamos processando no momento. Dados verbais podem se 

armazenados acusticamente (em termos de sons) ou semanticamente (em termos de 

significados). Já a memória de longo prazo é o sistema que permite reter informações por um 

longo período de tempo. Para que a informação saia da memória de curto prazo e entre na 

memória de longo prazo, é necessário um ensaio de elaboração. Esse processo envolve pensar 

sobre o significado de um estímulo e relacioná-lo com outras informações que já estão na 

memória (SOLOMON, 2011, p.133-134).  

 É neste último estágio do processo de armazenagem da memória que o conhecimento 

de uma pessoa acerca do ambiente de consumo está armazenado. Mowen e Minor (2003, 

p.71) chamam isto de memória permanente. Para os autores o conhecimento do consumidor é 

definido como a quantidade de experiência e informação que uma pessoa tem acerca de 

determinados produtos ou serviços. À medida que aumenta o conhecimento do consumidor 

sobre um produto, a pessoa pode pensar nesse produto considerando um número maior de 

dimensões e fazer distinções mais apuradas entre as marcas. A figura 10 ilustra o esquema 

citado acima. 

 

FIGURA 10 - PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E ARMAZENAGEM DA 

MEMÓRIA 

 
Fonte: Schiffman e Kanuk (2009, p.154). 
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 As pessoas adquirem conhecimento por meio de diversos processos conforme 

descrevem Mowen e Minor (2003, p.72). Para eles a aprendizagem cognitiva é o processo 

responsável pelo modo como as pessoas estabelecem associações entre conceitos, memorizam 

sequências de conceitos, resolvem problemas e tem ideias. As pessoas adquirem o 

aprendizado do ambiente de consumo por meio da educação e prática, que implica em obter 

informações a partir das empresas sob a forma de propaganda, de contato com pessoal da área 

de vendas e de esforço por parte do próprio consumidor para buscar estes dados. Em 

contrapartida, o aprendizado por meio da prática implica o processo de obter conhecimento 

por meio do contato real com produtos.  

 Diante do contexto apresentado acima pelos autores, talvez mais importante neste 

trabalho é a abordagem da Gestalt quanto ao conhecimento que os autores relatam. Neste 

campo do conhecimento, os psicólogos afirmam que as pessoas compreendem os dados 

provenientes do ambiente como uma parte de um contexto total. Além disso, argumentam que 

uma pessoa não é um organismo estático que responde automaticamente aos estímulos 

provenientes do ambiente. Em vez disso, os psicólogos da Gestalt concentraram-se na 

natureza ativa e criativa do aprendizado e da ação, conforme declarou Kassarjian (1973): 

 

Quando olhamos um automóvel, não enxergamos vidro, aço, plástico, 

parafusos e tinta. Em vez disso, enxergamos um todo organizado, um 

automóvel. E talvez não apenas um automóvel, mas o transporte confortável, 

o prestígio, o status e um sentido simbólico de conquista. Este é o ditado 

máximo da Gestalt: o todo é diferente, se não maior, que a soma das partes 

isoladas (KASSARJIAN, 1973, apud MOWEN; MINOR, 2003, p.72). 

 

 

 Esta visão apresentada acima pelos psicólogos da Gestalt ajuda também a 

compreender a leitura polissêmica que o consumidor faz dos elementos simbólicos do 

showroom, ou seja, ele não enxerga apenas um quadro, um vaso, uma mesa de jantar, um 

computador da Apple, um lustre etc., mas ele “lê" um todo, isto é, os objetos criam 

conjuntamente um sentido. 

  Além disso, conforme já ilustrado anteriormente, esta leitura do ambiente é 

individualizada, uma vez que a arquitetura multivalente (pós-moderna) depende de um 

contexto de quem a “lê”. A compreensão deste comportamento do consumidor é 

imprescindível para as construtoras que utilizam o showroom enquanto estratégia persuasiva. 
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1.5.4 Atenção 

 

 A atenção refere-se ao grau em que a atividade de processamento é dedicada a um 

estímulo específico. Esta dedicação pode variar tanto das características do estímulo quanto 

do receptor (SOLOMON, 2011, p.101). Este entendimento é importante sobremaneira numa 

sociedade onde Kotler e Keller (2006) estimam que os consumidores são expostos em média a 

mais de 1.500 anúncios publicitários por dia. Como não é possível prestar atenção em todos, a 

maioria dos estímulos é filtrada - um processo chamado atenção seletiva. 

 Os consumidores utilizam muito a atenção seletiva em termos da atenção que prestam 

aos estímulos dos comerciais. Eles têm uma consciência intensificada dos estímulos que 

atendem suas necessidades ou interesses e uma consciência mínima dos estilos irrelevantes 

para essa necessidade (SCHIFFMAN; KANUK, 2009, p.116). 

 Alguns filtros perceptivos baseados em nossas experiências anteriores exercem 

influência sobre o que decidimos processar. Um destes fatores é a vigilância perceptiva. Neste 

caso, os consumidores tendem a ser mais conscientes com estímulos que se relacionam com 

as suas necessidades atuais. O lado irreverente da vigilância perceptiva é a defesa perceptiva. 

Isso significa que as pessoas veem o que querem ver - e não veem o que não querem. Se um 

estímulo, de algum modo, nos é ameaçador, poderemos não processá-lo - ou poderemos 

distorcer seu significado de forma a torná-lo mais aceitável. O último fator é a adaptação, ou 

seja, o grau até onde os consumidores continuam a notar um estímulo no decorrer do tempo. 

Alguns fatores interferem nesta relação: 

 - Intensidade: estímulos menos intensos (por exemplo, sons suaves ou cores obscuras) 

habituam, pois têm menos impacto sensorial.  

 - Duração: estímulos que exigem uma exposição relativamente longa para serem 

processadas tendem a criar hábito, pois necessitam de um longo período de atenção. 

 - Discriminação: estímulos simples tendem a formar hábito, pois não exigem atenção a 

detalhes. 

 - Exposição: estímulos frequentemente encontrados tendem a criar hábito à medida 

que a taxa de exposição aumenta. 

 - Relevância: estímulos irrelevantes ou que não são importantes formam o hábito, pois 

fracassam em atrair a atenção (SOLOMON, 2011, p.102-103). 

 Além da mente do receptor, as caracaterísticas do próprio estímulo têm um papel 

importante na determinação do que será notado e do que será ignorado. Os profissionais de 

marketing precisam compreender esses fatores para aplicá-los em mensagens e embalagens 
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que aumentem suas chances de serem notadas e de atraírem. Em geral os estímulos que 

diferem de outros à sua volta têm mais probabilidade de ser notados. Esse contraste pode ser 

criado de diversas formas: 

 - Tamanho: o tamanho do estímulo em contraste com a concorrência ajuda a 

determinar se chamará a atenção. 

 - Cor: a cor é uma maneira poderosa de atrair a atenção para um produto ou dar-lhe 

uma identidade distinta. 

 - Posição: não é de surpreender que os estímulos que estão em lugares com mais 

probabilidade de serem vistos têm maior chance de serem notados.  

 - Novidade: os estímulos que aparecem de modos ou em lugares inesperados tendem a 

atrair nossa atenção. Uma solução é colocar anúncios em lugares não convencionais, onde 

haverá menos competição pela atenção. 

 O autor finaliza com a afirmação de que “vivenciamos os eventos mais intensamente 

na primeira vez, mas depois nos acostumamos a eles” (SOLOMON, 2011, p.104). 

 Com base nesta última afirmação de Solomon (2011), no qual “vivenciamos mais 

intensamente na primeira vez”, a entrevistada Juliana Fuganti concorda com esta afirmação ao 

dizer que: 

 

A primeira [visita ao apartamento decorado] a gente chama de 

encantamento, aí tem a segunda visita que daí ele [cliente] entende o que vai 

entregar. [...] Mesmo a gente que tem um olho técnico acaba se encantando 

na primeira visita no decorado a ponto de não observar alguns pontos. 

 

1.6 Processo de decisão de compra 

 

 Engel, Blackwell e Miniard (2000, p.95) relatam que quando se trata efetivamente de 

efetuar uma compra, o comportamento decisório pode ser dividido em etapas sequenciais 

como descritas abaixo: 

 - Reconhecimento da necessidade: o estágio inicial em qualquer processo de tomada 

de decisão é o reconhecimento de necessidade, o que ocorre quando um indivíduo sente uma 

diferença entre o que ele percebe ser a situação ideal comparada com a situação real em 

qualquer determinado momento; 

 - Busca de informação: o próximo passo é a busca interna na memória, para 

determinar se sabe o suficiente sobre as opções disponíveis para permitir que uma escolha 

seja realizada sem mais busca de informações; 
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 - No processamento de informação ocorrem as fases de: a) Exposição, como um 

primeiro passo, informação e comunicação persuasiva devem alcançar consumidores onde 

quer que eles estejam, uma vez que a exposição ocorre, um ou mais dos sentidos são ativados 

e o processamento preliminar começa; b) Atenção, o próximo passo é alocar ou não a 

capacidade de processamento de informação para a informação que está chegando, sendo que 

a atenção tem maior probabilidade de êxito quando a mensagem e seu conteúdo são 

relevantes; c) Compreensão, se a atenção for atraída, a mensagem é mais tarde analisada em 

relação às categorias de significado armazenadas na memória; d) Aceitação, a meta é 

modificar ou trocar crenças e atitudes existentes, se a mensagem não for filtrada neste estágio 

como sendo inaceitável, podemos concluir que a aceitação ocorreu; e) Retenção, finalmente a 

meta de qualquer persuasor é de que essa nova informação não seja apenas aceita, mas 

também armazenada na memória de tal forma que esteja acessível para uso futuro. 

 - Avaliação de alternativa pré-compra: estes critérios de avaliação são os resultados 

desejados da compra e do consumo e são expressos na forma de atributos preferidos; 

 - Compra: a compra na maioria das vezes ocorre em algum tipo de ponto de venda de 

varejo, embora haja um notável crescimento de formas variadas de compra domiciliar. 

 - Consumo e avaliação de alternativa pós-consumo: aqui está a pergunta importante, 

“as expectativas dos compradores são atendidas?” Se as expectativas se encaixam com o 

desempenho percebido, o resultado é a satisfação; 

 - Despojamento: o consumidor agora enfrenta as opções de descarte sumário, 

reciclagem ou remarketing (venda no mercado usado).  

 Desde o século XVIII até grande parte da década de 1970, os pesquisadores 

consideravam que as pessoas se moviam linearmente ao longo do processo genérico de 

tomada de decisão, conforme apresentado por Engel, Blackwell e Miniard (2000).  Contudo, 

no final da década de 1970 alguns pesquisadores começaram a questionar o conceito de que 

todas as compras do consumidor resultam de um processo cuidadoso e analítico. Neste 

sentido, alguns sugeriram que em muitas circunstâncias os consumidores talvez não adotem 

nenhum processo de tomada de decisão antes de efetuar a compra. Além disso, os 

pesquisadores reconheceram que muitos comportamentos dos consumidores não estão 

relacionados à compra de mercadorias, como automóveis e creme dental. As pessoas também 

compram experiências sob a forma de serviços, como excursões de férias, shows, teatro, 

filmes etc. Devido às limitações do processo tradicional de decisão do consumidor, os 

pesquisadores propuseram modelos alternativos de tomada de decisão que colocam diferentes 

níveis de ênfase em cada um dos estágios identificados no fluxograma tradicional. Por esta 
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razão os autores Mowen e Minor (2003, p. 193-194) identificaram três perspectivas no 

comportamento do consumidor - a perspectiva tradicional de tomada de decisão, a perspectiva 

experimental e a perspectiva da influência comportamental. Cada perspectiva  define um tipo 

diferente de processo de decisão conforme resumo na tabela 10 a seguir. 

 É difícil classificar o comportamento de compra de um apartamento em um destes 

quadrantes, uma vez que há questões pessoais internas envolvidas que, por conseguinte, nos 

levam novamente à máxima “ninguém é igual a ninguém”. Porém, mesmo com estas 

limitações, supõe-se que o comportamento do consumidor ao comprar um apartamento esteja 

mais alinhado com a perspectiva tradicional de tomada de decisão com alto envolvimento, 

tendo em vista o esforço financeiro para aquisição como descrito no capítulo I. 

 

TABELA 10 - TRÊS PERSPECTIVAS SOBRE A TOMADA DE DECISÃO 

 

Fonte: Mowen e Minor (2003, p. 193-194). 

 

 

1.7 Estilo de vida 

 

 É comum, nos dias atuais, empresas afirmarem que não vendem somente um produto 

ou serviço, mas sim um “estilo de vida” ou “lifestyle”. As notícias dão conta de que estas 

empresas prometem compreender a fundo seus consumidores e propiciar uma experiência de 
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consumo alinhada com seu estilo de vida, desde a embalagem, no caso de um produto, até o 

ponto de venda, em alguns casos especiais com o uso de lojas-conceito (ver capítulo IV). 

 Há diversas formas e meios para se investigar o estilo de vida dos consumidores. A 

teoria do comportamento do consumidor ilustra um dos meios amplamente utilizados, que é a 

análise psicográfica, que envolve: 

 

O uso de fatores psicológicos, sociológicos e antropológicos para determinar 

como o mercado é segmentado de acordo com as tendências dos grupos 

dentro dele - e suas razões - para tomar uma determinada decisão sobre um 

produto, uma pessoa ou uma ideologia para manter uma atitude ou para usar 

um meio (SOLOMON, 2011, p.261). 

 

  As construtoras, por sua vez, também prometem ofertar um estilo de vida em seus 

apartamentos decorados, conforme citação da entrevistada Fabiana Sá abaixo. Portanto, 

entender esta ferramenta e sua utilidade é de grande valia para as construtoras que utilizam 

como ferramenta o showroom. 

 

A incorporadora passa um briefing para a gente: é para uma família, um 

casal mais novo, moderno com poucos filhos, e especifica para a gente, é um 

quarto, então é uma suíte master... Ele especifica a família, não como a gente 

deve trabalhar ou as cores e estilo que a gente deve usar. O briefing que é 

passado é sobre o tipo de família que vai morar lá: a renda é de tanto por 

mês, a renda anual é x desta família, que é um casal mais jovem e tem uma 

filha de 5 anos e um menino de 2 anos. Ou é uma família supertradicional, é 

um casal de mais idade que tem 3 filhos, duas meninas de 15 e um menino 

de 20, então é esse o tipo de especificação que eles passam para a gente. E aí 

a gente cria uma casa para esta família. 

 

 Nesta mesma linha de raciocínio em outra entrevista Érica Jufiwara colabora ao dizer 

que: 

 

[...] a gente constrói uma formatação, por exemplo, a gente acha que esta 

localização é para um público mais jovem, é um casal começando a vida que 

no máximo tem um bebezinho, ah, então vamos fazer um dos quarto de 

bebê, vamos fazer um home office, aqui um espaço, vamos deixar em um 

quarto um espaço para computador, uma coisa mais tecnológica. Então a 

gente traça o perfil do consumidor primário, porque você pode ter outros, 

pode ser um casal de aposentados, mas você traça um perfil do consumidor 

primário e daí desenvolve esta decoração. 

 

 

 A avaliação de estilos de vida por meio da análise psicográfica representa uma 

abordagem para a identificação das diferenças individuais entre os consumidores. Por meio da 
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análise psicográfica, os pesquisadores descrevem grupos de consumidores segundo a maneira 

como vivem, trabalham e se divertem. O termo estilo de vida foi definido simplesmente como 

o “modo como alguém vive”. É usado para descrever três níveis diferentes de grupos de 

pessoas - uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas que interagem e grandes grupos de 

pessoas (um segmento de mercado). O conceito de estilo de vida denota um conjunto de 

ideias muito diferente daquelas sobre a personalidade. O estilo de vida refere-se à forma como 

as pessoas vivem, como gastam o dinheiro e como utilizam seu tempo. Refere-se às ações e 

aos comportamentos manifestos dos consumidores. Em contrapartida, os modelos de 

personalidades descrevem o consumidor a partir de uma perspectiva mais interna, apesar dos 

autores ressaltarem que “é claro que o estilo de vida e a personalidade estão intimamente 

ligados” (MOWEN; MINOR, 2003, p.127). 

 As abordagens econômicas são úteis para mapear mudanças em prioridades sociais 

amplas, mas não abrangem as nuances simbólicas que separam os grupos de estilo de vida. 

Por esse motivo, os profissionais de marketing precisam “colocar vida” nos dados 

demográficos para realmente identificar, entender e almejar segmentos de consumidores que 

compartilham a preferência por seus produtos e serviços. O estilo de vida é mais do que o 

modo como a renda é gasta. Ele é uma afirmação sobre quem uma pessoa é na sociedade e 

quem não é. Muitas pessoas em circunstâncias sociais e econômicas semelhantes podem 

seguir o mesmo padrão geral de consumo. Ainda assim, cada pessoa também confere um 

“toque” único ao padrão, o que lhe permite acrescentar um pouco de individualidade a um 

estilo de vida (SOLOMON, 2011, p.254-260). 

 Uma meta do marketing de estilo de vida está em possibilitar que os consumidores 

encontrem maneiras de curtir a vida e expressarem suas identidades sociais. Por esse motivo, 

um aspecto-chave dessa estratégia é se concentrar nas pessoas que usam os produtos nos 

ambientes sociais desejáveis. É um desejo antigo dos anunciantes associar um produto a uma 

situação social, seja através da inclusão do produto numa partida de golfe, num churrasco 

familiar etc. Desta forma, pessoas, produtos e ambientes se combinam para expressar um 

estilo de consumo, como ilustra a figura 11 (SOLOMON, 2011, p.258). 
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FIGURA 11 - LIGAÇÃO ENTRE PRODUTOS E ESTILOS DE VIDA 

 

Fonte: Solomon (2011, p.258). 

 

 Obtemos um cenário mais claro de como as pessoas utilizam os produtos para definir 

estilos de vida quando observamos o processo de escolha em várias categorias de produto. 

Uma perspectiva de marketing de estilo de vida implica que, para entender os consumidores, 

devemos observar os padrões de comportamento como dizem Hsee e Leclerc (1998, p.175-

186): “Todos os produtos carregam um significado, mas nenhum por si só [...] o significado 

está nas relações entre todos os produtos, assim como a música está nas relações assinaladas 

pelos sons e não em qualquer uma das notas” (HSEE; LECLERC, 1998, p.175-186, apud 

SOLOMON, 2011, p.258). 

 Esta discussão do estilo de vida, troca de significado entre objeto e “ambiente”, e 

sobretudo a leitura acima de que os objetos constroem conjuntamente um significado único, é 

de extrema relevância para esta dissertação, o que justifica, de certo modo, a maior inserção 

das citações de Solomon neste capítulo. Neste sentido, ao fazer uma análise semiótica de um 

anúncio publicitário da marca GE (figura 12), o autor faz uma consideração também 

pertinente e aplicável ao showroom: 

Os arquitetos de interiores se baseiam em constelações de consumo quando 

escolhem os itens que vão mobiliar um ambiente. Um estilo de decoração 

envolve a integração dos produtos de diferentes categorias - como aparelhos, 

móveis, quinquilharias e até obras de arte - em um todo unificado que 

transmite a ideia de um determinado ‘visual’ (SOLOMON, 2011, p.258).  
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FIGURA 12 - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO G&E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Solomon (2011, p.258). 

 

 Uma parte importante do marketing de estilo de vida é identificar o conjunto de 

produtos e serviços que os consumidores associam a um determinado estilo de vida. O 

entrosamento entre objetos de muitas categorias diferentes para expressar uma única ideia de 

estilo de vida está no cerne de muitas decisões de consumo - entre elas, temos a coordenação 

de uma vestimenta para um grande encontro (calçados, roupas, perfume etc.), decorar uma 

sala (mesas, tapetes, papel de parede etc.) ou projetar um restaurante (cardápio, atmosfera, 

uniforme de garçons etc.). Hoje, muitas pessoas avaliam os produtos não só em termos de sua 

função, mas também até que ponto o seu design combina com outros objetos e mobílias. 

Poderíamos chamar esta situação de “complementaridade de produtos”, que ocorre quando os 

significados simbólicos de produtos diferentes se relacionam uns com os outros. Os 

consumidores usam esses conjuntos de produtos, chamados constelação de consumo, para 

definir, comunicar e representar papéis sociais. Por exemplo, identificamos o yuppie norte-

americano da década de 1980 por meio de alguns produtos como relógio Rolex, um 

automóvel BMW, uma pasta Gucci, uma raquete de squash, pesto fresco, vinho branco e 

queijo brie (SOLOMON, 2011, p.259). Com base nesta discussão, a pergunta que deve 

permear a construção de um novo showroom em uma construtora é: Que constelação de 

consumo poderia caracterizar os futuros moradores deste empreendimento? 

 Durante as observações diretas realizadas pelo autor deste trabalho, ficou evidente a 

construção simbólica nos apartamentos decorados de uma constelação de consumo para a 

classe média à alta do país, evidentemente porque este era o foco da amostra. Apesar de 
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constar nos apêndices diversas fotos que evidenciam tais situações, destaca-se aqui 

novamente apenas três fotos para dar maior destaque e por conveniência da leitura.  

 No primeiro caso, a foto do apartamento decorado do emprendimento Green Alto de 

Pinheiros (figura 13) retrata a sacada do apartamento, um ambiente teoricamente criado para o 

convívio social e recepção de amigos e familiares e, diga-se de passagem, muito valorizado 

por homens e onde já se encontra uma churrasqueira. Neste local vemos água importada da 

marca Perrier (círculo vermelho), cervejas importadas (seta amarela), notebook simulando a 

marca Apple (seta vermelha), azeites importados (seta branca), além de itens sugestivos para 

acompanhar um churrasco. 

 Já em outra observação, desta vez no empreendimento Easy Vila Romana, da 

construtora Gafisa, temos, na figura 14, duas fotos que ilustram um banheiro com dois 

produtos de uso pessoal. Ambos os produtos são da marca francesa L’OCCITANE, muito 

conhecida no público de alta renda. Apenas para ilustrar, o sabonete líquido em exposição 

“Sabonete Líquido Karité Verbena” custa no site da referida empresa R$ 76,00
34

. O sabonete 

em barra “Karité Lavanda” de 100 g, por sua vez, custa R$ 17,00. Só a título de comparação, 

um conjunto com 5 sabonetes similar de Karité da marca Natura, uma empresa reconhecida 

no Brasil, custa R$ 12,80
35

, isto é, R$ 2,56 a unidade contra os R$ 17,00 acima. Fica nítido 

que o uso destes elementos é direcionado para uma classe que se identifica em seu estilo de 

vida com o uso de tais produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 Fonte: http://br.loccitane.com/karité,43,2,4563,0.htm. Acesso 18 fev 2012. 
35

 Fonte: http://todaoferta.uol.com.br/comprar/003n-sabonete-amanteigado-de-karite-natura-

HDPDNYML9J#rmcl. Acesso 18 fev 2012. 

http://br.loccitane.com/karit
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FIGURA 13 - OBJETOS DO SHOWROOM GREEN ALTO DE PINHEIROS 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

FIGURA 14 - OBJETOS DO SHOWROOM EASY VILA ROMANA 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Os profissionais de marketing  utilizam  a segmentação psicográfica para diversas 

finalidades, segundo Solomon (2011, p.26-265) temos: 

 - Para definir um mercado-alvo: as informações permitem que o profissional de 

marketing vá além das simples descrições demográficas ou de uso do produto. 

 - Para criar uma nova visão de mercado: às vezes os profissionais de marketing criam 

suas estratégias tendo em mente um cliente “típico”. Esse estereótipo pode não ser correto, 

pois o verdadeiro cliente pode não se adequar a essas pressuposições. 

 - Para posicionar produtos: as informações psicográficas possibilitam que o 

profissional de marketing enfatize características do produto que se adaptam ao estilo de vida 

de uma pessoa. 

 - Para melhor comunicar atributos do produto: as informações psicográficas podem 

oferecer dados muito úteis para os criadores de comerciais que devem algo sobre o produto 

[supõe-se que da mesma forma para um arquiteto que irá criar um showroom]. O artista ou 

redator obtém uma imagem mental muito mais rica do consumidor almejado do que a obtida 

por meio de estatísticas, e tal percepção melhora sua capacidade de “falar” com esse 

consumidor. 

 - Para desenvolver uma estratégia global: a compreensão da forma como um produto 

se enquadra ou não nos estilos de vida dos consumidores permite que o profissional de 

marketing identifique novas oportunidades de produtos, mapeie estratégias de mídia e crie 

ambientes mais coerentes e harmoniosos com esses padrões de consumo. 

 - Para colocar questões políticas e sociais no mercado: a segmentação psicográfica 

pode ser um importante instrumento em campanhas políticas e também pode ser empregada 

para descobrir pontos em comum entre os tipos de consumidores que se envolvem em 

comportamentos destrutivos, como o uso de drogas ou excesso de jogos. 

 Por fim, neste capítulo, um sistema de segmentação psicográfico muito conhecido é o 

VALS (The Values and Lifestyles) e System (Sistema de Valores e Estilo de Vida), ambos 

desenvolvidos pela SRI International com base na teoria de Maslow e outros conceitos. A 

tipologia VALS classifica a população americana adulta em oito subgrupos distintos 

(segmentos) com base nas respostas dos consumidores a perguntas relativas à atitude e 

demografia. A figura 15 apresenta o atual esquema de classificação VALS. Examinando-se o 

esquema da esquerda para a direita, o diagrama identifica três motivações primárias: as 

motivações por ideais (esses segmentos de consumidores são dirigidos pelo conhecimento e 

por princípios), as motivadas pelo desempenho (esses segmentos de consumidores estão 

procurando produtos e serviços que alcançaram sucesso com seus conhecidos), e as motivadas 
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pela autoexpressão (esses segmentos de consumidores desejam atividade social ou física, 

variedade e risco). Além disso, cada uma dessas três grandes automotivações representa 

diferentes atitudes, estilos de vida e estilos de tomada de decisão. Olhando novamente a figura 

15, de cima para baixo, o diagrama revela um tipo de continuum em termos de recursos e 

inovação - isto é, muitos recursos-alta inovação (no alto) a poucos recursos-baixa inovação 

(embaixo). Essa variação de recursos/inovação inclui a faixa de meios e capacidades 

psicológicas, físicas, demográficas e materiais que os consumidores têm de utilizar, inclusive 

educação, renda, autoconfiança, saúde, disposição para comprar e nível de energia, bem como 

a propensão do consumidor a experimentar novos produtos (SCHIFFMAN; KANUK, 2009, 

p.50). Além do sistema VALS americano, existe um sistema VALS japonês e um VALS do 

Reino Unido.  
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FIGURA 15 - DIAGRAMA RESUMIDO VALS 

 

 

Fonte: Schiffman e Kanuk (2009, p.51). 
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1.8 Consumidor Híbrido 

 

 A internet é um meio de comunicação que permeia a sociedade em todas as instâncias 

e hoje acompanha o consumidor onde quer que ele esteja na palma da sua mão através do 

aparelho de telefonia  móvel (celular). As novidades surgem na sociedade às vezes com tal 

furor, que os mais otimistas prometem a extinção total do passado como aconteceu com os 

dinossauros. Assim foi, por exemplo, com o surgimento da televisão, quando alguns 

chegaram a decretar a morte do rádio. Porém, na realidade, isso não ocorreu. Com o 

surgimento da internet, novamente alguns também profetizaram algo semelhante. Que há uma 

mudança isso é fato, mas, de acordo com os autores Wind, Mahajan e Robert, não há uma 

extinção do antigo: 

 

Algo agora está mudando, mas a mudança também não é tão absoluta como 

alguns inicialmente pensariam que fosse. Como alternativa, um novo 

consumidor, um híbrido - um centauro - está surgindo, e isso requer novos 

métodos de marketing (WIND; MAHAJAN; ROBERT; 2003, p.10). 

  

 Não só a internet, mas a tecnologia como um todo tem influenciado o consumidor 

contemporâneo. Nas construtoras civis hoje você pode encontrar anúncios com tecnologia 

QRCODE, realidade aumentada, plantas em 3D, maquetes virtuais, aplicativo para Iphone, 

vídeos com imagens do bairro onde será construído o edifício, sites com planta do 

apartamento que permite ao internauta personalizar a decoração, chat on-line 24h, enfim, as 

opções são inúmeras.  

 Mesmo com tamanho arsenal de possibilidades, o consumidor não deixou de visitar 

pessoalmente o showroom das construtoras, e a tendência, conforme já citado anteriormente, 

é que ele continue a visitar o showroom, uma vez que o ser humano valoriza também as 

experiências sensoriais, reais. A explicação dos autores acima, sobre o novo consumidor 

híbrido (centauro), ratifica que na realidade este novo consumidor não é somente on-line, 

como também não só off-line.  

 Neste sentido, os autores relatam que uma pessoa continua a pegar o jornal impresso 

no quintal de casa e também busca informações na internet, “de certo modo os métodos 

tradicionais e a sabedoria convencional a respeito do marketing continuam a ter validade” 

(WIND; MAHAJAN; ROBERT; 2003, p.9). É nitido que há diferenças entre os extremos de 

comportamento, tradicional x on-line, mas, como já citado, o consumidor pós-moderno é um 

ser situado em algum destes pontos, ora numa extremidade, ora noutra ou em qualquer ponto 
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entre os dois extremos. Fica evidente, na tabela 11, que o consumidor centauro é autônomo 

em suas escolhas, como ser híbrido, transitando em todos os sentidos. 

 

 

TABELA 11 - DIFERENTES CONSUMIDORES 

 

 Consumidor tradicional Ciberconsumidor Consumidor centauro 

O que busca 

numa loja 

O que desejo é uma loja 

bem abastecida, 

convenientemente 

localizada, com 

atendentes simpáticos que 

me darão aquilo que 

desejo. 

Nenhuma loja pode ter toda 

a variedade que desejo. 

Com um clique posso ter 

acesso a uma gama de 

produtos maior do que em 

uma loja física. E posso 

procurar aquilo que desejo 

em todas as ocasiões, 24h 

por dia, 7 dias por semana, 

sem a interferência de 

atendentes. 

Quero localizar sua loja onde 

desejo e quando desejar. Irei 

acessar seu site no meio da 

noite, levar meus problemas ao 

seu conhecimento e visitá-lo 

quando quiser vê-lo 

pessoalmente e comprar seus 

produtos.  

O que é valor 
Pelo tamanho de uma 

grande loja varejista eu 

percorro os 

departamentos e encontro 

uma grande seleção de 

produtos interessantes por 

preços razoáveis. O 

pessoal de vendas sorri 

para mim e responde 

minhas dúvidas. 

Não preciso de um Frank 

Woolworth comprando 

para mim em grande 

volume. Eu posso pesquisar 

todas as empresas on-line 

para obter o melhor preço. 

Decidirei sozinho o que julgo 

ser o valor do preço. Para mim, 

neste momento, o preço que vou 

pagar pode se encontrar on-line 

ou off-line.  Estou interessado 

em muito mais do que apenas 

preço e produto. Desejo 

tranquilidade. Não quero apenas 

comprar: desejo ter uma 

experiência, aprender a obter 

satisfação. 

Fonte de 

informação 

Dou e recebo conselhos 

de meus amigos e gosto 

de comprar onde posso 

obter um preço razoável e 

uma opinião 

especializada. Comprei 

meus carros do mesmo 

revendedor e ações de 

empresas do mesmo 

corretor durante anos. 

Não confio nas 

informações que vejo on-

line. 

A internet me coloca em 

contato com especialistas 

no mundo inteiro. Ela me 

permite pesquisar produtos 

de um modo que teria sido 

impossível antes. Quero 

decidir sozinho. 

Algumas vezes aprecio obter 

conselhos de especialistas e 

outras gostos de pesquisar 

informações e obter apoio para 

a tomada de decisões on-line. 
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Precificação 

Os profissionais de 

marketing na internet 

pensaram que poderiam 

desprezar as equações de 

valor tradicionais, 

vendendo a um preço 

reduzido. 

Os profissionais de 

marketing tradicionais 

prejudicaram seu alcance e 

desenvolvimento ao se 

concentrarem 

excessivamente na 

lucratividade a curto prazo. 

Eles não compreenderam 

que a dinâmica da internet 

é fundamentalmente 

diferente. 

Em vez de discutir sobre o 

preço, precisamos redefinir 

como encaramos o valor, o 

posicionamento e outros 

aspectos fundamentais do 

marketing. O valor não se 

encontra naquilo que você 

cobra, mas no modo como você 

repensa a empresa. 

Propaganda A propaganda provou ser 

válida. Ela produz 

resultados, mesmo se 

alguns deles não forem 

diretamente mensuráveis. 

Estou me referindo aos 

anúncios tradicionais. 

A internet nos permite 

considerar o marketing de 

um modo que é mais 

custodiado, mais interativo, 

mais direcionado e mais 

preciso. 

O centauro pode ser levado 

diretamente à organização e 

trabalhar em conjunto para 

formar comunidades,  criar 

produtos customizados e 

determinar preços. 

Foco da 

empresa 
Precisamos criar um 

cliente. Precisamos 

identificar clientes 

potenciais para nossos 

produtos e serviços e 

então atraí-los 

focalizando toda nossa 

organização no cliente. 

É o cliente que cria a 

companhia. Os clientes on-

line com poder agruparão o 

conhecimento e os 

produtos de que 

necessitam. Não haverá 

fidelidade a uma empresa 

específica. 

A finalidade da empresa 

consiste em criar valor para o 

cliente. Não é criar o cliente. 

Não é criar para o cliente, mas, 

em vez disso, trabalhar de modo 

colaborativo com ele para 

desenvolver e oferecer produtos 

e serviços. 

Fonte: adaptado de Wind, Mahajan e Robert ( 2003, p.110-247) 
Nota: Frank W. Woolworth foi o fundador da F.W. Woolworth Company (agora com o nome de Foot Locker), uma cadeia de 

lojas norte-americana pioneira a operar descontos nos artigos e a manter preços fixos. Foi o primeiro empresário a adoptar a 

práctica (agora habitual) de comprar as mercadorias diretamente aos fabricantes e a fixar os preços dos produtos, em vez de 

variá-los num espaço de tempo. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Winfield_Woolworth> Acesso em 15 

jan 2012. 

 

 Outro paradigma comum ao se referir ao consumidor pós-moderno reside no fato de 

alguns especialistas o fixarem (como se fosse um ser estático) como um consumidor que 

essencialmente prefere produtos e serviços personalizados, simplesmente porque as 

tecnologias atuais permitiram um grande progresso neste campo. A pergunta que fica no ar é: 

se os produtos customizados fossem igualmente fáceis de desenvolver e custassem 

exatamente o mesmo preço que os produtos massificados, entende-se que os clientes vão 

preferir customizar seus produtos e serviços? (WIND; MAHAJAN; ROBERT; 2003, p.68). 

 A resposta que os autores dão revela a imprevisibilidade deste novo consumidor: 

“dada a realidade do consumidor centauro, talvez não”. Eles argumentam ainda que “há 

ocasiões nas quais pode ser mais fácil ou mais gratificante para o consumidor centauro viver 

como um camponês em vez de ter as opções de customização de um rei” (WIND; 

MAHAJAN; ROBERT; 2003, p.70). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Woolworth
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Foot_Locker&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Winfield_Woolworth
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CAPÍTULO IV - COMUNICAÇÃO E  MARKETING EXPERIMENTAL 

 

1.1 Comunicação: percepção e cognição 

 A comunicação é uma atividade nata ao ser humano. Desde o estágio intra-uterino nos 

comunicamos, seja pelos movimentos ainda no útero da mãe ou pelos batimentos cardíacos, 

comunicar representa um ato de sobrevivência da própria espécie.  

 Bordenave (2006, p.16) vai além do campo individual e diz que “sociedade e 

comunicação são uma coisa só. Não poderia existir comunicação sem sociedade, nem 

sociedade sem comunicação”. O autor complementa ao explicar que a comunicação “serve 

para que as pessoas se relacionem entre si, transformando-se mutuamente e a realidade que as 

rodeia” (BORDENAVE, 2006, p.36). 

 Conceitualmente a comunicação, de forma genérica, pode ser entendida como tudo 

aquilo que ajude a transmitir significado de uma pessoa a outra, ou de um produto ou serviço 

ao consumidor. Assim, a comunicação pode ser a forma, o valor ou a qualidade de um 

produto ou serviço. Pode incluir ainda informações sobre o local em que o produto ou serviço 

esteja disponível, a embalagem ou preço (SCHULTZ; BARNES, 2001, p. 44). 

 Sob outro prisma comunicar significa também promover participações comuns entre 

os envolvidos no processo comunicacional, que é imbuído de significações, pois se 

estabelecem os elementos essenciais ao processo, isto é: uma mensagem é distribuída através 

de um veículo aos polos emissor/receptor, podendo desencadear um processo de trocas, 

contínuas ou não, de informações, impressões, ideias, caracterizando-se assim o fluxo comum 

ou intercâmbio entre os polos (GALINDO, 2002, p.26). 

 Troca de significados, participações, relacionamentos entre seres etc. A comunicação é 

um rico sistema interpretativo e benéfico para a sociedade, do qual é essencialmente 

dependente das operações lógicas de percepção do ser humano, ou seja, sem a capacidade 

perceptiva dos indivíduos seria impossível existir comunicação, troca de significados etc. 

 Santaella e Noth (2010, p.5-8), ao discorrerem sobre o processo de percepção do ser 

humano, dividem o processo em três estágios: o percepto, o percipuum e o juízo perceptivo. 

 Ainda segundo os autores citando Peirce, o percepto é aquilo que é comumente 

chamado de estímulo: algo que está fora de nós e se apresenta aos sentidos, insistindo na sua 

singularidade e compelindo-nos a atentar para ele. O que percebemos é algo que de certo 
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modo nos aparece. [...] esse é o percepto, exterior a nós, algo que se força sobre nós, um 

existente que se apresenta à compreensão de nossos sentidos. Logo, perceber, antes de tudo, é 

se dar conta de algo fora de nós. 

 Conforme os autores, assim que o percepto, ou um feixe de perceptos, atinge os nossos 

sentidos, ele é imediatamente convertido em percipuum. O percipuum é o percepto já 

traduzido pelos sentidos e esquemas mentais. 

 No final do processo, os juízos perceptivos são inferências lógicas, elementos 

generalizantes que fazem com que o percipuum se acomode a esquemas mentais e 

interpretativos mais ou menos habituais. São os juízos perceptivos que nos dizem que o cheiro 

que estamos sentindo é o de um perfume de mulher ou que aquilo que estamos vendo é o 

gradil de um prédio etc. Mesmo sendo inferências lógicas, os juízos perceptivos impõem-se 

sobre a nossa aceitação e nosso reconhecimento por meio de processos mentais sobre os quais 

não temos o menor domínio consciente e que nos conduzem a juízos indubitáveis sobre o 

objeto da percepção. 

 É, portanto, diante deste processo interpretativo que os atos comunicacionais se 

deparam. Sendo assim, com o showroom, unidade de estudo desta pesquisa, não podia ser 

diferente, tendo em vista que o mesmo pode ser enquadrado como um anúncio publicitário 

que contém uma mensagem carregada de significados, isto é, fato externo ao ser humano, que 

precisam ser percebidos e interpretados.  

 Neste campo das operações perceptivas da linguagem publicitária, Santaella e Noth 

citam que: 

 

A tese defendida por Nascimento é a de que alguns elementos da mensagem 

se mostram aptos a produzir julgamentos de percepção, que dizem algo 

sobre o que é percebido, acionando e desencadeando o processo 

interpretativo. Todavia, outros elementos, tais como certas tonalidades, 

atmosferas, texturas, rimas, paralelismos e hierarquias verbais, sonoras e 

visuais, na sua sutileza qualitativa não chegam a produzir julgamentos de 

percepção, provocando no receptor apenas e tão somente vagas qualidades 

de sentimento, portanto apreensões no primeiro nível do percipuum 

(SANTAELLA; NOTH, 2010, p.9). 

 

  O percipuum, citado por Nascimento acima, possui três subdivisões: a) Como 

qualidade de sentir: quando a consciência está em estado de disponibilidade, pouco reativa, 

porosa e desarmada, o percipuum traduz o percepto como mera qualidade de sentimento, vaga 

e indefinível; b) Sob o impacto de um choque: quando o percepto atinge os sentidos de modo 
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surpreendente, compelindo nossa atenção com menor ou maior brutalidade; c) Através do 

automatismo dos hábitos: em estados perceptivos usuais, o percipuum conforma-se aos 

esquemas gerais reguladores da ação perceptiva, desembocando numa interpretação que 

corresponde ao juízo perceptivo. Este nos diz sobre o que está sendo percebido 

(SANTAELLA; NOTH, 2010, p.7). 

 É deste processo que derivam os subsentidos da publicidade, quando o percipuum fica 

retido em impressões difusas, não prosseguindo para uma interpretação conscientemente 

processada. Para Nascimento é a hibridação da linguagem publicitária, a mistura de diversos 

recursos verbais, sonoros e visuais e o amálgama quase alquímico entre eles (cores, formas, 

efeitos de contraste, ecos e reverberações de palavras e entre palavras e imagens) que são 

responsáveis pela germinação de camadas de subsentidos, ou seja, efeitos de sentido muito 

vagos que são absorvidos pelo receptor como meras qualidades de sentir, sem que sejam 

necessariamente interpretadas no nível consciente (NASCIMENTO, apud SANTAELLA; 

NOTH, p. 10). 

 Neste sentido, Lindstrom, ao falar sobre a saturação de mensagens que os 

consumidores são submetidos diariamente, relata que: 

 

O fato é que a maioria das 5.000 mensagens comerciais a que estamos 

expostos diariamente tem como base aquilo que vemos e ouvimos – e só 

raramente o que cheiramos, tocamos e saboreamos. A comunicação de 

marcas atingiu um novo patamar. Para conquistar futuros horizontes, as 

marcas terão que encontrar maneiras de abandonar o modelo 2D e atrair os 

três sentidos que foram deixados de lado. Temos que tentar atingir os cinco 

sentidos para estabelecer os fundamentos das futuras estratégias das marcas 

(LINDSTROM, 2007, p. 49). 

 

 

 O ser humano é formado por cinco sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar). A 

falta de um destes sentidos pode mostrar quão importante é para um ser humano. Como 

apresentado por Lindstrom acima, as marcas que desejarem ter êxito na pós-modernidade 

deve deixar de lado o modelo 2D (bidimensional), que envolve somente visão e audição, 

como no caso da propaganda, e assumir uma póstura multissensorial que apele aos cinco 

sentidos humanos. Neste sentido, o caminho a ser seguido pela empresa é um trabalho de 

branding sensorial. Segundo Lindstrom (2007, p.49) “cada detalhe das marcas deve ser criado 

como uma verdadeira assinatura sensorial”. Esta construção é relativamente complexa e 

segundo o autor envolve seis passos: 

 1) Montagem do cenário: permite a seleção cuidadosa dos canais, ferramentas, e 

sentidos que deseja influenciar ao construir a futura marca. As principais perguntas são: O 
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que exatamente desejamos criar no teatro da nossa marca? Qual mensagem que queremos 

transmitir? 

 2) Descontrução das marcas: se você retirasse o logotipo de sua marca, ela ainda seria 

reconhecida? O segredo é criar elementos muitos fortes, capazes de funcionar 

independentemente e, ao mesmo tempo, criar tal integração e sinergia que a marca alcance um 

nível de familiaridade totalmente novo. 

 3) Compreensão dos ingredientes: quais são as forças motoras que estão por trás da 

estratégia visual? Qual é a teoria por trás do som? Qual o papel do aroma na mensagem? 

Como pode ser comunicada a textura do produto na tela da televisão? Qual é o sabor? Temos 

que saber quais são as combinações que funcionam e como devemos usar e preparar cada 

ingrediente para chegar à fórmula ideal, aquela que provoca a perfeita sinergia de nossos 

cinco sentidos. 

 4) Juntando os fragmentos: depois de montar o cenário da marca e separá-la em 

diversos fragmentos chega o momento de juntar os pedaços. 

 5) Liberação da marca: existe realmente uma sinergia dos cinco sentidos? Quais as 

combinações dos sentidos que funcionam melhor? Como podemos transferir uma emoção 

comunicada por um único sentido a outro garantindo uma sinergia positiva? 

 6) A arte da venda de percepção: tudo o que a construção de marcas precisa é de 

desenvolvimento da percepção – nem mais, nem menos. A criação da percepção perfeita 

requer a atração sensorial perfeita (LINDSTROM, 2007, p.44-46). 

 

 

1.2 Signos e mensagens de marketing 

 

 De acordo com Piller, o marketing como conhecemos não existiria sem a linguagem. 

A arte de vender e criar demandas envolve retórica verbal, vocabulários específicos, e a 

formação de palavras das marcas é uma atividade complexa da linguística, de especial 

importância para o marketing e a economia em geral (PILLER, apud SANTAELLA; NOTH, 

2010, p. 29-30). 

 Para Santaella e Noth (2010, p.30), o mercado “é também o lugar de incontáveis 

signos não verbais, cujo estudo requer ferramentas analíticas provenientes de uma teoria geral 

dos signos”. 
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 Pignatari (1971, p.26) colabora ao afirmar que “claro que as figuras de retórica são 

aplicáveis também às linguagens não-verbais: na publicidade, na dança, na decoração, no 

cinema, na televisão etc.” 

 Portanto a análise dos processos verbais e não verbais da comunicação de marketing 

encontra na semiótica, como ciência geral dos processos sígnicos, os conceitos necessários 

para sua análise (SANTAELLA; NOTH, 2010, p.30). 

 Cabe destacar o conceito entendido para signo neste trabalho, conforme definido pelo 

seu criador Charles Sanders Peirce (apud PIGNATARI, 1971, p.26-27). Para ele “signo, ou 

‘representame’ é toda coisa que substitui outra, representando-a para alguém, sob certos 

aspectos e em certas medida”. 

 O entendimento deste processo sígnico está alinhado com o objetivo deste trabalho, 

que irá analisar o showroom enquanto comunicação não verbal, ou seja, um dos objetivos é 

compreender o processo no qual o showroom transmite uma mensagem persuasiva aos 

consumidores por meio de diversos códigos
36

, originados, por sua vez, da competência 

merchandising. Neste sentido, Pignatari (1971, p. 44) afirma que “as mensagens podem ser 

codificadas quando já expressas por meio de signos (letras, por exemplo): então, uma 

codificação seria a transformação, [...] por meio da qual mensagens podem ser convertidas de 

um conjunto de signos para outro”. 

 Saussure, ao estudar as relações dos signos, procurou compreender como estas 

unidades ou esses signos se juntam uns com os outros. O pesquisador chegou à conclusão de 

que há dois eixos estruturadores dos signos linguísticos: o paradigma, eixo da seleção, e o 

sintagma, eixo da combinação, sendo que o primeiro age sob a lógica da similaridade e o 

segundo, sob a lógica da contigüidade (SAUSSURE, apud SANTAELLA; NOTH, 2010, p. 

34). 

 No sistema mercadológico, relações deste tipo como citado acima são frequentes. As 

mercadorias não apenas formam sistemas de relações paradigmáticas como também 

sintagmáticas. A ordem e o arranjo de produtos comestíveis em um supermercado, ou em uma 

mesa de jantar, a mobília de uma sala, ou as roupas que são usadas, de acordo com as regras 

da cultura e as leis da moda, testemunham uma sintaxe de combinações possíveis na vida 

cotidiana (SANTAELLA; NOTH, 2010 p. 34-35).  

 Dando continuidade à discussão apresentada por Santaella e Noth acima, o ponto 

central deste tópico, de maior interesse, e que de certo modo sustenta parte do próprio título 

                                                 
36

 Código é um sistema de símbolos que, por convenção preestabelecida, se destina a representar e transmitir 

uma mensagem entre a fonte e o ponto de destino (PIGNATARI, 1971, p.19). 
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deste trabalho “A comunicação de mercado e a atmosfera do showroom: aspectos 

polissêmicos do discurso persuasivo”, é a afirmação dos autores abaixo: 

 

Como as palavras, as mercadorias são signos polissêmicos, associados a uma 

pluralidade de significados que não são inerentes à mercadoria em si, mas 

são gerados nas vidas intrincadas do mercado. Os produtos não apenas 

denotam seu uso e valores de troca, mas também conotam significados 

estéticos, emocionais e míticos (SANTAELLA; NOTH, 2010, p. 35, grifo 

nosso) 

 

 

1.3 Discurso persuasivo 

 

 O discurso  é um termo de largo uso e de sentidos variados. Todavia, pode-se 

caracterizar o conceito de discurso mediante algumas variáveis: a) o discurso pode ser verbal 

– centrado nas palavras – e não-verbal centrado na imagem, nos gestos etc.; b) o discurso 

verbal pode ser oral ou escrito; c) considerando que a unidade máxima dos sistemas da língua 

é a frase, podemos dizer que o discurso está centrado nas sequências frasais – eventualmente 

numa frase; d) o discurso implica um esforço expressivo do eu, no sentido de transitar uma 

mensagem para alguém (CITELLI, 1998, p.71). 

 Já o discurso persuasivo propriamente dito pode ser entendido como o discurso que 

quer levar-nos a conclusões definitivas, prescrevendo o que devemos desejar, compreender, 

temer, querer e não querer (CITELLI, 1998, p. 69). 

 Uma discussão pertinente ao discurso, para esta dissertação, está na afirmação de 

Santaella e Noth (2010, p.50) que relatam que “os significados das mercadorias não são 

inerentes ao próprio produto”. Eles são gerados pelos discursos da produção, em todos os seus 

níveis – sobretudo os discursos publicitários [persuasivo]. 

 Esta conceituação dos autores acima ajuda a compreender que os objetos possuem 

valores simbólicos construídos socialmente, conforme discutido no capítulo V. Ajuda a 

compreender também a capacidade do showroom - que pode ser enquadrado como um 

discurso persuasivo -  em produzir objetos polissêmicos em sua atmosfera, que conotam 

sentidos além da sua função intrinsica. Esta discussão é aprofundada no capítulo IV e V.  

 A persuasão presente no núcleo do discurso persuasivo é a tradução dos objetivos 

mercadológicos da empresa numa mensagem publicitária. Para Solomon, alguns princípios 

psicológicos básicos que influenciam as pessoas a mudarem suas mentes ou aceitarem um 

pedido são: 
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- Reciprocidade: as pessoas têm mais tendência a dar quando recebem; 

-Escassez: os itens tornam-se mais atraentes quando estão menos 

disponíveis; 

- Autoridade: somos propensos a acreditar muito mais prontamente em uma 

fonte com autoridade; 

- Coerência: [...] as pessoas tentam não se contradizer em termos do que 

dizem e fazem a respeito de uma questão; 

-Apreço: somos inclinados a concordar com quem apreciamos ou 

admiramos; 

- Consenso: levamos em consideração o que os outros estão fazendo antes de 

decidir o que fazer (SOLOMON, 2011, p.297). 

 

 

 O showroom, em sua forma persuasiva, procura persuadir o consumidor de maneira 

distinta do que se tem praticado por grande parte das campanhas publicitárias. O que se busca 

é apelar aos cinco sentidos humano, por entender que este é um modelo mais persuasivo. 

Diante desta discussão Schmitt (2002, p.36) constata que “a publicidade e as agências ficaram 

rígidas no mesmo lugar, insistindo que as marcas são entidades unidimensionais que só 

podem ser comunicadas de forma unidimensional”.  

 Neste sentido, Lindstrom (2007, p.25) complementa ao afirmar que “como seres 

humanos, alcançamos o máximo de nossa eficiência e receptividade quando operamos usando 

os cinco sentidos; no entanto, a maioria das campanhas de propaganda, [...] utiliza somente a 

visão e o som para transmitir sua mensagem”. 

 

 

1.4 Marketing fase industrial e pós-moderna  

 

 Passados 20 anos, a American Marketing Association (AMA), principal organização 

setorial de marketing, mudou a sua definição de marketing em alguns momentos. De 1985 a 

2005 era definido da seguinte forma: Marketing é o processo de planejar e executar a 

concepção, definição de preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar 

trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais. Já em 2005, a associação 

alterou a definição: Marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos para 

criar, comunicar e fornecer valor a clientes e para gerenciar relacionamentos com clientes 

beneficiando a organização e seus diversos públicos (FERRELL; HERTILEN, 2009, p.6). Por 

fim em 2008 foi definido como “a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, 
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comunicar, oferecer e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e 

para a sociedade como um todo” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p. 18). 

 Em suas novas definições, na qual a associação se dispôs a dar conta das 

transformações que nossa sociedade pós-moderna tem vivenciado, três questões antes 

inexistentes foram incluídas: valor, relacionamento para o cliente e sociedade. 

 O valor para o cliente é pauta dos grandes discursos contemporâneos, pois, conforme 

discutido no capítulo III, o consumidor atualmente é mais exigente, hedonista, efêmero, 

eclético e infiel, de forma que sua expectativa de valor está muito acima da simples correlação 

qualidade e preço do produto, muito comum na era industrial e início do marketing enquanto 

ciência social. 

 As empresas que buscam sustentabilidade e longevidade em seus negócios se 

preocupam com a manutenção de seus clientes, ou, em outras palavras, sua fidelização a 

longo prazo. O relacionamento, agora abordado nesta nova definição, é um dos elementos 

primordiais para que as companhias atinjam este objetivo.  

 Ao acrescentar “sociedade” a entidade reconhece que o marketing tem impactos de 

grande escala que vão além das negociações privadas entre indivíduos e empresas. Assume 

também, que o marketing está apto para abordar as questões culturais da globalização 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.18). 

 Tradicionalmente, por muitos anos os profissionais de marketing adotaram a equação 

dos 4 P’s (produto, preço, promoção e ponto de venda [distribuição] para ilustrar o composto 

de marketing, que tem por objetivo criar valor para os clientes e alcançar os objetivos da 

organização (CHURCHILL; PETER, 2000, p. 20). 

 Todavia, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 29-30) afirmam que desde que Neil 

Borden cunhou a tradicional expressão “mix de marketing” [ou composto de marketing], na 

década de 1950, e Jerome McCarthy apresentou os 4P’s, na década seguinte, os conceitos de 

marketing se transformaram significativamente, adaptando-se às mudanças do meio. A função 

principal do marketing era gerar demanda de produtos. Os 4 P’s consistiam em desenvolver 

um Produto (product), determinar o Preço (price), realizar a Promoção (promotion) e definir o 

Ponto (place) de distribuição. Mas as mudanças no meio fizeram os profissionais de 

marketing refletir e criar conceitos melhores, assim outros P’s foram se juntando aos iniciais: 

pessoas, processos, provas físicas, opinião pública e poder político. 

 Quanto à aplicabilidade, Kotler e Keller (2006, p.6-7) discorrem que os conceitos de 

marketing podem ser aplicados a bens tangíveis ou produtos; serviços; eventos como grandes 

feiras setoriais, espetáculos artísticos e comemorações de aniversários ou eventos esportivos; 
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experiências dos mais variados tipos envolvendo mercadorias e serviços; pessoas como 

celebridades ou políticos; lugares como cidades ou estados; propriedades de direitos 

intangíveis de posse, tanto de imóveis como de bens financeiros (ações e títulos); 

organizações; informações que podem ser produzidas e comercializadas como um produto e 

ideias.  

 Ferrell e Herline (2009, p. 2-6) afirmam que neste cenário de constantes  mudanças os 

principais desafios e oportunidades em marketing na nova economia são: 

 - O poder se desloca para os consumidores: o expressivo crescimento da internet 

transferiu o poder dos fornecedores para os consumidores, que manipulam as empresas por 

conta do acesso à informação e à respectiva capacidade de compra comparada. Além disso, 

agora eles podem interagir uns com os outros e compartilhar suas opiniões sobre qualidade do 

produto e confiabilidade do fornecedor; 

 - Grande aumento na seleção de produtos: a variedade e o sortimento de bens e 

serviços ofertados à venda na internet e em lojas tradicionais impressiona; 

 - Fragmentação da mídia e da audiência: o público ficou segmentado devido à 

quantidade de opções de mídia disponível atualmente e ao tempo limitado para qualquer outro 

meio de comunicação; 

 - Mudança nas proposições de valor: a velocidade e a eficiência do comércio hoje 

mudaram a forma na qual os clientes percebem o valor; 

 - Mudanças nos padrões de demanda: as mudanças na tecnologia acabou com a 

demanda por determinadas categorias de produtos, como é o caso de músicas e vídeos; 

 - Novas fontes de vantagem competitiva: para serem bem-sucedidos, os profissionais 

de marketing devem ter capacidade e disponibilidade para formar redes com outras empresas, 

de modo a criar novas vantagens competitivas e eficiência; 

 - Privacidade, segurança e ética: as mudanças tecnológicas em nossa sociedade as 

tornaram muito mais abertas do que no passado, o que tem forçado uma preocupação maior 

com segurança e privacidade, tanto on-line como off-line; 

 - Jurisdição legal incerta: quando uma empresa realiza negócios em mais de um país, 

atividade normal no ambiente da internet, ela frequentemente enfrenta um dilema com relação 

aos diferentes sistemas jurídicos. 

 Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.3-5) contribuem para o momento atual do 

marketing, posição em que este estudo deseja chegar para dar suporte às novas competências 

comunicacionais e o comportamento do consumidor pós-moderno. Para tanto, os autores 
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fazem um breve resgate histórico partindo da gênese do marketing, ao qual chamaram de 

marketing 1.0 até o estágio atual marketing 3.0. 

 Os autores relatam que, durante a era industrial, o marketing se destinava à venda de 

produtos da fábrica a todos que desejassem comprá-los. Os produtos eram relativamente 

básicos, concebidos para o mercado de massa. O objetivo era padronizar e ganhar em escala, a 

fim de reduzir ao máximo os custos com produção. O Marketing 2.0, por sua vez, surgiu na 

era da informação. Hoje os consumidores são bem informados e podem facilmente comparar 

várias ofertas de produtos semelhantes. O valor do produto é definido pelo cliente. As 

preferências dos consumidores são muito variadas. Os profissionais de marketing de hoje 

tentam chegar ao coração e à mente do consumidor. Infelizmente, a abordagem centrada no 

consumidor pressupõe que os clientes sejam alvo passivo das campanhas de marketing. Tal é 

a visão do Marketing 2.0 ou a era orientada para o cliente. Atualmente, testemunhamos o 

surgimento do Marketing 3.0, ou era voltada para os valores, pois “em vez de tratar as pessoas 

simplesmente como consumidoras, os profissionais de marketing as tratam como seres 

humanos plenos: com mente, coração e espírito”. 

 Fica evidente que são grandes as transformações vivenciadas pelos profissionais que 

atuam na área de marketing e comunicação. Cada vez mais o mercado já saturado de ofertas 

se torna ainda mais competitivo. Diante deste cenário os autores recomendam que: 

Para dar conta de todas essas mudanças, profissionais de marketing ao redor 

do mundo expandiram o conceito e passaram a focar também as emoções 

humanas. Introduziram novos conceitos, como o marketing emocional, 

marketing experimental e valor de marca (KOTLER, KARTAJAYA, 

SETIAWAN, 2010, p.31). 

 

 

 É neste ponto que chegamos ao conceito de marketing que dá suporte teórico para o 

objeto deste estudo, ou seja, a capacidade do showroom, enquanto meio de comunicação não 

verbal, de emocionar os clientes por meio de diversos estímulos sensoriais e transformar um 

sonho de consumo em realidade.  

 Este novo momento do marketing é chamado de marketing experimental. Schmitt, um 

conceituado estudioso da área, relata que: 

 

Atualmente, os consumidores acham que as características e benefícios 

funcionais, a qualidade do produto e a marca positiva são coisas 

absolutamente normais. O que eles querem são produtos, comunicação e 

campanhas de marketing que estimulem os sentidos e que mexam com as 

emoções e com a cabeça. Querem produtos, comunicação e campanhas que 
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eles consigam incorporar no seu estilo de vida. Querem obter uma 

experiência (SCHMITT, 2002, p.38). 

 

 

 Para Schmitt (2002, p. 40-45), o marketing experimental apresenta quatro 

características básicas: 

 - Foco nas experiências do consumidor: as experiências são resultados do encontro e 

da vivência de situações. São estímulos criados para os sentidos, para os sentimentos e para a 

mente. As experiências ligam a empresa e a marca com o estilo de vida do consumidor, 

fazendo com que as atitudes e o momento da compra por parte do consumidor componham 

um contexto social mais amplo; 

 - Examinando a situação de consumo: ao invés de definir de forma restrita as 

categorias de produtos e concorrência, os profissionais de marketing experimental não 

pensam apenas no xampu ou creme de barbear. Eles pensam na “sessão de beleza no 

banheiro”. Para o profissional de marketing experimental o McDonald’s concorre com 

qualquer outra empresa de fastfood, e até com qualquer “refeição rápida” ou até mesmo com 

“ponto de encontro”. 

 - Os consumidores são seres racionais e emocionais: os consumidores são motivados 

tanto pela razão quanto pelas emoções. Isto significa que, apesar de geralmente fazerem uma 

escolha racional, também são igualmente motivados pela emoção, porque a experiência do 

consumo normalmente está “dirigida para as fantasias, sentimentos e divertimento”. 

 - Os métodos e as ferramentas são ecléticos: em oposição à metodologia analítica, 

quantitativa e verbal do marketing tradicional, os métodos e meios utilizados pelo profissional 

de marketing experimental são variados e multifacetados. Não existe dogma, o objetivo é 

quem determina a forma. 

 Esta nova filosofia de marketing enfoca o consumidor sob uma perspectiva holística, 

por entender que o consumidor é um ser híbrido, que envolve sempre emoção e razão. O 

marketing experimental pode ser uma estratégia arriscada, mas isso faz parte do sucesso. Se a 

empresa ficar dentro de uma caixa segura, irá se misturar com todas. No mundo do marketing 

se destacar é bom (HOME, 2010, on-line). 

 

 

 

 

 



 

152 

1.5 Comunicação mercadológica e CIM (Comunicação Integrada de Marketing). 

 

 A comunicação mercadológica, uma parte específica da comunicação, onde se 

encontra o embasamento para o objeto deste estudo, é definida por Galindo como:  

 

a produção simbólica resultante do plano mercadológico de uma empresa, 

constituíndo-se em uma mensagem persuasiva elaborada a partir do quadro 

sócio-cultural do consumidor-alvo e dos canais que lhes servem de acesso, 

utilizando-se das mais variadas formas para atingir os objetivos 

sistematizados no plano (GALINDO, 1986, p.37). 

 

 Dado o seu caráter persuasivo e ao contexto social que atuam as mensagens 

mercadológicas são entregues de diversas formas e por inúmeros sistemas, sempre seguindo o 

sentido empresa-mercado e o total controle da fonte quanto à criação e distribuição 

(GALINDO, 1986, p.28).  

 Na comunicação mercadológica a mensagem produzida é sempre de natureza 

persuasiva, pois os anunciantes possuem um propósito definido e evidente ao comprar espaço 

na mídia, que pode ser relacionado à criação de imagem ou alavancar as vendas de forma 

imediata (GALINDO, 1986, p.38). 

 Para Yanaze (2007, p.328) a comunicação de marketing é um processo complexo e 

contínuo, na qual quanto mais detalhado for, melhor será a definição das ações 

comunicacionais necessárias. Para tanto o autor descreve 13 objetivos da comunicação 

conforme tabela 12 abaixo 

 

TABELA 12 - OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO 

1. Despertar consciência: as necessidades são inerentes ao seres humanos. Mas, em muitos 

casos, algumas delas não estão no nível do sentido ou da percepção. Despertar um certo grau 

de consciência das necessidades e carências, relacionadas com o objetivo da comunicação, 

deve ser a primeira etapa do processo de comunicação. 

2. Chamar a atenção: a pessoa que já tenha um certo grau de consciência de suas 

necessidades e carências com certeza terá sua atenção despertada com maior facilidade. 

Obviamente, mensagens repletas de elementos criativos, exóticos, engraçados e até 

grotescos tendem a chamar a atenção. No entanto, se o receptor não tiver nenhuma 

consciência da relevância da mensagem para ele, o processo se extingue na atenção. 

3. Suscitar interesse: um certo grau de consciência prévia direciona a atenção do indivíduo, 

despertando interesse. Para isso, é importante que os elementos, utilizados na chamada de 

atenção para a mensagem, estejam relacionados ao despertar da consciência. 



 

153 

4. Proporcionar conhecimento: o receptor interessado está pronto para receber uma 

informação mais detalhada e obter ou ampliar seus conhecimentos sobre o objeto da 

comunicação. Nesta etapa, a mensagem deve ser mais informativa e consistente, a fim de 

facilitar a compreensão. 

5. Garantir identificação, empatia: as informações devem ser elaboradas e transmitidas 

levando-se em consideração as características e as possibilidades de percepção do receptor - 

seu vocabulário literário e gráfico e perfil psicossociodemográfico - para que ele se 

identifique com o objeto da comunicação, e estabeleça uma relação de empatia. 

6. Criar desejo, suscitar expectativas: uma vez que o indivíduo se identifique com as 

propostas, mensagens e produtos apresentados, o processo de comunicação deve lançar mão 

de elementos que criem o desejo de compra ou suscitem expectativa favorável à efetiva 

aquisição, posse e uso do bem, serviço, ideia ou conceito oferecido. 

7. Conseguir a preferência: como a empresa emissora da comunicação não está sozinha no 

mercado, o próximo passo do processo exige argumentos que garantam a preferência do 

indivíduo, a despeito das ofertas dos concorrentes. Algumas empresas conseguem levar os 

receptores até a fase anterior, do desejo ou expectativas, mas não conseguem evitar que os 

potenciais clientes comprem produtos de seus concorrentes. 

8. Levar à decisão: depois de conseguir a preferência do receptor, a comunicação deverá 

levá-lo a se decidir pela compra ou a realizar aquilo que o objeto da comunicação preconiza. 

9. Efetivar a ação: muitas vezes, a tomada de decisão não é imediatamente seguida pela ação 

objetivada pela comunicação. São vários os fatores que podem interferir no prosseguimento 

da sequência: ausência de recursos financeiros para consumar a aquisição; falta de tempo 

para se dirigir ao local de vendas; surgimento de outras prioridades etc. A comunicação deve 

identificá-los previamente e procurar minimizar seus efeitos ou valorizar outros fatores que 

levam seu público-alvo à ação. Trata-se da principal consagração de todo esforço de 

marketing. Mas não é a única nem a final. 

10. Garantir e manter a satisfação pós-ação: os Sistemas de Atendimento ao Cliente (SAC) e 

os serviços de treinamento e orientação ao cliente são alguns dos aparatos à disposição das 

empresas para manter uma relação positiva com os compradores, mesmo depois da 

realização da venda. Anúncios e mensagens diretas, que elogiam a decisão de compra (ou da 

ação) e que contribuem para manutenção de um certo nível de satisfação, mesmo que o 

produto em si (ou a ação em si) não o proporcione. 

11. Estabelecer interação: as novas tecnologias, principalmente relacionadas com a internet, 

possibilitam às empresas estabelecer um fluxo contínuo, de duas mãos, com seus 

interlocutores. As reclamações e as sugestões, se bem recebidas e processadas, podem se 

transformar em elogios e em desenvolvimento efetivo dos negócios da empresa em um 

processo constante e consistente da melhoria de relações com seus públicos. 
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12. Obter fidelidade: manter o cliente constitui um grande desafio para as empresas. Muitas 

são as razões que podem levar um comprador de um determinado produto de uma empresa a 

adquirir mercadoria de outra. A empresa deverá identificar as razões e estudar como revertê-

las. Caso haja argumentos, fazer com que o público se conscientize deles e tenha respaldo - 

racional ou emocional - para se manter fiel à organização. 

13. Gerar disseminacão de informação pelos interlocutores: o último estágio pressupõe a 

formação de agentes geradores e disseminadores de comunicação positiva, a partir dos 

públicos-alvo. A empresa deverá estabelecer estratégias de comunicação específicas para 

incentivar seus clientes satisfeitos a emitir seus sentimentos e compartilhar suas experiências 

positivas com outras pessoas de suas relações. Assim procedendo, a empresa conseguirá 

ampliar seus canais de comunicação. 

Fonte: Yanaze (2007, p. 328-329). 

  

 É evidente que as empresas se apoderam da comunicação mercadológica como suporte 

para se tornarem mais competitivas num mercado já saturado de informações, produtos, 

ofertas e tantas outras situações que disputam o já escasso tempo, dinheiro e atenção do 

consumidor. 

 Orquestrar toda comunicação de uma empresa, de forma que suas mensagens estejam 

alinhadas com um programa único de comunicação, alicerçado nas estratégias corporativas, é 

tarefa no mínimo complexa. 

 Logo a regência de todos estes elementos comunicativos à disposição da empresa tem 

ficado a cargo da CIM (Comunicação Integrada de Marketing), que permite à empresa de 

forma uníssona “falar” a mesma “língua” em seus vários pontos de contato. Para o autor 

Shimp, a CIM pode ser entendida como: 

O processo de desenvolvimento e de implementação de várias formas de 

programas de comunicação persuasivos com clientes existentes e potenciais 

no decorrer do tempo. [...] A CIM considera todas as fontes de marca ou 

contatos da empresa que um cliente ou prospect tem com o produto ou 

serviço como um canal potencial para divulgação de mensagens futuras. 

Além disso, a CIM faz uso de todas as formas de comunicação que são 

relevantes para os clientes atuais e potenciais, e às quais eles devem ser 

receptivos (SHIMP, 2002, p. 40). 

 

  Uma grande especificidade da CIM, e que merece destaque, está na crença de que a 

empresa deve utilizar todos seus contatos como potenciais meios para propagação da sua 

mensagem. O termo contato, neste caso, pode ser aceito como qualquer veículo de mensagem 
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capaz de alcançar os clientes desejados e de apresentar a marca de forma positiva (SHIMP, 

2002, p.40). 

 Em consonância com esta visão holística da comunicação, parte-se da premissa de que 

tudo comunica, que todos os pontos de contato da empresa são potenciais emissores de uma 

mensagem, não ficando assim restrito aos meios tradicionais, Lannon ratifica esta preposição 

ao afirmar que: 

Consumidores recebem impressões de marcas de toda uma gama de fontes – 

experiências de primeira mão, impressões do lugar onde podem ser 

compradas, de pessoas que as usam ou que não as usam, de seus papéis nos 

costumes ou rituais culturais, de filmes, literatura, televisão, editoriais, 

notícias, moda, de suas conexões com eventos e atividades e, finalmente, de 

meios de propagandas pagos (LANNON, apud BAKER, 2005, p. 283, grifo 

nosso). 

 

 Schultz (apud BAKER, 2005, p. 282) “vê as CIM como uma progressão lógica dentro 

do campo das comunicações [...] a evolução natural da tradicional propaganda de meios de 

massa, a qual mudou, se ajustou e se refinou como resultado de novas tecnologias”.  

 Para Shimp (2002, p.42), o objetivo da CIM é atingir o público-alvo de forma eficiente 

e utilizar eficazmente qualquer método de contato que seja adequado. A propaganda na 

televisão, por exemplo, pode ser o melhor veículo para contatar o público para algumas 

marcas, ao passo que métodos de contatos menos tradicionais (e até não convencionais) 

podem atender melhor a outra comunicação de marca e necessidades financeiras. 

 Galindo (1986, p.28), ao discutir sobre o fluxo da comunicação, afirma que “é 

exatamente a articulação entre as possibilidades de entrega da mensagem criada a partir do 

conhecimento do comportamento do receptor, [...] que resultará em sucesso ou fracasso os 

planos de comunicação da empresa com os seus consumidores”. 

 A CIM deixou de ser uma tendência no mundo corporativo para assumir um papel 

real, isto é, independente da eficiência ou eficácia que as empresas têm obtido, a CIM é uma 

ação presente no dia a dia das empresas. Hoje não é raro ouvirmos discursos do tipo 

comunicação 360º ou comunicação holística, que tem como pano de fundo para suas 

atividades o embasamento da CIM. 

  Há vários fatores que, segundo Belch, são a origem do aumento no uso da CIM pelas 

empresas, entre eles: 
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- A transferência das verbas de marketing da propaganda de mídia para 

outras formas de promoção, principalmente as promoções de vendas 

dirigidas ao consumidor e ao comércio; 

- O abandono da dependência das abordagens concentradas na propaganda, 

que enfatizam a mídia de massa, como as redes de televisão e revistas 

nacionais, para resolver os problemas de comunicação; 

- A transferência do poder dos fabricantes para os varejistas no mercado; 

- O rápido crescimento e desenvolvimento do marketing de banco de dados; 

- Exigência de maior prestação de contas das agências e mudanças no modo 

como as agências são remuneradas; 

- O rápido crescimento da Internet, que está mudando a verdadeira natureza 

do modo como as empresas fazem negócios e os modos por meio dos quais 

elas se comunicam e interagem com os consumidores (BELCH, 2008, p.14). 

 

 

 

1.6 Competências comunicacionais 

 

 Ao analisar diversos autores que abordam as competências comunicacionais
37

, nota-se 

que não há um consenso quanto à classificação das mesmas, especialmente no que diz 

respeito aos tipos e terminologia das competências existentes. Portanto, procurou-se compilar 

as principais competências referenciadas por grandes pesquisadores, mesmo sem um 

consenso, mas entendendo que há um pensamento lógico e similar entre ambos. Sendo assim, 

Kotler e Keller (2006); Churchill e Peter (2000), Belch (2008), Yanaze (2007), Ogden e 

Crescitelli (2007), Ferrell e Hartline (2009), Gullo e Pinheiro (2009), Baker (2005), Galindo 

(2002) e Shimp (2002) citam: propaganda, promoção de vendas, eventos e experiências, 

relações públicas e assessoria de imprensa, marketing direto, vendas pessoais, marketing 

interativo pela internet, patrocínio, product placement, ações cooperadas com o trade, 

merchandising, folhetos/catálogos, marketing de relacionamento, advertainement, marketing 

viral e buzz marketing. 

 Está em curso no Brasil e em outros países, segundo vários autores, entre eles 

Tarcitano (2008), Galindo (2008), Cappo (2003), Botelho e Almeida (2006), uma 

pulverização da verba publicitária, através do surgimento de novas formas de comunicação e 

da valorização de competências comunicacionais antes vistas somente como complementares. 

O que pode aumentar ainda mais a lista de competências apresentada acima no decorrer do 

tempo. Todavia, em termos de investimento absoluto em reais, ainda há uma concentração de 

                                                 
37

 De acordo com Galindo (2008) o termo competência comunicacional é mais adequado do que “ferramentas”, 

“canais”, “meios” etc, pois deve-se conceituar uma atividade dinâmica e complexa. 
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verba em um número menor de competências, a propaganda, por exemplo, majoritária na 

distribuição do bolo (investimento publicitário) recebe cerca de 40% dos investimentos. A 

somatória de outros investimentos em promoção de vendas, merchandising, eventos e 

patrocínios podem ultrapassar 30% do bolo. 

 Em virtude do cenário exposto acima, apesar das inúmeras competências apresentadas 

pelos autores, serão discorridas neste trabalho somente as principais competências que 

tradicionalmente recebem maior aporte de investimentos pelas empresas, entre elas: 

propaganda, promoção de vendas, relações públicas, eventos e patrocínios, marketing direto e 

merchandising.  

 

1.6.1 Propaganda 

 Diante de sua expressividade no cenário econômico e social a propaganda é uma 

atividade mercantil capaz de influenciar toda uma sociedade e envolve inúmeros profissionais 

em sua cadeia produtiva. Para Kotler e Keller (2006, p.566), ela pode ser definida como 

“qualquer forma paga de apresentação não pessoal e promocional de idéias, bens ou serviços 

por um patrocinador identificado”. 

 Já os autores O’Guinn, Allen e Semenik (2008, p.6) afirmam que a propaganda pode 

ser entendida de forma diferente dependendo da pessoa, pois, para o diretor de arte de uma 

agência de propaganda, é a expressão criativa de um conceito. Para o profissional de mídia, a 

propaganda é o meio pelo qual uma empresa usa a mídia de massa para se comunicar com 

clientes potenciais e atuais. Para os apreciadores de arte e curadores de museu, a propaganda é 

artefato cultural, um registro histórico importante. 

 Como delimitação conceitual deste trabalho, adotou-se o entendimento para 

propaganda conforme apresentado por Galindo (2002, p.18), para o qual a propaganda tem se 

caracterizado pela sua capacidade altamente persuasiva, rica em formas e mecanismos, cujo 

objetivo será sempre alterar o comportamento do receptor no sentido de promover uma 

postura favorável aos objetivos mercadológicos da organização. 

 Ao discorrer sobre a primazia da propaganda, Belch (2008, p.17-18) relata que em 

primeiro lugar a propaganda ainda é o modo mais rentável para se atingir grandes públicos. 

De modo que, para os anunciantes interessados em construir e manter a consciência de marca 

e atingir o público de massa de uma vez só, não há substituto efetivo para a rede de televisão. 
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Ela também é uma ferramenta importante para construção do valor de marca ou da empresa. 

Quanto à classificação dos diversos tipos de propaganda, o autor cita: 

- Propaganda nacional: propaganda feita por grandes empresas em todo o 

território nacional ou na maioria das regiões do país. [...] As metas dos 

anunciantes nacionais são informar ou lembrar os consumidores sobre a 

empresa ou marca e suas características, benefícios, vantagens ou usos para 

criar ou reforçar sua imagem de modo que os consumidores se 

predisponham a comprá-la; 

- Propaganda de varejo/local: feita por varejistas ou comerciantes locais para 

incentivar os consumidores a comprar em determinada loja, utilizar um 

serviço local ou frequentar determinado estabelecimento. A propaganda de 

varejo ou local tende a enfatizar motivos específicos para se frequentar a 

loja, como o preço, horário de atendimento, serviço, atmosfera, imagem ou 

variedade de mercadoria; 

- Propaganda de demanda primária versus propaganda de demanda seletiva: 

a propaganda de demanda primária é projetada para estimular a demanda 

para uma classe genérica de produto ou para todo o setor. A propaganda de 

demanda seletiva enfoca a criação de demanda pela marca de uma empresa 

específica; 

- Propaganda business-to-business: a propaganda que é dirigida para os 

indivíduos que compram ou influenciam a compra de serviços ou artigos 

industriais para suas empresas; 

- Propaganda profissional: propaganda direcionada para profissionais como 

médicos, advogados, dentistas, engenheiros ou professores para estimulá-los 

a utilizar um produto da empresa em suas atividades; 

- Propaganda comercial: propaganda dirigida aos membros do canal de 

marketing como vendedores, distribuidores e varejistas (BELCH, 2008, 

p.19). 

 

 No tocante ao processo de construção de uma propaganda de acordo com Kotler e 

Keller (2006, p. 566), os “gerentes de marketing devem sempre começar pela identificação do 

mercado-alvo e dos motivos do comprador. Depois podem tomar as cinco principais decisões, 

conhecidas como os 5 M’s”. 
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FIGURA 16 – OS 5 M’s DA PROPAGANDA 

 

Fonte: Kotler, Keller (2006, p.567). 

 

 

1.6.2 Promoção de vendas 

 Pancrazio (2000, p.21) diz que a promoção de vendas, apesar de ser um dos termos 

mais explícitos da comunicação de mercado, paradoxalmente gerou centenas de definições. 

Para Kotler e Keller a promoção de vendas:  

Consiste em um conjunto de ferramentas de incentivo, a maioria de curto 

prazo, projetadas para estimular a compra mais rápida ou em maior 

quantidade de produtos ou serviços específicos por parte do consumidor ou 

do comércio (KOTLER; KELLER, 2006, p. 583). 

 

 Uma análise comparativa entre as principais diferenças entre promoção de vendas e 

propaganda, conforme tabela a seguir, permite um melhor entendimento da competência por 

meio por meio da distinção. 
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TABELA 13 – COMPARATIVO PROMOÇÃO DE VENDAS E PROPAGANDA 

 Promoção de vendas Propaganda 

Duração Curta Longa 

Público – tamanho Reduzido Extenso 

Público – localização Concentrado Disperso 

Custo – absoluto* Baixo Alto 

Custo – relativo* Alto Baixo 

Fonte: Pancrazio (2000, p.41). 

* Custo absoluto: é o volume total da verba para realizar uma atividade de promoção ou propaganda; Custo 

relativo ou unitário: é a fração da verba necessária para atingir uma pessoa. 

 

 Ao se defrontar a promoção de vendas com a propaganda, observa-se que enquanto na 

propaganda o consumidor recebe uma informação, na promoção de vendas o varejista oferece 

um benefício real para o consumidor. Há uma sinergia entre as ferramentas que devem 

trabalhar em conjunto (PARENTE, 2010, p.265). 

 Uma ressalva é que na relação promoção versus propaganda há um risco para aqueles 

que dão importância inferior para propaganda em relação à promoção de vendas. Isso porque 

a propaganda geralmente trabalha para construir fidelidade à marca. Com o uso ininterrupto 

de descontos, cupons, ofertas, entre outros, a promoção pode reduzir o valor do produto na 

opinião dos consumidores. A não ser em casos em que a promoção seja de valor agregado. 

Alguns tipos de promoção são, na verdade, capazes de aprimorar a imagem da marca. Mas 

ressalta-se que geralmente quando um produto fica em promoção de preço por muito tempo, o 

consumidor começa a depreciá-lo e comprá-lo somente quando se encontra em promoção 

(KOTLER; KELLER, 2006. P. 585).  

 Um fator importante a considerar na promoção de vendas é a diversidade de públicos 

que pode ser destinada. Na tabela 14 são demonstrados, de forma resumida, os públicos 

envolvidos. 
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TABELA 14 –  PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA PROMOÇÃO DE VENDAS 

PÚBLICO INTERNO 
PÚBLICO EXTERNO 

Intermediário Influenciador técnico Público final 

Equipe interna de 
vendas 

Revendedor mono e 
multimarca 

 Profissionais 
especializados: 

engenheiros, médicos, 
agrônomos etc. 

 Consumidor 

Representantes 
Balconistas, 

promotores, vendedores 
etc. 

Comprador de 
empresa 

Fonte: Adaptado de Pancrazio (2000, p.61). 

  

 Outra faceta da promoção de vendas é sua versatilidade quanto aos vários objetivos 

mercadológicos que podem ser almejados, bem como a multiplicidade de táticas disponíveis, 

ou seja, o céu é o limite para a criação da mecânica de uma promoção de vendas. Apesar desta 

diversidade, alguns modelos são comumente utilizados conforme apresentado por Ferrell e 

Hartline: 

- Cupons: reduzem o preço de um produto e incentivam os consumidores a 

experimentar marcas novas ou já estabelecidas; 

- Reembolso: é muito parecido com o cupom, exceto pelo fato de exigir 

maior esforço  dos consumidores para obter a redução do preço; 

- Amostras: um dos métodos mais utilizados é o de amostra grátis. [...] as 

amostras podem ser distribuídas por Correios, acompanhar outro produto, 

por esforço de venda pessoal ou em displays nas lojas; 

- Programas de fidelidade: eles recompensam os consumidores fiéis, que 

compram mais de uma vez; 

- Promoção no ponto de venda: incluem displays, peças exibidas no balcão, 

estantes de display ou caixas de papelão para autoatendimento, destinados a 

aumentar o movimento, anunciar um produto ou induzir as compras por 

impulso; 

- Prêmios: são itens oferecidos gratuitamente ou a um custo mínimo, como 

um bônus pela compra de um produto; 

- Concursos e loterias: incentivam os consumidores a concorrer a prêmios ou 

tentar a sorte submetendo seus nomes a um sorteio; 

- Mala direta: a mala direta, que inclui marketing de catálogos e outros 

materiais impressos postados para consumidores individuais, é uma 

categoria única, pois incorpora elementos de propaganda, promoção de 

vendas e distribuição dentro de um esforço coordenado para induzir o 

consumidor a comprar (FERRELL;  HARTLINE, 2009, p. 329-331). 

 

 Em relação aos objetivos de uma promoção de vendas, Pinheiro e Gullo (2009, p.84-

85) relatam que os principais podem ser “acelerar vendas; bloquear a penetração da 

concorrência; criar novas razões de consumo; reerguer um produto; divulgar um produto; 

aumentar a eficiência de vendas; estimular a revenda de produtos”. 
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 Com repertório de técnicas inferior às destinadas ao consumidor final, as promoções 

ao comércio, por sua vez, envolvem principalmente: abatimentos ou descontos para o 

comércio, que são ofertas de curto prazo com base em vários critérios; propaganda cooperada, 

que são fundos desembolsados pelo fabricante para que o varejo insira seus produtos em 

anúncios locais (CHURCHILL; PETTER, 2000, p. 495). 

 

1.6.3 Relações públicas 

 

 Como descrito no capítulo I, a compra de um apartamento geralmente é o maior 

investimento da vida do consumidor e implica anos de poupança associada a um 

financiamento de longo prazo, a fim de liquidar o saldo devedor. Levando-se em conta o  

atual modelo de comercialização de apartamentos habitualmente adotado no país (venda 

antecipada), muitas vezes o cliente precisa esperar até três anos para receber o apartamento 

adquirido. Logo, comprar um apartamento exige por parte das construtoras e incorporadoras 

um atributo diretamente ligado a Relações Públicas (RP): credibilidade.    

 Neste sentido, Pinheiro e Gullo (2009, p.69) afirmam que as mensagens de RP 

baseiam-se basicamente em duas características: Credibilidade, porque a publicação de 

notícias em jornais e revista é mais autêntica e confiável do que a propaganda, por exemplo, 

feita no mesmo veículo; Atmosfera natural e espontânea, uma vez que a RP atinge 

consumidores que preferem evitar a presença e a pressão de vendedores ou de alguma mídia. 

 De acordo com a ABRP (Associação Brasileira de Relações Públicas), pode se 

entender por Relações Públicas como:   

O esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da Alta Administração 

para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma organização 

pública ou privada e seu pessoal, assim como entre essa organização e todos 

os grupos aos quais está ligada direta ou indiretamente (ABRP, on-line). 

 

 Complementando o entendimento acima, Ferreira diz que relações públicas são: 

Os procedimentos da administração, sistematicamente estruturados, que se 

destinam a manter, promover, orientar e estimular a formação de públicos, 

por meio da comunicação dirigida, a fim de tornar possível a coexistência 

dos interesses visados (FERREIRA, 1999, p.75). 
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 Ao conceituar a atividade de RP, Marconi (2009, p.4) adverte o senso comum ao dizer 

que “Ao contrário do que se acredita, Relações Públicas não é um sistema elaborado para 

fazer que pessoas e coisas ruins pareçam ser diferentes do que são”. Desta forma, Peruzzo 

(1986, p.34) contribui ao dizer que RP é “uma atividade que tem por base atuar sobre a mente 

das pessoas na busca de harmonizar interesses entre instituições e seus públicos”.  

 Segundo a CIPERP (apud ANDRADE, 1986, p.30) - Comissión Interamericana para 

la Enseñanza de las Relaciones Públicas -  as funções gerais da RP constituem: 

 - Assessoria: abrange o atendimento às políticas de relações industriais, de 

mercadologia, de propaganda, de relações públicas e à política administrativa em geral, em 

relação à posição da instituição perante a opinião pública. 

 - Aconselhamento da alta administração: o profissional de RP deve agir como um 

conselheiro da alta administração, a fim de tentar moldar as políticas e diretrizes da instituição 

de acordo com os anseios e interesses legítimos da comunidade. Ele é o responsável pela 

harmonia entre o interesse privado e o interesse público. 

 - Pesquisa: além de investigações junto aos arquivos de imprensa em geral, 

compreende também as pesquisas de opinião pública, veículos de comunicação e 

administrativas ou institucional. 

 - Planejamento: em sintonia com a política e metas estabelecidas pela alta 

administração, envolve orientação e formalização de objetivos e de fixação de prioridades. 

Cuida também da elaboração de orçamentos, planos, projetos e programas da área. 

 - Execução (comunicação) e avaliação: a função de comunicação engloba a produção 

de material informativo e de todas as etapas e ações a serem desenvolvidas nos setores de 

divulgação (publicidade), de informações (referências) e de contatos (relacionamento). A 

função de avaliação, por sua vez, compreende as mesmas tarefas descritas na função de 

pesquisa, sendo, porém, realizadas posteriormente a todas as outras funções. 

 - Execução (divulgação): envolve a preparação e o envio de notas ou boletins à 

imprensa em geral; a preparação e o acompanhamento de entrevistas coletivas aos jornalistas; 

elaboração de filmes e de campanhas publicitárias, internas ou externas; elaboração e 

distribuição de publicações em geral (manuais, periódicos da empresa, relatório anual, 

folhetos etc.); organização e instalação de exposições e mostras. 
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 - Execução (informação): compreende o atendimento ao público (informações, 

sugestões e reclamações); supervisão da correspondência e do atendimento telefônico; 

orientação do sistema de comunicação do pessoal; elaboração e distribuição de auxílios 

audiovisuais; organização de cadastro de autoridades e entidades; leitura e recorte de jornais; 

coleta de dados e preparação de resumos para reuniões, palestras e aulas; redação de discursos 

e declarações públicas. 

 - Execução (contatos): abrange os esforços para criação e manutenção de 

procedimentos, no sentido de estabelecer uma dinâmica de ação no relacionamento com a 

comunidade, com a imprensa em geral e com os poderes públicos.  

 Diante das diversas funções apresentadas por Andrade (1986), entre as ferramentas 

disponíveis para o RP atingir seus objetivos as principais são o press release, entrevistas 

coletivas, entrevistas exclusivas, entrevistas, envolvimento da comunidade e a internet 

(BELCH, 2009, p.551-553). Peruzzo (1986, p.47) contribui ao dizer que “[...] a publicidade 

constitui um dos instrumentos básicos de RP [...]”. Ainda segundo a pesquisadora,  a 

publicidade é entendida como aquela feita gratuitamente em jornais, revistas, rádio e 

televisão, o que pode gerar maior credibilidade na mensagem, elemento importante para 

assegurar a decisão de compra do consumidor em relação a um apartamento, como ilustrado 

no início deste tópico. 

 Fechando este tópico, Yanaze (1999, p.59) colabora com uma afirmação que permite 

uma melhor visualização da RP enquanto competência comunicacional a serviço da 

comunicação mercadológica “[...] como a propaganda e promoção de vendas, são atividades 

de comunicação que aproximam a empresa de seu público, informando, persuadindo e 

convencendo-o a adotar uma postura positiva em relação a ela”. 

 

1.6.4 Eventos e patrocínios 

 O evento sempre esteve presente no meio da humanidade, variando apenas em 

objetivos e formas, porque o ser humano possui intrinsecamente a necessidade de se encontrar 

e interagir socialmente com outros por diversas finalidades, tais como estudar, divertir-se, 

trocar informações ou produtos, entre outras situações. 

 O que tem ocorrido ultimamente é que as empresas têm explorado esta necessidade 

humana de forma que o evento conquistou seu espaço dentro do mundo corporativo, sendo 
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visto como um meio para se comunicar, estreitar relacionamentos, divulgar a marca, fidelizar 

clientes ou ainda alavancar as vendas. 

  Diante das inúmeras interpretações existentes para o termo “eventos”, cabe aqui fazer 

uma distinção entre o conceito adotado neste estudo e aquele difundido pela cultura popular, 

pois, de maneira geral, evento é apenas um acontecimento não rotineiro e que chama a 

atenção. Mas para os profissionais que trabalham neste setor, evento significa um fato 

especial, que é planejado, organizado antecipadamente e reúne pessoas num mesmo objetivo. 

O evento tem nome, local determinado e tempo preestabelecido (TENAN, 2004, p.13-14). 

 É válido ressaltar também que, quando se fala em patrocínio, trata-se de uma ação 

mercadológica em que existe um investimento e espera-se um retorno sobre o mesmo, seja ele 

institucional, de vendas, de relacionamento, enfim. Portanto, o patrocínio não está ligado à 

“benemerência” e filantropia, como ocorre no mecenato (MELO NETO, 2003, p.17). Para o 

autor o patrocínio pode ser entendido como: 

 

Uma ação de marketing promocional que, ao dar suporte às demais ações do 

composto promocional, contribui para o alcance dos objetivos estratégicos 

de marketing da empresa, em especial no que se refere à imagem 

corporativa, promoção da marca, posicionamento do produto, promoção de 

vendas e comunicação com os clientes, fornecedores, distribuidores e demais 

parceiros (MELO NETO, 2003, p. 168). 

 

 O patrocínio pode ainda ser definido como um investimento em dinheiro ou produtos 

(permuta), em diversas atividades que vão desde causas sociais a eventos esportivos ou 

culturais, no qual o investidor sempre espera um retorno comercial ou de vendas, isto é, obter 

uma melhora na imagem da empresa ou lucro financeiro (ALLEN et al., 2003, p. 168). 

 A classificação dos tipos de eventos encontrados na literatura é ampla, podendo ser 

classificados conforme suas especificidades, tal como apresentadas pelas autoras Brito e 

Fontes: 

- Categoria: institucional ou promocional/mercadológico; 

- Área de interesse: artística, científica, cultural, educativa, cívica, política, 

governamental, empresarial, lazer, social, desportiva, religiosa, beneficente e 

turística; 

-Localização: bairros, distritos, municipais, estaduais, nacionais e 

internacionais; 

- Porte: pequeno, médio e grande; 

- Data: fixa, móvel e esporádica; 

- Perfil: geral, dirigido e específico; 

-Tipologia: programa de visitas, exposições, encontros técnicos e científicos, 

encontros de convivências, cerimoniais, eventos competitivos, inaugurações, 

lançamentos, excursões, desfiles, leilões e dias específicos (BRITTO;  

FONTES, 2002, p.57-62). 
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 Ao utilizar o evento como ação de comunicação mercadológica, os objetivos que 

podem ser traduzidos em benefícios para a empresa através dos eventos são diversos, e, 

segundo a autora Giacaglia, as principais vantagens são: 

 

- Estreitamento das relações com clientes; 

- Apresentação dos produtos/serviços da empresa para seu mercado-alvo; 

- Ganho de novos clientes, por meio de venda a curto, médio e longo prazo, 

além da geração de um mailing de prospecção para a equipe de vendas; 

- Venda ou transmissão de informações ao canal de vendas; 

- Alavancagem da imagem institucional; 

- Estabelecimento de novos contatos comerciais; 

- Lançamento de novos produtos; 

- Obtenção de informações sobre o mercado e concorrentes (GIACAGLIA, 

2003, p. 7-10) 

 

 Além dos benefícios acima citados, Kotler e Keller (2006, p.591) acrescentam uma 

vantagem de extrema importância propiciada pelos eventos, principalmente tendo em vista o 

comportamento deste novo consumidor pós-moderno hedonista que reside na possibilidade de 

“criar experiências e provocar sensações: as sensações provocadas por um evento empolgante 

ou recompensador também podem ser associadas imediatamente à marca”. 

 O patrocínio é a forma mais simples de uma empresa participar de eventos, no sentido 

de que não é preciso demandar esforços para a criação e operacionalização do evento, mas 

apenas investir uma quantia financeira e criar uma estratégia de marketing para potencializar 

o investimento, de forma a comunicar aos seus públicos de interesse sobre o patrocínio 

realizado. Neste contexto, os autores Melo Neto (2003) e Allen et al. (2003) indicam que os 

benefícios, ao se utilizar um patrocínio de eventos, são similares aos benefícios listados acima 

com o evento propriamente dito. 

 Outro ponto importante apresentado por Melo diz respeito à potencialização do 

patrocínio de evento, no qual o autor afirma que: 

Qualquer patrocínio, por si só, não gera o retorno desejado. São necessárias 

outras ações promocionais, tais como mala direta, distribuição de adesivos, 

brindes e demais peças promocionais nos eventos dos quais participam os 

patrocinadores (MELO NETO, 2003, p.238). 

 

 

 Shimp (2002, p.486) complementa ao dizer que “um patrocínio é uma oportunidade de 

gastar dinheiro. Mas, assim como um carro sem gasolina, um patrocínio sem verba suficiente 

para maximizá-lo não vai a lugar nenhum”. 
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1.6.5 Marketing direto   

 A administração científica iniciada por Taylor no século passado trouxe para as 

empresas uma visão sistêmica de melhoria continua. É deste ponto que surgiram 

posteriomente programas como ISO 9000, que buscam melhorar continuamente os processos 

produtivos. Da mesma forma, quando o assunto é investimento em marketing e comunicação, 

as empresas procuram sistematicamente ferramentas para maximizar sua eficiência, o que 

muitas vezes significa atingir diretamente seu público-alvo com a mínima dispersão possível, 

ou seja,  otimizar o investimento publicitário. 

 Em algumas circunstâncias atingir diretamente o público-alvo implica também em 

personalizar uma mensagem para cada indivíduo. Para tanto, parte-se do pressuposto que este 

consumidor pós-moderno vê com bons olhos o seu reconhecimento por parte da empresa.  

 Esta comunicação dirigida encontra no Marketing Direto uma ferramenta com 

subsídio técnico para atingir tais objetivos. Por estas e outras questões o marketing direto está 

se tornando cada vez mais popular em empresas de diversos setores. Seu princípio básico é 

criar relacionamento direto com o público-alvo, de modo a gerar resposta imediata (OGDEN; 

CRESCITELLI, 2007, p.93). De acordo com os autores, a DMA (Direct Marketing 

Association), maior associação de banco de dados (database marketing), a define como “um 

sistema interativo de marketing que usa um ou mais meios de propaganda para obter uma 

resposta e/ou transação mensurável em qualquer localidade”. 

 Esta atividade, embora por muito tempo associada somente a mala direta e catálogos 

de pedidos, hoje vai muito além e inclui “gerenciamento de banco de dados, venda direta 

[pessoal], telemarketing e anúncios de resposta direta por meio de mala direta, internet e 

várias mídias de radiodifusão e impressas” (BELCH, 2008, p.20). 

 Para Churchill e Petter (2000, p.420-421), o marketing direto propicia valor de 

diversas formas. Para os consumidores, a conveniência de poder fazer compras sem sair de 

casa. Para os vendedores,  o marketing direto cria a possibilidade de alcançar os consumidores 

que tendem a se interessar pelos produtos.  

 Quanto aos objetivos possíveis, Ogden e Crescitelli elencam vários: 

 

- Retenção de clientes atuais: o marketing direto fornece programas, [...] que 

ajudam a estabelecer e a manter um relacionamento com os clientes; 

- Indução à experimentação do produto: o marketing direto permite que o 

anunciante gere, por meio de um banco de dados, uma lista de clientes 

potenciais que possam ter necessidade do produto; 
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- Troca de marca: se a empresa conseguir uma lista de usuários de uma 

marca concorrente, algum tipo de peça de mala direta poderia ser gerado 

para mostrar ao usuário como os produtos do anunciante são mais eficientes; 

- Aumento do volume de vendas ou de uso: boletins informativos, programas 

de milhagens e outros programas de afinidade podem ser desenvolvidos para 

encorajar o uso adicional de um produto; 

- Vendas por meio de resposta direta: os profissionais de marketing direto 

gostam de gerar vendas por meio de propaganda de resposta direta, e o 

telefone é o veículo ideal para a resposta, por proporcionar um aumento nas 

vendas (OGDEN; CRESCITELLI, 2007, p.93-94). 

 

1.6.6 Merchandising 

 Merchandising foi conceituada por  Chalmers (1976, p.29) como “uma série de idéias 

e providências ligadas às vendas, agindo mais estreitamente na áreas de divulgação do 

produto, da sua revenda, e mais diretamente na fase final da consumação[...]”. 

 Já no ponto de vista dos autores Castro, Bercebal e García (2010, p.56, tradução 

nossa) o conteúdo do merchandising pode ser resumido em sete pontos: 

 1. Fatores relativos ao comportamento do consumidor; 

 2. Fatores relacionados com o ambiente do estabelecimento comercial, tais como: 

 - Desenho exterior (entrada, fachada e arquitetura exterior); 

 - Condições ambientais (música, aroma, temperatura, iluminação etc.) e técnicas de 

animação (ponta de gôndola, stands de degustação, promotoras de vendas etc.); 

 - Desenho interior funcional (trajeto interior, disposição do mobiliário, acessibilidade 

etc.) 

 - Desenho interior estético (decoração, estilo, materiais, sinalização etc.) 

 3. Fatores relacionados à gestão do sortimento (seleção de categorias, famílias, 

referências, determinação de amplitude e profundidade de cada linha etc.); 

 4. Fatores associados à organização e disposição das mercadorias (exposição de 

produtos em linha, níveis ou áreas de exposição etc.); 

 5. Fatores associados à gestão do espaço (atribuição de espaço a cada família, 

referência etc); 

 6. Fatores associados à comunicação no ponto de venda (publicidade estática no ponto 

de venda, ações promocionais etc); 
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 7. Fatores relacionados com a gestão de filas e organização dos caixas na saída 

(CASTRO; BERCEBAL; GARCÍA, 2010, p. 56, tradução nossa). 

 

1.7 Atmosfera de loja 

 Como visto na definição de merchandising anteriormente, os fatores relacionados com 

o ambiente do estabelecimento comercial, tais como fachada exterior, condições ambientais 

(aroma, música, temperatura, iluminação etc.), estética interior (decoração), entre outros, são 

questões abordadas pela competência merchandising.  

 Todavia, as principais obras encontradas, durante a pesquisa bibliográfica, que tratam 

da competência merchandising abordam de maneira superficial o comportamento do 

consumidor diante destes fatores no ambiente do varejo, onde se encontra o objeto de estudo 

desta dissertação. Partindo do princípio que este entendimento é imprescindível para 

responder ao problema desta pesquisa, em decorrência desta situação, buscou-se uma teoria 

que desse o suporte teórico necessário para o cumprimento dos objetivos da dissertação. Neste 

sentido, os estudos realizados sob o conceito de “Atmosfera de Loja” demonstraram ser o 

mais indicado para tal finalidade como descrito a seguir. Este procedimento está mais bem 

detalhado na metodologia (ver capítulo II). 

 Um dos principais avanços no estudo do processo de tomada de decisão de compra do 

consumidor nos últimos tempos foi o entendimento de que o consumidor leva em 

consideração muitas variáveis, além do produto ou serviços oferecidos em si, ou seja, o 

produto tangível ou serviço é apenas uma parte do consumo total. Os consumidores levam em 

consideração também garantias, embalagens, propaganda, financiamento, entre outros. Uma 

destas características é o local onde o produto é comprado ou consumido. Em alguns casos, o 

lugar, mais especificamente a atmosfera do lugar, é mais influente que o próprio produto na 

decisão de compra (KOTLER, 1973, p.48, tradução nossa). 

 Milliman afirma que, no processo de compra, os clientes na hora de tomar as decisões 

prestam maior atenção aos fatores intangíveis (atmosfera do estabelecimento) do que ao 

próprio produto ou serviço que vão adquirir. Isso se deve ao fato de que o cliente deseja cada 

vez mais unir compras com prazer (MILLIMAN, apud CASTRO; BERCEBAL; GARCÍA, 

2010, p. 161, tradução nossa). 

 Tecnicamente, a atmosfera é “o ar em torno de uma esfera”. O termo também é usado 

mais coloquialmente para descrever a qualidade do ambiente. Assim, ao se ouvir um 
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restaurante ser descrito como tendo uma atmosfera “boa”, leva-se a entender que o ambiente 

físico evoca sentimentos agradáveis, ou seja, a atmosfera está sempre presente como uma 

qualidade do espaço circundante (KOTLER, 1973, p.50, tradução nossa).  

 Já especificamente o termo “atmosfera de loja” foi criado por Kotler em 1973 em seu 

artigo “Atmospherics as a Marketing Tool”.  Segundo o autor, o termo é utilizado para 

descrever o desenho consciente de um espaço de modo que crie um efeito, desejado nos 

consumidores. É o esforço de desenhar um ambiente de compra que produza efeitos 

emocionais no indivíduo de modo que aumente sua probabilidade de comprar (KOTLER, 

1973, p.50, tradução nossa). 

 A atmosfera deve ser entendida como o sentimento psicológico que o varejista 

desperta no consumidor quando ele visita a loja. É também a personalidade da loja, diferente 

da imagem do varejista, que é um conceito mais abrangente formado pela influência não só da 

atmosfera, mas de todos os outros elementos do mix varejista que determinam o 

posicionamento de mercado do varejista (PARENTE, 2010, p. 294). 

 Areni e Kim (1993, p.336, tradução nossa) constataram que diferentes estímulos como 

visual (cor, brilho, tamanho, forma), sonoro (andamento, volume), olfativos (aroma, frescor) e 

táteis (maciez, suavidade, temperatura) estão presentes numa atmosfera da loja e podem 

influenciar as probabilidades de compra dos consumidores. Embora Kotler solicitasse que 

novas pesquisas fossem conduzidas sob o impacto desses fatores em loja sobre o 

comportamento do consumidor, a literatura acadêmica sobre este tema continua bastante 

escassa. As pesquisas que têm aparecido tende a ser limitadas a uma faixa estreita de reações 

do consumidor. Os principais pesquisadores se concentraram mais em indicadores 

quantitativos (quantidade dólar gasto, tempo gasto etc.) ou percepções de várias dimensões da 

imagem da loja (BELLIZZI; CROWLEY; HASTY, 1983), ignorando em grande parte outros 

aspectos do comportamento de compras,  como defendem Eroglu, Ellen e  Machleit (1991).  

 Como visto, a atmosfera de uma loja envolve inúmeras variáveis em sua composição. 

A tabela 15 ilustra uma compilação de Turley e Milliman (2000) com as principais variáveis 

subdivididas em cinco grupos.  

 Dentre todas as variáveis da atmosfera o varejista deve se atentar inicialmente à parte 

externa da loja, pois geralmente a primeira impressão do consumidor, ao passar por uma loja 

de varejo, relaciona-se com o que pode ser visto e observado do lado de fora da loja, como os 
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displays e as cores. Estas percepções podem levá-lo a conclusões que determinam seu 

comportamento na loja (SCHLOSSER, 1998, p. 345, tradução nossa). 

 Os aspectos externos da apresentação da loja provocam um forte impacto em sua 

imagem e são extremamente importantes para atrair o consumidor, pois determinam a 

primeira impressão que o consumidor tem, influenciando sua percepção sobre a qualidade e o 

tipo de loja (PARENTE, 2010,p. 294). 

 

 

TABELA 15 - VARIÁVEIS DA ATMOSFERA 

Variáveis gerais internas 

1. Piso e carpete. 

2. Combinação de cores. 

3. Iluminação. 

4. Música. 

5. Costumes. 

6. Aromas e cheiros. 

7. Comprimento das ilhas. 

8. Composição das paredes. 

9. Pinturas e papel de parede. 

10.  Composição do forro. 

11.  Produtos. 

12.  Temperatura. 

13.  Limpeza. 

Variáveis de layout 

1. Projeto do espaço e alocação. 

2. Disposição dos produtos. 

3. Empilhamento dos produtos. 

4. Localização do posto de trabalho. 

5. Disposição dos equipamentos. 

6. Disposição dos caixas. 

7. Áreas e salas de espera. 

8. Localização dos departamentos. 

9. Fluxo e circulação. 

10.  Prateleiras e nichos. 

11.  Filas de espera. 

12.  Mobiliário. 

13.  Áreas mortas ou “frias”. 
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Variáveis de decoração e ponto de venda 

1. Expositores no ponto de venda. 

2. Sinalização e cartazes. 

3. Decorações das paredes. 

4. Titulações e certificados. 

5. Fotografias. 

6. Obras de arte. 

7. Expositores de produtos. 

8. Instruções de uso. 

9. Tabela de preços. 

10.  Teletexto. 

Variáveis humanas 

1. Características dos funcionários. 

2. Uniforme dos funcionários. 

3. Aglomeração. 

4. Características dos clientes. 

5. Privacidade. 

Variáveis externas 

1. Sinalização externa. 

2. Acessos. 

3. Vitrine externa. 

4. Porte do edifício. 

5. Tamanho do edifício. 

6. Cor do edifício. 

7. Lojas próximas. 

8. Jardinagem. 

9. Endereço e localização. 

10.  Estilo da arquitetura. 

11.  Área do entorno. 

12.  Estacionamento 

13.  Trânsito da região. 

14.  Paredes externas 

Fonte: adaptado de Turley; Milliman (2000, p. 194, tradução nossa). 

 

 Para desenvolver a atmosfera, os varejistas utilizam recursos que influenciam a visão e 

outros sentidos dos clientes. As cores, as formas, o tamanho da área de venda, a decoração, os 

equipamentos de exposição, os produtos, a comunicação visual e a sinalização são exemplos 

de elementos percebidos pela visão do consumidor que vão construindo seus sentimentos e 

emoções para com a loja. Outros recursos como sons, aromas e estímulos ao paladar e ao tato 

complementam a montagem desse cenário que pode ser comparado ao palco de um teatro, 

onde cada varejista apresenta seu espetáculo ao consumidor. A atmosfera da loja é fruto de 

todo esse esforço do varejista. (PARENTE, 2010, p. 294). 

 As condições ambientais constituem um dos principais determinantes do estado de 

ânimo, das percepções e comportamentos das pessoas que estão no ponto de venda, incidindo 
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em sua satisfação e consequentemente na escolha do estabelecimento como seu lugar habitual 

de compras, ou seja, fidelização (CASTRO; BERCEBAL; GARCÍA, 2010, p.161, tradução 

nossa). Parente (2010, p.294) diz ainda que a imagem que os clientes têm da loja está 

intimamente ligada à atmosfera que a loja consegue desenvolver. 

 Em contraponto ao comércio eletrônico, os varejistas tradicionais devem possibilitar e 

estimular os consumidores para ter um contato físico com o produto. Pegar o produto, sentir 

sua textura, cheirar são experiências sensoriais que estimulam seu interesse pelo produto. 

(PARENTE, 2010, p. 277). 

 Para um resultado efetivo na atmosfera do varejo, Castro, Bercebal e García (2010, 

p.162, tradução nossa) relatam que é necessária a aplicação do merchandising sensorial, 

centrado basicamente na utilização dos fatores ambientais (música, aromas, cores, sensações 

táteis e degustativas). Os autores afirmam ainda que as condições ambientais incidem sobre 

três aspectos básicos do ser humano:  

 - Estado afetivo: relacionado com os sentimentos e o estado de ânimo dos seres 

humanos, as condições do ambiente do ponto de venda podem aumentar as sensações de 

prazer, euforia, mal-estar etc.; 

 - Estado cognitivo: associado aos pensamentos, pois os elementos que formam o 

ambiente afetam a imagem percebida do ponto de venda; 

 - Estado conativo: as condições ambientais também influem nas intenções do 

comportamento, ou em suas manifestações finais, no comportamento de compra. 

 Neste ponto vale a ressalva defendida por Solomon de que somente um pequeno 

número de estímulos de nosso ambiente é notado. Desses, um número ainda menor recebe 

atenção. Além disso, os estímulos que realmente penetram em nossa consciência  podem não 

ser processados objetivamente. O indivíduo interpreta o significado de um estímulo de acordo 

com suas próprias concepções, necessidades e experiências (SOLOMON, 2011, p. 83). 

 O uso da atmosfera de loja pode e tem ocorrido, há pelo menos quatro décadas, para 

vender inclusive casas novas. A principal tática dos construtores é vender um “estilo de vida”.  

Um condomínio de casas é projetado com um grupo socieconômico em mente. Isso se reflete 

na qualidade da habitação, paisagismo e preços. O dispositivo principal para sugerir o estilo 

de vida dos habitantes é através do modelo de casa. A casa-modelo é decorada de forma a 

mostrar outras perspectivas e ajudar o cliente a ver que a casa e o condomínio será um 

cumprimento de seu estilo de vida. Um exemplo ilustrado pelo autor é um conjunto 
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habitacional no subúrbio de Chicago [EUA] voltado para o mercado de universitários, jovens 

adultos. Quando a família entra na casa modelo, eles veem na sala de estar livros distribuídos, 

quadros com reproduções conhecidas penduradas na parede. Eles entram na cozinha e 

encontram uma cópia de “Cozinha Gourmet” com uma receita apetitosa. Na sala de jantar, ao 

entrarem, há uma garrafa de vinho fino francês e duas taças de muito bom gosto postas sobre 

a mesa. Estas, e uma dúzia de outras impressões visuais, transmitem  uma imagem de estilo 

de vida para a família, uma tática calculada para induzir a compra, em outras palavras, um 

ambiente projetado é utilizado para estimular o apetite do comprador para o produto 

(KOTLER, 1973, p.58, tradução nossa). 

 Vale observar que a casa modelo citada por Kotler (1973) no artigo acima poderia ser 

traduzida, para nosso contexto atual, como um dos ambientes internos do showroom  

(apartamento decorado). Ou seja, partindo do ano em que Kotler publicou o artigo (1973) e de 

sua afirmação de que  “há pelo menos quatro décadas” as construtoras têm utilizado a casa 

modelo, podemos inferir que possivelmente já na década de 1930 as construtoras civis nos 

EUA utilizavam o “showroom com apartamento decorado” como instrumento de persuasão. 

O que novamente chama a atenção, pois se trata de uma ação que vem sendo realizada há 

quase oitenta anos e mesmo assim ainda carece de estudos acadêmicos. 

 Em tese um objeto de estudo pode ser subdividido ou delimitado em diversas 

configurações para análise. Neste sentido, Silva (2001), ao discutir a atmosfera de loja,  

apresentou o entendimento de Hawkins (1995, p.504) que dividiu a atmosfera  de loja em 

quatro categorias: condição ambiental, condição física, condição social e símbolos (ver 

quadro 3). Esta categorização se mostrou útil na construção do protocolo de observação desta 

dissertação, de forma que a mesma lógica foi aplicada no protocolo,  por se mostrar adequado 

ao que a investigação se propunha.  

QUADRO 3 - CATEGORIAS DA ATMOSFERA 

Condição ambiental Condição física Condição social Símbolos 

Temperatura Layout 
Características dos 

consumidores 
Sinalização 

Qualidade do ar Equipamentos 
Número de 

consumidores 

Display de ponto de 

venda 

Ruído/barulho Cores 
Características da 

força de vendas 
Estilo de decoração 

Música Artigos de decoração   

Odor Espaço   

Fonte: Hawkins (1995, p.504) apud Silva (2001, p.18). 
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 Pesquisar a atmosfera de loja implica em discutir o comportamento do consumidor, 

pois estamos tratando de variáveis físicas, que são os elementos materiais como: mobiliário, 

assoalho, paredes, teto, entre outros, bem como variáveis intangíveis como: temperatura, 

aroma etc. que estão presentes no ambiente e afetam o indivíduo. Há ainda questões afetivas 

(felicidade, satisfação) e cognitivas (densidade, tamanho, variedade), que podem, através de 

estímulos, influenciar os consumidores dentro das lojas de varejo (BUCKLEY, 1987, p.568).  

 O estudo da atmosfera tem por objetivo analisar justamente a influência que exercem 

tais fatores sobre o estado afetivo e comportamento dos consumidores. Neste sentido, o efeito 

da atmosfera sobre o comportamento do consumidor pode ter três finalidades: a) Como um 

meio para chamar atenção; b) Como um meio para criar mensagens para comunicar-se com 

consumidores reais e potenciais; c) Como meio para provocar reações que influenciem 

favoravelmente a probabilidade de compra (CASTRO; BERCEBAL;  GARCÍA, 2010, p.88-

89, tradução nossa).   

 Donovan e Rossiter (1982, p.35-36, tradução nossa) indicam que a principal razão das 

escassas investigações dos efeitos da atmosfera sobre o comportamento do consumidor 

quando ele se encontra no ponto de venda está na dificuldade de recolher tal informação. Os 

estados emocionais que se criam como consequência de determinados estímulos são difíceis 

de verbalizar por parte do indivíduo e, ao ser transitórios, também são difíceis de recordar 

uma vez que ele já não está mais no estabelecimento. 

 Os pesquisadores revelam também que nenhum estudo, até então encontrado por eles, 

havia abordado o tema com uma metodologia apropriada para o estudo das emoções do 

consumidor no ambiente de uma atmosfera de loja de varejo. Dentre as limitações dos estudos 

anteriores, primeiro, a atmosfera de loja tem sido caracterizada como um componente da 

imagem da loja, juntamente com outras questões como largura do corredor e aglomeração, 

sendo que estas variáveis físicas são antecedentes ao ambiente da loja, em vez de alternativas 

a ele. Segundo, a atmosfera da loja geralmente tem sido conceituada como um único atributo, 

muitas vezes com alguma dimensionalidade vaga única, tal como atmosfera "boa", quando é 

provável que seja multidimensional. Terceiro, nenhuma investigação detalhada foi feita de 

como o ambiente de loja afeta o comportamento de compras dentro da loja (DONOVAN; 

ROSSITER, 1982, p.34-35, tradução nossa). 

 Contribuindo com a discussão acima, Dickson e Albaum (1977) relatam que a maioria 

dos estudos utilizou questionários estruturados com questões fechadas, como forma de 

classificar os atributos por importância. Os autores afirmam que um dos poucos estudos que 
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permitiram aos entrevistados verbalizar suas próprias descrições, utilizando técnicas de livre 

associação em entrevistas em profundidade, produziu um conjunto muito mais emocional de 

respostas do que o conjunto usual cognitivamente dominado por perguntas estruturadas em 

questionários (DICKSON; ALBAUM, 1977, apud DONOVAN; ROSSITER, 1982, p. 35, 

tradução nossa). 

 Na busca de uma metodologia adequada para se compreender o comportamento do 

consumidor inserido na atmosfera de loja, é no campo da psicologia ambiental que Donovam 

e Rossiter (1982, p.37, tradução nossa) encontraram o modelo de Mehrabian e Russell, o qual 

acreditam ser o mais indicado. Este modelo faz uso do paradigma “Estímulo-Organismo-

Resposta
38

” (Modelo S-O-R); com ele pode-se descrever o ambiente, as variáveis de 

mediação e comportamentos relevantes no ambiente de varejo. De acordo com os autores, o 

modelo tem os seguintes requisitos: uma taxinomia de estímulo, um espaço de intervenção 

nas variáveis de mediação e uma taxinomia de respostas. 

 Os pesquisadores afirmaram ainda que o modelo de Mehrabian e Russel postula que 

todas as respostas para o ambiente podem ser consideradas como comportamentos de 

aproximação ou anulação, enquadradas em quatro perspectivas: 

 1. Um desejo físico de permanecer (aproximar) ou sair (anular) do ambiente; 

 2. Um desejo de explorar e olhar o ambiente ao redor (aproximar) ou a vontade de não 

interagir com o ambiente e permanecer inanimado (anular); 

 3. Uma disposição e desejo de comunicar-se com os outros no ambiente (aproximar) 

ou o desejo de evitar interação com os outros ou ainda ignorar a tentativa de outros (anular); 

 4. O grau de intensificação (aproximar) ou de obstrução de performance (anular), e a 

satisfação com o desempenho de serviços. 

 O modelo pressupõe também que qualquer ambiente, incluindo o de uma loja de 

varejo, irá produzir um estado emocional em um indivíduo que pode ser caracterizado em 

termos das três dimensões PAD
39

 (prazer, ativação e dominância). Prazer-desprazer refere-se 

ao grau em que a pessoa se sente bem, alegre, feliz, satisfeito; ativação ou excitação refere-se 

ao grau em que uma pessoa se sente animada, estimulada, alerta, ou ativa em uma situação; 

submissão e domínio referem-se à medida na qual o indivíduo se sente no controle ou livre 

para agir dentro da situação (DONOVAN; ROSSITER, 1982, p.38, tradução nossa). 

                                                 
38

 S.O.R.: Stimulus - Organism - Response 
39

 Pleausere/despleasure - Arousal/noaurousal - Dominance/submissiveness 
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FIGURA 17 - MODELO S.O.R (DUAS DIMENSÕES DA EMOÇÃO E OITO ESTADOS 

EMOCIONAIS PRINCIPAIS) 
 

 
  

Fonte: Donovan e Rossiter (1982, p.39, tradução nossa). 

 

 Ao estender o estudo de 1982 em uma pesquisa posterior, Donovan et al. (1994, 

p.291-292, tradução nossa) concluíram que estados emocionais também acompanham o 

comportamento de compra e não apenas atitudes e intenções. O prazer induzido pelo ambiente 

da atmosfera da loja é um forte motivo para os consumidores gastarem mais tempo e dinheiro 

que o planejado. 

 As contribuições do uso da atmosfera de loja enquanto ferramenta de marketing é 

apresentada por Kotler (1973, p.52, tradução nossa) em quatro proposições. 1º.) A atmosfera é 

uma importante ferramenta de marketing principalmente em situações (a) onde o produto é 

comprado ou consumido; e (b) onde o vendedor tem opções de design. 2º.) Em mercados 

competitivos, com grande número de concorrentes. 3º.) Atmosfera de loja é uma ferramenta 

de marketing mais relevante em indústrias onde as diferenças do produto e ou preço são 

pequenas. 4º.) Quando o produto é lançado para grupos distintos de classe social e estilo de 

vida. Assim é possível delimitar as atmosferas, como lojas para clientes de classe alta que 

geralmente são mais espaçosas e exibem menos bens. Já lojas para o público jovem usam 

como apelo luzes com movimento, música no estilo rock, e cores brilhantes. 

 Analisando as proposições apresentadas por Kotler (1973) acima, tem-se que o 

showroom, juntamente com o apartamento decorado acoplado, é uma ferramenta de elevada 

importância, pois dos quatro fatores listados pelo autor, em pelo menos três deles há uma 

identificação do showroom. Ou seja, 1) o produto é comprado onde está a atmosfera; 2) o 
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mercado imobiliário é altamente competitivo; 3) os lançamentos são focados em grupos 

distintos de classe social (ver capítulo V).   

 Fica evidente que a atmosfera de uma loja é uma ação complexa que envolve inúmeras 

questões e, por conseguinte, vários profissionais que dominam os distintos conhecimentos 

necessários para sua concepção e construção. De acordo com Silva (2001, p.28), os diversos 

profissionais envolvidos no desenvolvimento de uma atmosfera de varejo são arquitetos, 

decoradores, especialistas em iluminação (luminotécnicos), especialistas em conforto térmico 

e acústico entre outros. Porém, o autor atesta que o arquiteto pode, por meio de suas 

atribuições designadas pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e 

Arquitetura), atuar em todos os campos acima citados. Ugaya (1993) afirma que muitos 

arquitetos têm buscado especializar-se nesta área denominada “arquitetura comercial” e, 

conjuntamente com profissionais de marketing, desenvolvido projetos que satisfaçam as 

necessidades de projetar ambientes eficientes do ponto de vista de marketing relacionado à 

atmosfera de lojas (UGAYA, 1993, apud SILVA, 2001, p.28). 

 Dentre as inúmeras possibilidades envolvidas na concepção de uma atmosfera de uma 

loja, a escolha de uma atmosfera apropriada segue em grande parte a mesma forma que 

qualquer decisão de marketing. A seguinte sequência de perguntas deve ser feita: 

 1. Quem é o público-alvo? 

 2. O que o público-alvo está buscando em termo de experiência de compra? 

 3. Quais variáveis atmosféricas podem fortalecer as crenças e reações emocionais que 

os compradores estão buscando? 

 4. Será que a atmosfera resultante é efetivamente competitiva com as  atmosferas dos 

concorrentes? (KOTLER, 1973, p.61, tradução nossa). 

 Para o autor, a definição do público-alvo é primordial para a tomada de decisões 

referente à atmosfera, assim como em outras ações de marketing. Para públicos homogêneos a 

tarefa é mais simples. Por exemplo, uma loja de roupas para mulheres ricas deve ser projetada 

com uma conotação de cara e exclusiva. Já para públicos heterogêneos as decisões quanto à 

atmosfera mais apropriada é mais complexa. Neste ponto há duas opções: criar uma atmosfera 

diferente para diferentes partes da loja, ou decidir por uma atmosfera neutra que permita 

máxima “projeção” para diferentes públicos. 



 

179 

 Em seguida devem-se identificar as experiências de compra e consumo que o público-

alvo está buscando. O público-alvo deve acreditar e sentir que os valores os quais está 

buscando estão potencialmente presentes no estabelecimento. Estes valores devem ser 

projetados através dos produtos, preços e comunicações. A atmosfera é uma das maiores 

mídias para se comunicar estes valores. 

 O próximo passo é identificar quais são as variáveis da atmosfera que serão utilizadas 

(luz, cor, música etc.), o que está diretamente ligado ao que se pretende, isto é, qual o desejo 

ou reação busca-se produzir no consumidor. 

 Por último, deve-se ter certeza de que os detalhes “atmosféricos” foram trabalhados de 

forma eficaz e superior à concorrência. Isto significa que qualquer projeto proposto de 

atmosfera de loja deve ser pré-testado em uma amostra de clientes em potencial através de um 

modelo em escala ou conjunto de desenhos. Isto também significa que atmosferas 

implementadas devem ser periodicamente reavaliadas em relação a novas possibilidades e 

avanços competitivos. Atmosferas exibem um efeito de desgaste forte ao longo do tempo. Seu 

potencial inicial diminui devido à imitação ou alteração de estilos. A empresa deve estar 

alerta para sinais que indiquem a necessidade de revisão de suas atmosferas. A 

responsabilidade pelo planejamento da atmosfera e monitoramento deve ser investida em um 

membro específico da equipe de gestão da empresa. Este executivo deve ter familiaridade 

com as três formas de arte mais importantes que contribuem para a realização da atmosfera: 

arquitetura, design de interiores e decoração de vitrine. 

 Contudo vale ainda destacar a ponderação de Kotler (1973, p.51, tradução nossa), na 

qual ele afirma que atmosfera de loja é uma ferramenta de marketing altamente relevante para 

os varejistas e uma ferramenta de marketing menos relevantes para fabricantes e atacadistas. 

 Apesar de todo detalhamento da atmosfera, o consumidor, por sua vez, não tem uma 

visão fragmentada de uma atmosfera de loja. Ao entrar num estabelecimento ele se depara 

com um todo e rapidamente é exposto aos diversos estímulos que, em conjunto ou 

isoladamente, irão despertar emoções e reações no consumidor.  As reações, por sua vez, são 

uma parte importante do consumo hedônico, os aspectos multissensoriais, fantasiosos e 

emocionais das interações dos consumidores com os produtos (SOLOMON, 2011, p. 83). 

 Para despertar tais reações, todo o ambiente interno e externo, design e os elementos 

sociais precisam estar alinhados para que os consumidores façam a apropriada inferência de 
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qualidade (BAKER; PARASURAMAN, p.328). Para Kolter (1973) o esquema funcional da 

atmosfera de loja pode ser resumido no esquema sequencial ilustrado na figura 18 abaixo. 

 

FIGURA 18 - REDE CAUSAL ATMOSFERA DE LOJA 

1) Qualidades 

sensoriais do 

espaço que cercam 

o objeto de 

compra 

 

2) Percepção do 

consumidor das 

qualidades 

sensoriais do 

espaço 

 

3) Efeitos das 

qualidades 

sensoriais 

percebidas em 

modificar a 

informação do 

comprador e seu 

estado afetivo. 

 

4) Impacto da 

informação 

modificada do 

comprador e 

estado afetivo na 

sua probabilidade 

de compra. 

Fonte: Kotler, 1973, p. 54. 

 

 

 

 

1.7.1 Olfato e paladar 

 O paladar é uma sensação química percebida por células específicas, denominadas 

papilas gustatórias, que são localizadas na língua e palato. O que normamente chamamos de 

sabor é, na verdade, uma combinação de odores e gostos percebidos pelo paladar e olfato. 

Surpreendentemente, este último é responsável por aproximadamente 80% da sensação que 

temos ao ingerir um alimento. Assim, considerando a estreita relação entre estes sentidos, é 

fácil compreender por que, quando estamos gripados ou com alergia, não conseguimos 

distinguir os sabores com a mesma eficácia. A textura, temperatura, ardência e cor dos 

alimentos também influenciam nas sensações palatais, sendo o gosto final a resultante de 

todos os estímulos recebidos, enviados ao cérebro e ali interpretados (SANTOS, on-line). 

 De todos os sentidos humanos o paladar é aquele que apresenta menor  número de 

citações em pesquisas científicas relacionadas às reações do comportamento do consumidor 

na atmosfera de loja no varejo. Turley e Milliman (2000), ao fazer uma revisão crítica da 

literatura sobre o efeito da atmosfera no comportamento humano, conseguiram identificar 

somente 57 artigos que abordaram o tema, durante o período de 1964 (iniciando com Cox) até 

1997, sendo que destes nenhum é específico sobre o paladar. Ao contrário, todos os demais 

sentidos possuem ao menos um artigo específico ou  que pelo menos trate com mais 

profundidade o sentido. 

 Durante as observações diretas realizadas pelo autor deste trabalho, foi constatado 

também que no showroom o sentido humano menos trabalhado diretamente, em termos de 
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estímulos sensoriais, é o paladar, que se restringiu a bolachas, cafés e águas dispostas na sala 

de atendimento do showroom (ver capítulo V). Há porém, ocasições específicas em que este 

estímulo é potencializado, como por exemplo, quando as empresas fazem um evento de 

lançamento (ver anexo 3 e 4).  

 Uma possível explicação está na afirmação de Kotler (1973) de que o quinto sentido, 

paladar, não se aplica diretamente à atmosfera. Uma atmosfera é vista, ouvida, cheirada, e 

sentida, mas não provada. Porém, ao mesmo tempo certos estímulos em uma atmosfera 

podem ativar a lembrança de alguns gostos.  

 Olfato e paladar são conhecidos como os sentidos químicos por serem capazes de 

provar o ambiente e estarem diretamente ligados. Os pesquisadores indicam que 

frequentemente “comemos com o nariz”, isto é, se a comida for aprovada pelo olfato, 

provavelmente será aprovada pelo paladar (LINDSTROM, 2007, p.104-105). 

 O sabor está intimamente relacionado ao cheiro, mas também à cor e à forma, tanto 

que na linguagem dos chefs temos a cor retentora, cor natural, e cor profunda. Associamos 

certas cores a sabores: vermelho e laranja são doces, verde e amarelo são ácidos, branco é 

salgado (LINDSTROM, 2007, p.105).  

 Aroma poderia ser definido como qualquer cheiro agradável ao olfato. O cheiro, por 

sua vez, é a sensação produzida no órgão olfativo pelas partículas voláteis que emanam de 

certos corpos (HOUAISS; VILLAR, 2009, 452). Apesar das diferenças nas definições, 

assume-se, no decorrer deste trabalho, aroma, cheiro, fragrância e odor apenas como 

sinônimos, tal como ocorre na linguagem coloquial na maioria das vezes. Davidoff (2001, 

p.148) afirma que os cheiros não precisam de nenhum esforço cognitivo para serem sentidos 

ou para evocar emoções e memórias, devido ao seu mecanismo fisiológico, ou seja, eles 

entram diretamente no lóbulo límbico do cérebro que está conectado aos centros da emoção 

(amygdala) e da memória (hippocampus). De acordo com Solomon (2011, p. 89), esta área 

responsável pelo processamento do cheiro é a mais primitiva do cérebro e o lugar onde as 

emoções imediatas são vivenciadas. Richardson e Zucco (1989) complementam ao afirmar 

que este sistema humano (límbico) é responsável por explicar o domínio dos significados 

hedônicos na percepção. Para processar cheiros, não é necessário usar a linguagem. Talvez 

por isso os humanos tenham tamanha dificuldade em rotulá-los.  

 É comum em nossa sociedade ocidental uma pregação popular de uma hegemonia do 

estímulo visual perante os demais. Assim surgem ditados populares do tipo “o que os olhos 

não veem, o coração não sente”. A ciência com seu pragmatismo valendo-se dos estudos do 
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pesquisador Dr. Trygg Engen, contrapondo a sabedoria popular, se mostrou contrária as 

primeiras descobertas sobre o predomínio da visão, concluindo que nossa habilidade para 

reconhecer essências e odores é muito maior que nossa habilidade para lembrar o que vimos. 

Segundo ele, o poder visual dissipou-se num mundo onde o consumidor é bombardeado por 

todo tipo de influência visual. O caos visual é tal que as pessoas estão se tornando experientes 

em atravessá-lo usando o “pisca-pisca”. Devido a esta superexposição, diminui-se a atenção 

dada às mensagens visuais (ENGEN, apud LINDSTROM, 2007, p.106). 

 Com o mesmo pragmatismo, Lawless faz um contraponto aos achados científicos do 

Dr. Trygg ao concluir que os cheiros são estímulos relativamente inexpressivos, o que 

significa que para a memória o reconhecimento imediato de cheiros é pobre em comparação 

com estímulos visuais e verbais, sendo este último mais rico em recursos acessíveis 

(LAWLESS, apud ZUCCO, 2003, p.78, tradução nossa). 

 Em meio à discussão científica, Amodio (1998) curiosamente afirma que, se o 

consumidor acreditar no conceito de aromaterapia, ele pode obter o efeito que ele quer, 

independentemente do que está na garrafa. Grande parte dos benefícios da aromaterapia pode 

ser a fé das pessoas que ela evoca. O que na literatura científica pode ser entendido como 

efeito placebo. Nesta linha, Knasko et al. (1990) têm mostrado que algumas pessoas são 

emocionalmente e fisicamente afetadas pela presença imaginária de um odor (KNASKO et 

al., 1990, apud CHEBAT; MICHON; 2003, p.530, tradução nossa). Em comparação com 

sinais visuais e auditivos, os odores são difíceis de reconhecer e relativamente difíceis de se 

nomear. Schab (1991), em uma revisão da literatura, concluiu que a capacidade de anexar um 

nome a um odor particular é tão limitada que os indivíduos, em média, podem identificar 

apenas 40% a 50% dos odores em uma bateria de odores comuns. Além disso, a capacidade 

de consumo para detectar e reconhecer odores é influenciada por outros estímulos do 

ambiente (DAVIS, 1981). Por exemplo, é mais provável que um consumidor reconheça um 

cheiro de limão, quando o cheiro está contido em um líquido amarelo do que quando ele está 

contido em um líquido vermelho. Às vezes Engen (1972) relata que há também uma falsa 

percepção, pois um odor é percebido e na realidade nenhum odor está presente (ENGEN, 

1972, apud ELLEN, 1998, on-line, tradução nossa). 

 Para Chebat e Michon (2003, p.530, tradução nossa), embora haja um corpo 

significativo de investigação científica sobre os efeitos dos odores na fisiologia humana e 

psicologia, o corpus de pesquisa sobre o efeito do aroma do ambiente no comportamento do 

consumidor é muito mais limitado. 
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 De qualquer forma, a relação do homem com o estímulo olfativo remete a séculos 

passados. De acordo com alguns historiadores, foi no Egito que nasceu a arte da elaboração 

do perfume, por volta de 2.000 a.C., tendo como os primeiros clientes os faraós e os membros 

importantes da corte. Já o uso do perfume em estabelecimentos comerciais é recente e teve em 

sua origem apenas o intuito de eliminar odores desagradáveis, ou seja, apenas uma questão 

funcional. 

 Na sociedade pós-moderna, por sua vez, assim como no uso pessoal, o estímulo 

olfativo ganhou novo status e aplicações no mundo corporativo muito além da questão 

meramente funcional. Hoje em dia, por exemplo, sob siglas como Marketing olfativo ou 

branding olfativo, a combinação de óleos essenciais aromáticos promete criar uma espécie de 

“logomarca olfativa”, capaz de diferenciar a empresa dos concorrentes, utilizada 

principalmente em lojas de varejo para despertar sentimentos e emoções nos consumidores. 

 Neste sentido Martins (2011, on-line), ao discorrer sobre o assunto, revela que “O 

marketing olfativo tem se ampliado e amadurecido no Brasil. A criação de identidades para as 

marcas a partir dos cheiros tem sido tão bem-sucedida que, em alguns casos, os consumidores 

chegam a querer levar os aromas dos pontos de venda para suas casas”. 

 Exemplos práticos da utilização desta ferramenta já são, inclusive, uma realidade no 

varejo brasileiro. Como exemplo, na última Páscoa, uma data especial para o varejo, tem-se a 

notícia de que as redes de supermercados Nacional e Mercadorama, do Walmart, 

aromatizaram suas gôndolas com cheiro de chocolate entre os dias 6 de março e 24 de abril. 

Na mensuração dos resultados, a companhia contabilizou um aumento de 30% no faturamento 

em comparação ao mesmo período de 2010. Porém, a gerente de marketing Sandra Valenga 

ressalta: “O marketing olfativo é um adicional para promover uma experiência diferenciada. 

A expansão das vendas fez parte de uma estratégia maior, em que a aromatização estava 

inserida” (VALENGA, apud MARTINS, 2011, on-line). 

 O aroma desempenha um papel muito importante na aceitação de uma marca pelo 

consumidor. Cada vez mais o aroma torna-se um veículo efetivo da marca (LINDSTROM, 

2007, p.106). 

 Pieter Aarts e J.Stephan Jellinek são psicólogos que estudaram a influência 

subconsciente do cheiro nos sentimentos, nas opiniões e no comportamento humano. Suas 

descobertas apoiam a premissa de que a fragrância é um fator determinante para que uma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Egipto
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pessoa compre, colecione ou use um produto (AARTS; JELLINEK apud LINDSTROM, 

2007, p.105-106). 

 Assim como em outras ações de construção de marcas (branding), há um processo 

estruturado com início, meio e fim. O processo de branding olfativo envolve etapas que 

estudam o conceito das marcas, cores usadas nos logotipos, visão e missão das empresas, 

objetivos a serem alcançados e até variações geográficas (MARTINS, 2011, on-line).  Esta 

última questão é confirmada por Lindstrom (2007, p. 101) ao afirmar que “todo mundo 

percebe os odores de maneira diferente, já que muitos fatores entram em jogo”. 

 Num país com um território de proporção continental como o Brasil, estas diferenças 

geográficas tendem a ser mais acentuadas. Marcas com presença expressiva no litoral, por 

exemplo, buscam criar aromas que lembram o mar, enquanto empresas do interior 

desenvolvem essências que remetem ao campo, como flores. Isso não é uma regra, mas um 

dos critérios de identificação. Os objetivos também são fundamentais para a criação da 

identidade olfativa. Há certos cheiros que atuam como estimulantes e, na maioria das vezes, 

estão ligados à comida, como café, chocolate e pão. Associar estes aromas aos produtos 

contribui para o processo de decisão de compra (MARTINS, 2011, on-line). 

 A capacidade de perceber um odor varia amplamente entre os indivíduos. Mais de mil 

diferenças entre os indivíduos menos sensíveis e os mais sensíveis na acuidade têm sido 

observadas. Diferenças entre os indivíduos são, em parte, atribuível à idade, tabagismo, sexo, 

ou alergias nasais. Os não fumantes com idade acima de 15 anos mostram uma maior 

acuidade do que os fumantes em geral. Além disso, as mulheres tendem a ter um sentido do 

olfato mais aguçado do que os homens. Estima-se que 100 milhões de células ligadas ao 

receptor olfativo estão presentes nos seres humanos. Para uma substância ser detectada como 

um odor pelas células do receptor, vários critérios devem ser atendidos: 

 1) A substância deve ser volátil suficiente para impregnar o ar perto da área sensorial; 

 2) A substância deve ser pelo menos ligeiramente solúvel em água para passar através 

da camada de muco e as células olfativas; 

 3) A substância deve ser lipossolúvel, porque os cílios olfativos são compostos 

principalmente de material lipídico e, finalmente, um número mínimo de partículas odoríferas 

deve estar em contato com os receptores para um comprimento mínimo de tempo (POWERS; 

CORZANEGO, 2004, on-line, tradução nossa). 
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 Como já mencionado, o uso do estímulo olfativo tem assumido um papel estratégico 

dentro das empresas como ação mercadológica em diversas vertentes. Uma outra faceta, e que 

a priori merece maior atenção nesta dissertação, é a aplicação do estímulo olfativo na 

atmosfera de lojas em varejo. Ação esta diretamente ligada ao objeto em análise (atmosfera 

do showroom).  

 No dia a dia corporativo, os varejistas utilizam o estímulo das mais variadas formas. 

Como ilustração prática Butcher (1998) relata o caso do Walt Disney World, na Flórida, onde 

a Casa Mágica no Epcot Center inclui um quarto com o cheiro fresco assado de biscoitos de 

chocolate para induzir sensações de relaxamento e conforto (BUTCHER, 1998, apud 

CHEBAT; MICHON, 2003, p.529, tradução nossa).  

 Em outro exemplo, desta vez em um experimento, dois pares de tênis Nike idênticos 

foram colocados em duas salas idênticas, mas separadas. Uma das salas foi perfumada com 

uma essência floral. A outra não. Participantes do teste analisaram os tênis em cada sala e 

depois responderam um questionário. A maioria esmagadora (84%) preferiu os tênis expostos 

na sala com fragrância. Além disso, os consumidores calcularam que o valor do par de tênis 

“perfumado” era US$ 10,33 maior do que o do par que estava na sala sem perfume 

(LINDSTROM, 2007, p.106). 

 Pesquisas indicam que o resultado positivo do aroma na atmosfera de loja está ligado 

diretamente a sua congruência com o tipo de ambiente, ou seja, é preciso uma soma entre o 

ambiente da loja e o aroma. Por exemplo, Osso e Jantrania (1992) descobriram que um 

produto com um aroma típico para a categoria de produto - uma loção bronzeadora com 

perfume de coco - foi avaliado mais positivamente do que um produto com um aroma atípico 

- uma loção bronzeadora com um cheiro de limão (OSSO; JANTRANIA, 1992, apud ELLEN, 

1998, on-line, tradução nossa). 

 Para Mitchell, Kahn e Knasko (1995), cheiros incongruentes podem despertar 

emoções e memórias irrelevantes, em desacordo com a loja e produtos, interferindo assim 

negativamente na compra. O oposto pode ocorrer com aromas congruentes. Ellen (1998, on-

line, tradução nossa), em outro experimento, alerta para o fato de que a discrepância do cheiro 

poderia levar a uma atenção mais cuidadosa para o anúncio, apesar de poder criar menos afeto 

positivo porque o odor é julgado "inadequado", bem como resultar em menos atitudes 

positivas para o anúncio e produto.  
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 Odores e perfumes mexem com as emoções dos consumidores e influenciam na 

percepção da atmosfera da loja. Um aspecto importante é que o aroma pode proporcionar 

informações adicionais sobre o ambiente, o produto ou a loja (PARENTE, 2010, p. 298). Uma  

bolinha de naftalina, por exemplo, pode trazer lembranças agradáveis da vovó, e o cheiro do 

óleo de motor pode fazer-nos retornar à infância, quando éramos o ajudante do papai nos 

consertos do automóvel da família (LINDSTROM, 2007, p.105). 

 Odores são frequentemente associados com os objetos, eventos e pessoas. Eles ativam 

memórias felizes ou tristes. Os autores ainda concluem que o aroma ambiente contribui para a 

construção de uma percepção favorável do ambiente da loja e, indiretamente, na qualidade do 

produto (CHEBAT; MICHON, 2003, p.529-539, tradução nossa). 

 Em uma pesquisa Spangenberg et al. (2005) simularam uma loja com enfeites de Natal 

e chegaram à conclusão de que a utilização de uma fragrância associada a músicas natalinas 

influenciou positivamente as avaliações da loja e dos produto, o que demonstra que a 

congruência pode levar também em consideração outras características da atmosfera de loja, 

como a decoração.  

 Em outro exemplo, os pesquisadores Schifferstein e Blok (2002), em seu experimento 

sobre a congruência de cheiros no ambiente de varejo, aromatizaram a seção de revistas de 

futebol de uma livraria com aroma de grama. Os resultados advertiram a imprevisibilidade da 

congruência por associação, ou seja, é que um mesmo cheiro pode ter vários significados, 

positivos ou negativos, para diferentes pessoas. Desta forma, o cheiro de grama pode lembrar 

futebol para algumas pessoas, já para outras pode lembrar o ato de cortar grama do quintal, o 

que nem sempre é positivo. 

 Neste sentido, Ellen (1998, on-line, tradução nossa) relata que, na verdade, o efeito de 

um odor pode variar drasticamente entre os indivíduos, dependendo de suas associações 

cognitivas com esse odor. Por exemplo, embora algumas pessoas possam achar o cheiro de 

fumaça de charuto desagradável, em outras o mesmo cheiro pode evocar memórias agradáveis 

de um fumante de charuto específico (ENGEN, 1972). De acordo com Kirk-Smith e Booth 

(1987, p.159), as respostas emocionais a um odor dependem da experiência social anterior 

com odores, isto é, os odores têm significados pessoais com base na pessoa, lugar ou coisa 

com que o odor está associado. Kirk-Smith (1994, p.391) argumenta que as reações aos 

odores são baseadas em associações e que a resposta a esses odores dependerá das 

circunstâncias e contextos, e este conhecimento não pode ser facilmente especificado (KIRK-

SMITH, 1994, p.391, apud ELLEN, 1998, on-line, tradução nossa). 
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 Outro ponto de vista é apresentado por Goldkuhl e Styvén (2007), ao afirmarem que 

alguns ambientes podem até mesmo fazer uso de cheiros incongruentes para provocar certos 

tipos de resposta no consumidor, como, por exemplo, consultórios odontológicos que usam 

fragrâncias cítrico-adocicadas para sobrepor o cheiro característico de ambiente esterilizado 

que, se por um lado sugere limpeza, por outro deixa apreensivos aqueles pacientes que têm 

medo de dentista. Segundo Prescott e Wilkie (2007), fragrâncias doces, incongruentes em 

hospitais e consultórios, podem, inclusive, aumentar a tolerância de humanos à dor. Neste 

sentido, Docksai (2008) relata que uma companhia aérea norte-americana exala cheiro de 

biscoito no forno em suas aeronaves para evocar boas lembranças da infância e acalmar os 

mais ansiosos em voar (DOCKSAI, 2008, apud COSTA, 2009, p.48). 

 Diante das informações citadas é notório que o uso do estímulo olfativo, seja na 

construção de marcas como identidade ou na atmosfera de loja, é uma ação complexa, que 

envolve, entre outras coisas, o aporte de investimento financeiro e tempo no estudo do 

comportamento do consumidor. Castro, Bercebal e García (2010, p.179-180, tradução nossa) 

afirmam também que é muito complexo estabelecer uma classificação dos aromas devido às 

seguintes causas: a) extrema dificuldade para descrever os aromas do ponto de vista pessoal 

(percepção subjetiva); b) inexistência de termos vinculados aos aromas universalmente 

aceitos; c) quantidade de odores existentes.  

 

1.7.2 Visão, cores e iluminação 

 A visão, de acordo com Lindstrom (2007, p. 92-93), é o mais poderoso dos cinco 

sentidos humanos. Ele cita ainda que, segundo Geof Crook, 83% das informações retidas 

pelas pessoas foram adquiridas visualmente. 

 Os significados são comunicados ao canal visual por meio da cor, do tamanho e do 

estilo do produto [...] As cores podem até mesmo influenciar as nossas emoções de maneira 

mais direta  (SOLOMON, 2011, p. 84). E embora todos tenham uma cor favorita, poucos são 

os que entendem a razão de suas escolhas. As cores têm um efeito significativo em nossas 

emoções, e a habilidade em usar as cores em displays pode motivar-nos a comprar 

(PARENTE, 2010, p. 297). 

 A literatura indica que o estudo do efeito das cores não é algo recente.  Em 1957, 

Gerard já investigava os efeitos fisiológicos da cor e da luz sobre o organismo humano, 

usando luzes vermelha, branco e azul transmitidas em uma tela de difusão. Embora os estudos 
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das cores sejam vastos e abundantes em termos psicológicos e fisiológicos, isto ainda não 

ocorre sobre a perspectiva do marketing, no qual poucas pesquisas são encontradas. As 

poucas encontradas, dentro do marketing, possuem como enfoque apenas o desenvolvimento 

de embalagens e propagandas (BELLIZZI; CROWLEY; HASTY, 1983, p.23, tradução 

nossa). 

 Bellizzi, Crowley e Hasty (1983, p.34, tradução nossa), em um experimento com lojas 

de mobiliário, utilizaram as cores popularmente mais utilizadas em design de interiores 

(vermelho, amarelo, azul, verde e branco) e concluíram que há uma associação entre cor e 

atração física. Na pesquisa, as pessoas se sentaram mais próximo das paredes pintadas de 

amarelo que as brancas. A distância que as pessoas sentaram da parede amarela, por sua vez, 

foi significativamente diferente das outras cores, com exceção do vermelho. O mesmo 

ocorreu na comparação entre paredes com cores quentes (vermelho e amarelo) e paredes com 

cores frias (verde e azul).  

 Mesmo com a atração física pelas cores quentes, os pesquisadores relatam ainda que 

as pessoas sentem que ambientes com estas cores são normalmente desagradáveis. Estas 

conclusões são muito pertinentes para o varejo. Primeiro, porque a cor exterior da loja deve 

atrair a atenção do consumidor e puxá-lo para o interior da loja.  Desta forma as cores quentes 

devem ser aplicadas normalmente em vitrines, entradas e situações de compra associadas ao 

impulso. As cores frias, por sua vez, podem ser mais recomendadas quando a escolha do 

consumidor envolve uma decisão de compra mais meticulosa. 

 Castro, Bercebal e García (2010) relatam que todas as cores possuem um significado 

em relação à psicologia do consumidor conforme quadro 4 abaixo: 

 

QUADRO 4 – TIPOS DE CORES E SIGNIFICADO PSICOLÓGICO 

Cor Significado Recomendável usar para 

Branco - É a luz que se difunde. 

- Para os orientais é a cor que indica a 

morte. 

- Expressa ideia de: inocência, paz, 

infância, divindade, calma, harmonia, 

limpeza, estabilidade absoluta. 

- Criação de fundos para reflexão. 

- Combinar com cores quentes e 

chamativas para atrair atenção. 
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Preto - É o oposto à luz. É a cor da dissolução, 

separação, tristeza. 

- Associado ao misterioso e oculto, pode 

transmitir trevas, mal, solidão. 

- Também transmite sensações positivas 

como seriedade, nobreza e sofisticação. 

- Transmitir luxo. 

- Destacar o produto combinando com 

cores vermelhas, douradas ou prateadas; 

 

 

Cinza - É a cor que iguala todas as coisas e 

deixa cada cor com suas características 

próprias sem influir nelas. 

- Pode expressar desconsolo, 

aborrecimento, passado, indeterminação, 

desânimo, velhice. 

- Como fundo mediante contraste com 

cores quentes (amarelo e laranja). 

- Produtos relacionados com os 

negócios. 

- Não se deve usar de forma isolada, pois 

transmite pessimismo e tristeza. 

Marrom - Expressa tradição, conforto, 

naturalidade, saúde. 

- Transmitir sensação de nobreza e 

maturidade nos produtos. 

- Refletir natureza na combinação com o 

verde. 

- Para refletir atributos ecológicos e 

nutritivos mediante contraste de tons. 

- Transmitir masculinidade. 

Verde - É a cor da esperança. 

- Se considera uma cor tranquila que tem 

um caráter ensolarado quando tende para 

o amarelo e reflexivo quando tende ao 

azul. 

- Expressa frescura, paz, vegetação, vida, 

natureza, juventude, descanso, equilíbrio 

- Transmitir luxo mediante o uso de 

tonalidades escuras; 

- Oferecer uma sensação de novidade 

mediante um contraste de cor com o 

amarelo. 

- Ambientes seletos e masculinos, 

mediante a combinação com cores 

douradas ou prateadas. 

Azul - É uma cor reservada e que parece que se 

distancia. 

- Evoca imagens de relaxamento. 

- Pode expressar: frescura, limpeza, 

calma, confiança, harmonia, afeto, 

amizade, fidelidade, amor. 

- Relaxar clientes, diminuindo sua 

velocidade de circulação no interior do 

estabelecimento. 

- Combinado com amarelo para criar 

ambientes de verão. 

- Transmitir frescura, limpeza 

(tonalidades claras), profundidade 

(tonalidades escuras). 

- Recriar ambientes associados a outono 

e inverno empregando  contrastes  de 

tonalidade. 
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Vermelho - É a mais excitante das cores. 

- Pode significar: paixão, emoção, ação, 

agressividade, perigo. 

- É uma cor que parece vir ao encontro. 

- Captar a atenção. 

- Alcançar um estado de euforia no ser 

humano. 

- Destacar os pontos fortes de um 

produto ou novidade. 

Amarelo - Cor da luz. 

- Irradia sempre em todas as partes e 

sobre todas as coisas. 

- Pode significar: grandeza, vida, ação, 

egoísmo, ódio, prazer, adolescência, 

egoísmo 

 

- Para transmitir modernidade. 

- Para recriar ambientes de primavera e 

verão, em combinação com azul, 

marrom e verde. 

- Para evocar o outono, mediante um 

contraste de cor entre amarelo escuro e 

verde. 

- Combinado adequadamente com preto 

transmite antiguidade, maturidade. 

- Não é recomendado usar de forma 

isolada, pois pode transmitir sensações 

ruins. 

Laranja - Como cor quente, transmite alegria e 

simboliza generosidade. 

- É a cor da ação. 

- Pode significar: festa, diversão, prazer, 

juventude, prazer. 

- Para criar ambientes de verão e 

primavera. 

- Para criar ambientes quentes em épocas 

frias. 

- Seções focadas na juventude (infantil e 

adolescentes). 

- Combinado com marrons e brancos 

transmite sofisticação e beleza. 

Rosa - Expressa ingenuidade, bondade, ternura, 

maternidade. 

- Transmitir feminilidade. 

- Produtos relacionados com a infância. 

Roxo - Representa distância, feminilidade, 

profundidade, dignidade, prestígio 

- Adequado para produtos femininos. 

- Transmitir sofisticação. 

- Criar ambientes românticos e  íntimos. 

 Fonte: Castro, Bercebal, García (2010, p.175-177). 

 

 Se a maioria dos seres humanos se orienta no dia a dia através do sentido da visão, é 

lógico pensar que a cor é um dos principais elementos que os gestores do ponto de venda 

podem contar para influenciar o estado afetivo, cognitivo e comportamental das pessoas que 

visitam um estabelecimento comercial (CASTRO; BERCEBAL; GARCÍA, 2010, p.174, 

tradução nossa). Para Kotler (1973, p.51, tradução nossa) as principais dimensões visuais que 

devem ser observadas no ponto de venda são: cor, brilho, tamanho e formas. 
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 Em relação a estas dimensões deve-se ter em mente os seguintes aspectos: 

 - Todas as cores têm um significado em relação à psicologia do consumidor (ver 

quadro 5), embora cada consumidor tenha uma escala própria de cores, expressando seu 

humor, seu próprio temperamento, sua imaginação e sentimentos. 

 - O poder da reflexão é a capacidade de uma cor refletir outra. As cores com maior 

poder de reflexão são o branco (70%) e amarelo (55%). 

 - O poder de atração é que gera uma cor na imagem que é 80% superior a uma imagem 

em preto e branco. 

 - Contrastes de tom e cor. O contraste de tom é o que obtemos com a justaposição de 

tons opostos (exemplo: azul claro e escuro). O contraste de cor ocorre quando são cores 

diferentes (exemplo: azul e verde). 

 - Cores quentes e frias. As cores quentes (vermelho, amarelo e laranja) são aquelas que 

geram maior nível de ativação física no ser humano, aumentando a pressão sanguínea, a 

respiração, o ritmo cardíaco, a atividade muscular, aumentando o ritmo de circulação dos 

clientes no interior do estabelecimento e diminuindo seu tempo de permanência. O contrário 

ocorre com o uso de cores frias (exemplo: o azul e o verde). 

 - Cores próximas e distantes. As cores próximas como amarelo, laranja, vermelho o 

carmim são aquelas que oferecem a ilusão ótica de avançar, ocorrendo o contrário (afastar, 

estar longe) no caso de cores distantes (por exemplo: azul, verde, violeta e cinza). 

 - Por legibilidade decrescente as combinações de cores que melhor contrastam são: a) 

preto sobre amarelo; b) amarelo sobre preto; c) verde sobre branco; d) vermelho sobre branco; 

e) preto sobre branco; f) branco sobre azul; g) azul sobre amarelo; h) azul sobre branco; i) 

branco sobre preto; j) verde sobre amarelo; k) preto sobre laranja; l) vermelho sobre amarelo 

(CASTRO; BERCEBAL; GARCÍA, 2010, p.174-175, tradução nossa). 

 A iluminação também sempre esteve presente na sociedade com importância funcional 

e estética. Igrejas, monumentos, espetáculos artísticos ou pontos turísticos famosos, como a 

“cidade luz” (París), utilizam deste recurso para destacar e valorizar ainda mais suas belezas 

naturais. 

 Os pesquisadores Quartier, Christiaans e Van Cleempoel (2008, tradução nossa), em 

seu artigo “Design de varejo: a iluminação como uma ferramenta atmosférica, criando 

experiências que influenciam o humor dos consumidores e comportamento em espaços 
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comerciais”, trazem resultados que, metaforicamente, trazem luz aos estudos da atmosfera de 

varejo, em especial sob o enfoque da iluminação. 

 A primeira constatação dos autores é que a literatura não tem dado muita atenção ao 

papel específico da iluminação e de seu papel na criação de atmosferas. Consequentemente, 

iluminação é abordada como uma forma de criar uma experiência que pode influenciar, 

consciente ou inconsciente, o humor e comportamento dos consumidores no ambiente de 

varejo. A iluminação é definida no artigo como uma ferramenta atmosférica que opera abaixo 

do nível da nossa consciência imediata e tem uma influência sobre os consumidores, além da 

percepção. Iluminação, portanto, é considerada como uma microcaracterística da atmosfera. 

 Na revisão teórica dos autores, um primeiro aspecto evidente na literatura sobre 

iluminação no ambiente de varejo diz respeito ao comportamento do consumidor: as pessoas 

são atraídas para a luz (TAYLOR; SUCOV, 1974). Um segundo aspecto é baseado no 

produto que, por sua vez, também influencia o comportamento das pessoas: a luz pode 

chamar a atenção para os produtos (LAGUISA; PERNEY, 1974); Em condições “luz 

brilhante”, produtos são frequentemente mais examinados e tocados do que sob “condições de 

iluminação fraca" (ARENI; KIM, 1994; SUMMERS; HEBERT, 2001); iluminação influencia 

a atratividade dos produtos em uma loja (MAGNUM, 1998). 

 Durante a realização dos experimentos um terceiro aspecto ficou claro e confirmou a 

hipótese dos pesquisadores: os consumidores não estão cientes das diferenças de iluminação. 

A maioria das pessoas, que participaram do experimento, indicou que levou algum tempo 

para perceber que os objetos eram todos iguais e que a diferença veio do conjunto de 

iluminação diferente. Os autores ainda atestam que nesta fase é muito cedo para pronunciar 

qualquer conclusão definitiva sobre a influência da iluminação sobre o humor e 

comportamento dos consumidores. O que se pode afirmar é que através da revisão da 

literatura e as entrevistas, a importância da iluminação em ambientes de varejo tornou-se 

bastante clara (QUARTIER; CHRISTIAANS; VAN CLEEMPOEL, 2008, p.216-233, 

tradução nossa).  

 A iluminação aparentemente remete num primeiro momento somente a algo natural, 

como a iluminação oriunda da luz solar, e por consequência uma ação sem controle ou 

interferência humana. Mas, na realidade, esta é uma área que vem se desenvolvendo e 

formando profissionais específicos, como já citados, denominados “luminotécnicos”. A 

iluminação reflete na qualidade de uma boa fotografia, nas imagens de um filme, no cenário 
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de um show musical ou espetáculo de teatro e entre tantas outras situações. Mas neste 

trabalho sua aplicação mais pertinente diz respeito ao uso da iluminação no varejo.  

 De forma geral, para Zeckowski (1996, p.16-19, tradução nossa) os principais pontos 

técnicos de uma iluminação são: geração, transmissão, captação da imagem pelo olho 

humano, efeitos óticos, criação de sombras, reflexos e texturas e reprodução de cores.  

 Para o autor, a forma como um objeto é iluminado determina a forma como é visto. 

Assim, dois pontos são imprescindíveis: a cor e a textura. A textura é resultante da posição da 

fonte de luz. O posicionamento perpendicular pode reduzir as irregularidades, enquanto sua 

colocação paralela é capaz de realçar a textura, por meio de sombras provocadas por estas 

irregularidades. A qualidade da iluminação pode ser afetada por diversos fatores: 

 - Ofuscar direto, que é caracterizado como um raio de luz forte que atinge diretamente 

o olho humano. 

 - Ofuscar indireto, que ocorre quando a luz reflete numa superfície lisa e atrapalha o 

que se quer enxergar. 

 - Sombras.  

 Fato que merece destaque, devido a sua grande utilização nos showroom das 

construtoras civis, é o emprego da luz direta e indireta. Zekowski (1996, p.18, tradução nossa) 

explica que a luz direta provoca brilhos e reflexos, podendo gerar incômodo para os olhos. 

Sua vantagem é permitir a criação de efeitos dramáticos, climas, destacar áreas, valorizar 

objetos. A iluminação indireta, por sua vez, caracteriza-se pela suavidade, homogeneidade, 

não agride os olhos, mas é monótona. A possibilidade de junção das duas é que pode produzir 

resultados interessantes. A indireta iluminando o conjunto e a direta destacando focos e 

criando climas.  

 Esta última constatação de Zekowski foi notado durante as observações diretas 

realizadas pelos autor deste trabalho em quase todos showrooms (ver Apêndices), ou seja, a 

iluminação indireta servindo para iluminar o ambiente de forma geral, sobre tudo em cozinhas 

que precisam transparecer um ar de “limpo e claro”, e também o uso, em certo ponto acima 

do convencinal, da luz direta dando destaque para quadros, jóias e outros objetos, além de 

criar efeitos como a penumbra de um jantar “a luz de vela”.  

 Quanto à aplicação comercial, o autor destaca algumas regras. O ponto central é que a 

iluminação num estabelecimento comercial deve induzir o consumidor a percorrer todo o 
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ambiente. Para tanto é preciso ter uma área mais iluminada no fundo da loja. Em seguida, 

todo o perímetro da loja deve ser sempre bem iluminado, dando às pessoas a sensação de 

amplitude e estimulando-as a percorrer todo o espaço. A terceira regra é criar círculos de 

sombra em volta de áreas iluminadas, destacando e valorizando as mercadorias nas áreas mais 

claras. Deve-se também usar iluminação diferente para demarcar setores específicos.  

 

1.7.3 Tato 

 Primeiro sentido desenvolvido no homem, o tato é importantíssimo para o 

crescimento, desenvolvimento e aprendizado da criança, pois através do toque é possível 

receber estímulos de outras pessoas, adquirindo assim confiança e autoestima. O tato é o 

sentido responsável pela percepção de diferentes sensações na pele. Tal percepção somente é 

permitida por meio das terminações nervosas e corpúsculos que formam os receptores táteis 

responsáveis pela captura dessas sensações e pela transmissão para os nervos. Dos nervos as 

sensações são encaminhadas para o sistema nervoso central e chega até o córtex cerebral, 

onde são processados (SANTOS, on-line).  

 Todos os estímulos sensoriais que atingem o tato só são possíveis de compreensão, 

interpretação e percepção graças ao maior órgão humano: a pele. Localizada entre o ser 

humano e o mundo, nenhum outro órgão tem contato externo com a mesma intensidade 

(ACKERMAN, 1990, p. 90, tradução nossa).   

 Para Kotler (1973, p.51, tradução nossa) as principais dimensões táteis de uma 

atmosfera são: suavidade, textura e temperatura. Dentre estas dimensões os estudos 

localizados, durante este estudo, tratam de forma mais profunda apenas a dimensão 

temperatura, com foco na relação temperatura ambiente e o comportamento humano. 

 Outro fator tátil importante, mas que muitas vezes é ignorado por alguns varejistas, é o 

piso. Não é raro ao entrar numa loja o cliente constatar que o chão está sujo ou até mesmo 

desgastado, precisando de uma reforma. Kumar, Garg e Rahman (2010, p.5-6, tradução nossa) 

afirmam que “os fatores táteis, como temperatura e lisura do chão, podem criar um ambiente 

esteticamente sensível, o que potencialmente aumenta o valor para os clientes, devido ao 

conforto pessoal e estético”.  

 Quanto à influência da temperatura ambiente no comportamento humano, um 

pesquisador tido como referência, e por consequência citado em diversos artigos, é o 

professor Griffitt, que em 1970 realizou um experimento que procurou analisar os efeitos das 
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condições de temperatura sobre o comportamento afetivo social do ser humano. Partindo de 

uma análise do cotidiano das pessoas, o professor descreve que normalmente as respostas para 

as esposas, colegas e alunos são muitas vezes apontadas como mais negativas quando se está 

"quente e ranzinza", do que quando se está confortavelmente situado em um ambiente com ar-

condicionado. Griffitt traz ainda o relato da entidade United States Riot Commission (1968) 

que analisou tumultos em guetos nos EUA e revelou que, na maioria dos casos, a temperatura 

durante o dia em que a violência eclodiu foi bastante elevada. Em 9 de 18 distúrbios a 

temperatura chegou a 90 graus [32ºC] ou mais durante o dia, enquanto em oito casos a 

temperatura anterior à violência tinha sido de 80 graus [26ºC]. Para Greenberg (1969), a 

incidência de agressões físicas é conjuntamente uma função da temperatura, densidade 

populacional, e os fatores de tensão genética (GREENBERG, 1969, apud GRIFFITT, 1970, 

p.241, tradução nossa). 

 Os estudos apontam, portanto, que a temperatura ambiente é capaz de influenciar, 

isoladamente ou em conjunto com outros fatores, o comportamento humano. Desta forma é 

preponderante que varejistas gerenciem corretamente a climatização no interior da loja para 

despertar uma sensação agradável nos consumidores, e assim influenciar positivamente em 

sua compra. Neste sentido, Bitner (1992) postula que as condições ambientais, como a 

qualidade da temperatura, ruído e ar, afetam o estado fisiológico das pessoas (como o 

conforto) e, portanto, podem influenciar as pessoas a permanecer ou a desfrutar de um 

ambiente (BITNER, 1992, apud LAM, 2001, p.190, tradução nossa). 

 A importância do tato no varejo tem sido demonstrada na prática por diversos estudos, 

como em um caso no qual os pesquisadores descobriram que os participantes que 

simplesmente tocaram numa caneca de café por pelo menos 30 segundos criaram um nível 

maior de adesão ao produto. Por conta desta conexão, eles ainda ficaram dispostos a pagar 

mais por ele. Em um segundo estudo, clientes de um restaurante que foram tocados pelos 

atendentes deram gorjetas maiores, e na mesma pesquisa os pesquisadores relataram que 

demonstradores de alimentos em supermercado que tocaram levemente os clientes tiveram 

melhores resultados em fazê-los experimentar um novo lanche e recuperar cupons para a 

marca (SOLOMON, 2011, p. 91). 

 Diante da importância do toque no processo decisório de compra, os clientes devem 

ser encorajados a tocar na mercadoria, especialmente quando se trata de roupas (HODGSON, 

on-line, tradução nossa). Esse contato físico com o produto produz grande gratificação no 
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consumidor, gera um prazer antecipado à posse do produto e consiste, muitas vezes, em etapa 

indispensável no processo de decisão de compra (PARENTE, 2010, p. 298). 

 Limdstrom (2007, p.96) observa que “o que sentimos sobre uma marca está muito 

relacionado com o tipo de qualidade que atribuímos ao produto. As pessoas ainda andam em 

volta e chutam o pneu do carro que estão pensando em comprar”. 

 Neste sentido, outro exemplo vem da rede de supermercados britânica Asda, que 

removeu a embalagem de várias marcas de papel higiênico em suas lojas de modo que os 

clientes pudessem tocar e comparar as texturas. O resultado, segundo o varejista, foi um 

aumento na venda para sua própria marca (SOLOMON, 2011, p.91). 

 As sensações que atingem a pele, sejam de uma confortável massagem ou a ardência 

de um vento de inverno, nos estimulam e relaxam. Os pesquisadores chegaram a demonstrar 

que o toque pode influenciar as interações de vendas.  Alguns antropólogos veem o tato mais 

como uma linguagem primitiva, a que aprendemos bem antes de escrevermos e falarmos. 

Parece que os sentidos hápticos (tato) moderam a relação entre a experiência com o produto e 

a confiança no julgamento – isto confirma a noção sensata de que temos mais certeza a 

respeito do que percebemos quando podemos tocar (SOLOMON, 2011, p. 91). 

 A indústria cosmética, mesmo não pertencendo ao segmento de varejo, foco deste 

trabalho, é um segmento de empresas que já explora em suas ações o apelo ao tato. Os frascos 

de perfume e cosméticos, por exemplo, tendem a dizer algo aos consumidores através do seu 

apelo tátil. A maioria dos frascos de perfume ainda é feita de vidro, porque quando as 

mulheres seguram um vasilhame de vidro elegantemente esculpido, elas experimentam uma 

sensação de luxo que os materiais mais modernos não conseguem proporcionar. É como se 

elas perguntassem a si mesmas: por que alguém iria colocar alguma coisa inferior em um 

frasco tão bonito? O mesmo ocorre na indústria da moda. Também ligamos a riqueza ou a 

qualidade percebida do material do vestuário à sua “sensação”, seja ela áspera ou macia, 

flexível ou inflexivel. Consideramos um tecido suave, tal como a seda, artigo de luxo, 

enquanto o brim é prático e durável. A figura 19 resume algumas dessas associações da 

qualidade tátil (SOLOMON, 2011, p.92). 
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FIGURA 19 - OPOSIÇÕES TÁTEIS EM TECIDO 

 

Fonte: Solomon (2011, p.92) 

 

 A textura é outro elemento comumente encontrado no showroom das construtoras 

civis. Seja num papel de parede ou num item de decoração, tal como o tecido de uma 

almofada diferenciada, o showroom é rico em tipologias de textura. Neste sentido, Souza 

(2009, p.77-78) contribui ao afirmar que é o estilo do ambiente e as atividades ali exercidas 

que determinam o tipo da textura a ser utilizada. Ele acrescenta ainda que as características da 

textura têm capacidades físicas, como absorver ou refletir som e calor; e visuais, como, por 

exemplo, rememorar uma época. A textura como elemento visual pode substituir as 

qualidades do sentido tátil, pois ela pode ser percebida e reconhecida tanto através do tato 

quanto através da visão. As padronagens, como, por exemplo, nos tecidos, papéis de parede, 

normalmente apresentam somente as qualidades óticas sem apresentarem qualidades táteis. 

Segundo Dondis, as qualidades táteis e visuais são simultâneas e interagem de forma que 

permite à mão e ao olho terem sensações individuais, mesmo que tenham valor associativo: 

“o julgamento do olho costuma ser confirmado pela objetividade do tato” (DONDIS, 2003, 

apud SOUZA, 2009, P.78 ). 

 

1.7.4  Música no ambiente 

 Que a música afeta os seres humanos de várias maneiras isto provavelmente é 

presumido de alguma forma. Muitos profissionais de marketing, inclusive, já aceitam esta 

ideia, dado que a música é cada vez mais utilizada como um estímulo no ambiente de varejo, 

bem como na publicidade. A música tem sido considerada um meio eficiente de comunicação 

não verbal e eficaz para desencadear estados de espírito. Portanto, não é surpresa que a 

música tenha se tornado um componente importante do “marketing de consumo”, tanto no 

ponto de venda, como na publicidade. No entanto, apesar de ser a ferramenta promocional de 

destaque, a música não é bem compreendida ou controlada por comerciantes. 
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Consequentemente, os comerciantes estão precariamente dependentes de músicos para a sua 

visão sobre a seleção ou a composição da música "certa" para situações particulares 

(BRUNER II, 1990, p.94, tradução nossa). 

 Para Lindstrom (2007, p.83), o som “é fundamental para a construção do humor e para 

o desenvolvimento do clima da história que está sendo contada”. Atualmente, a música tem 

sido tratada como um elemento vital para a atmosfera do ponto de venda, com especialistas de 

marketing e designers de loja procurando fazer com que o local da compra reflita os valores 

da marca do varejista (PARENTE, 2010, p. 299). 

 Muitos aspectos do som (pelo menos que conseguimos ouvir) afetam os sentimentos e 

os comportamentos das pessoas. As lojas e restaurantes tocam frequentemente determinados 

tipos de música para criar uma certa atmosfera (SOLOMON, 2011, p. 90).  

 Apesar de sua relevância para construção de uma atmosfera agradável, Areni e Kim 

(1993, p. 336) atestam que o número de investigações abordando a influência da música no 

comportamento do consumidor ainda é bastante pequeno. Embora alguns pesquisadores 

examinassem os efeitos do volume da música (SMITH; CURNOW, 1966) e tempo 

(MILLIMAN, 1982, 1986) sobre certos aspectos do comportamento de compra. Bruner II 

(1990) sugere que o gênero da música de fundo é suscetível de produzir efeitos mais fortes 

sobre as percepções e preferências. Além disso, como preferências de gêneros musicais são 

fortemente influenciadas por diferenças individuais (CUPCHIK; RICKERT; MENDELSON, 

1982), variando o gênero na música de fundo em uma loja é mais suscetível de produzir 

efeitos diferenciados entre grupos de clientes. 

 Para Kotler (1973, p.51, tradução nossa), as principais dimensões sonoras em uma 

atmosfera  de loja são: volume e tempo. Embora o autor apresente apenas estas duas 

dimensões, Bruner II (1990, p.95, tradução nossa) relata que a música não é simplesmente 

uma massa sonora genérica, mas sim uma química complexa de elementos controláveis. 

Infelizmente, não há uma taxonomia definitiva dos elementos de uma música. Definições 

variam, e o que é um componente primário em uma taxonomia é um subcomponente em 

outro. Porém, o pesquisador relata que características como tempo e tom aparecem 

relacionadas em quase todas as listas, inclusive com algumas confirmações empíricas 

(HENKIN, 1955), (NIELTIZER, 1957) e (CESAREC, 1982). Apesar de evidências menos 

claras, também foi encontrado um terceiro fator: textura musical. 
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 Como se observa, a música envolve uma linguagem própria com várias terminologias 

e particularidades. A tabela 16 traz alguns esclarecimentos de Bruner II (1990, p.95, tradução 

nossa) quanto a estes principais pontos: tonalidade, textura e tempo.  

 

TABELA 16 - EXPRESSÕES EMOCIONAIS ATRIBUÍDAS A VÁRIOS COMPONENTES 

DA MÚSICA 

Expressões relacionadas à tonalidade 

1. Melodia é a sequência de notas que ocorre durante uma música. “Mode” refere-se a uma série de 

notas, arranjadas numa escala de intensidade ascendente, que fornece a substância tonal de uma 

música. 

2. Se a  melodia é vista no plano horizontal, porque ocorre ao longo do tempo, a harmonia deve ser 

vista como vertical, pois refere-se a notas tocadas simultaneamente. A harmonia pode ser 

consonante ou dissonante; a primeira são notas ou acordes que produzem uma reação subjetiva 

agradável, enquanto que a segunda refere-se aos sons que evocam uma reação desagradável. 

3. "Para cima" e "para baixo" no arranjo não correspondem somente à lógica da física (cima e 

baixo), mas pode indicar também ir para o início, bem como para o final, respectivamente. 

4. Subindo e descendo o tom pode transmitir uma intensidade crescente ou decrescente em um dado 

contexto emocional. 

5. Músicas em tons mais agudos ou altos são geralmente consideradas mais felizes do que canções 

em tons graves ou baixos. 

6. Harmonias complexas são mais tristes do que harmonias simples. 

Expressões relacionadas à textura 

1. Textura é a responsável por fornecer a “cor” e riqueza estética. Timbre é a parte da textura da 

música que diz respeito à diferenciação no som que faz um instrumento diferente do outro, mesmo 

com ambos tocando a mesma melodia. Orquestração é a arte de tramar as propriedades ímpares 

sônicas de múltiplos instrumentos para produzir a complexa textura de um trabalho musical. 

2. O volume também pode contribuir  para a textura da música. Ele pode ser usado para fazer uma 

nota ou para tornar uma nota mais alta que outras ao seu redor. 

3. Volume alto pode sugerir animação ou proximidade, enquanto volume baixo implica a 

tranquilidade ou a distância. 

4. O timbre dos instrumentos de metal transmitem uma sensação de frio e força, enquanto os 

instrumentos de palheta produzem uma expressão solitária e melancólica. 

Expressões relacionadas ao tempo 

1. Ritmo é o padrão de acentos dado para batidas ou notas na música. [...] fraseamento é o tempo de 

duração do som de uma nota comparado com o período rítmico que ela ocupa. 

2. Ritmos binários produzem uma expressão rígida e controlada em comparação com o ritmo 

ternário, que é mais “relaxado”. 

3. Quanto mais rápido o tempo, mais animação e felicidade ela expressa. 

4. Ritmos irregulares como pontilhados produzem expressões mais complexas. 

5. Ritmos mais “estruturados” sugerem um clima sério, enquanto ritmos suaves são mais 

brincalhões. 

6. Notas em staccato dão mais ênfase de uma passagem do que notas normais. 

Fonte: adaptado de Cooke (1962); Zetel (1973) apud Bruner II (1990). 

 Os estudos de Yalch e Spangenberg (1990) compararam os efeitos de ouvir músicas de 

ritmo rápido versus lento.  Eles descobriram que os clientes mais jovens (menos de 25 anos) 

informaram ter gasto mais tempo durante a compra quando expostos à música lenta, enquanto 
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os clientes mais velhos (acima 25 anos) achavam que estavam na loja por mais tempo quando 

expostos à música com ritmo mais rápido (YALCH; SPANGENBERG,1990, apud ARENI; 

KIM, 1993, p. 337, tradução nossa). Nesta mesma linha de pesquisa, Milliman (1982, p.89), 

ao realizar um experimento em um supermercado, concluiu que a música lenta (72 bpm - 

batidas por minuto - ou menos) tornou o tráfego significativamente mais lento em relação à 

execução de músicas rápidas (a partir de 94 bpm). De forma similar o volume de venda foi 

significativamente maior com a música lenta em relação à música rápida. Em outro estudo, 

também realizado em um restaurante, Brunner II (1990, p.99, tradução nossa) concluiu que 

quando se tocava música lenta, as pessoas levavam mais tempo para fazer suas refeições e ir 

embora do que aquelas expostas à música rápida. 

 Como visto até o momento, a música carrega uma carga simbólica, enriquecida 

culturalmente ao longo dos tempos. Quando ouvida pelos consumidores, ela pode provocar 

sentimentos agradáveis ou não no ponto de venda, podendo assim contribuir ou não 

respectivamente com a compra. Da mesma forma que em outros processos comunicativos, a 

música exerce uma troca simbólica, neste caso entre o comerciante (emissor) e consumidor 

(receptor). Diante deste fato é imprescindível que o varejista compreenda o perfil de seus 

clientes e o valor simbólico dos gêneros musicais para os mesmos, lembrando que a música 

pode ter uma interpretação individual de acordo com experiências vividas do consumidor. O 

que torna ainda mais complexa esta tarefa.  

 Num estudo realizado em uma loja de vinho, por exemplo, quando uma música 

clássica foi executada no ambiente, os resultados indicaram que a música clássica influenciou 

os consumidores a gastar mais dinheiro. Outras conclusões sugerem que, ao invés de 

aumentar a quantidade de vinho comprado, os clientes selecionaram mercadoria mais cara 

quando a música clássica foi tocada em volume baixo, como música de fundo (ARENI; KIM, 

1993, p.336, tradução nossa).  

 A combinação química de alguns elementos sonoros, como exposto anteriormente, 

pode criar uma música capaz de despertar inúmeros sentimentos no consumidor. Tal como 

numa receita, após a mistura dos ingredientes tem-se o “prato” pronto. No mesmo raciocínio, 

na música têm-se os gêneros musicais, que variam conforme a região. No Brasil, dois 

exemplos são o forró e o samba, gêneros musicais nascidos no país e que são ouvidos quase 

que exclusivamente aqui.  

 Ao discorrer sobre os objetivos cognitivos com o uso dos diversos gêneros musicais, 

os pesquisadores Castro, Bercebal e García (2010, p. 169, tradução nossa) apresentam uma 
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lista criada por Riunier (2002) que relaciona os principais tipos de músicas universais e os 

respectivos sentimentos associados (ver tabela 17). 

 

TABELA 17 – SENTIMENTOS ASSOCIADOS AOS DISTINTOS TIPOS DE MÚSICAS  

Jazz Barroca Clássica Pop Heavy Metal – rock – tecno 

- Sentimental 

- Romântica 

- Relaxamento 

- Íntima 

- Sedutora 

- Tranquila 

- Doce 

 

- Majestosa 

- Prestígio 

- Nobreza 

- Grandiosa 

- Tranquila 

- Sofisticação 

- Espiritual 

- Feminilidade 

- Sensualidade 

- Intimidade 

- Excitante 

- Jovem 

- Alegre 

- Divertida 

- Dinâmica 

- Moda 

- Viva 

- Estranha 

- Inquietude 

- Misteriosa 

- Obscura 

- Energética 

- Sombria. 

 
Fonte: Riunier (2002) apud Castro; Bercebal; García (2010, p. 169). 

 

 

1.8 O ponto de venda (PDV) e as novas configurações 

 Por um longo período o ponto de venda (PDV) foi visto por muitos profissionais 

apenas como um espaço físico, cuja finalidade primordial era apenas abrigar as mercadorias à 

disposição dos consumidores, que se deslocavam até o local para fazer suas compras 

rotineiras, ou seja, uma visão puramente funcionalista e, por que não, simplista.  

 Porém com o advento da concorrência extremada, um novo olhar sobre o ponto de 

venda se iniciou, pois o ponto de venda era o único espaço físico onde se tinha o produto, 

propaganda e consumidor propenso a comprar com dinheiro no bolso. Este olhar permitiu 

uma nova leitura sobre o ponto de venda que ganhou status de fator competitivo e 

diferenciação para os varejistas. Parente (2010, p.293) afirma que “nenhuma outra variável do 

mix varejista provoca tanto impacto inicial no consumidor como a loja em si”. 

 Rabaça e Barbosa (1978, p.367) definem o ponto de venda como um “estabelecimento 

comercial, onde o produto é adquirido pelo consumidor”. Posteriormente Gullo e Pinheiro 

(2009, p.100) definiram como “os estabelecimentos comerciais com a presença física do 

produto, as lojas virtuais de comércio eletrônico via internet e os pontos de contato via 

eventos, [...] são pontos de venda, com autosserviço ou não”. 
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 Certamente um ponto na história que deve ter contribuído, ou ao menos acelerado esta 

releitura da importância do ponto de venda, está no surgimento do comércio eletrônico que 

forçou os varejistas tradicionais a reagir. 

 Aliás, cada ciclo da humanidade carrega consigo mudanças inerentes a sua época. A 

pós-modernidade não podia ser diferente. Vivenciamos inúmeras mudanças tecnológicas e 

que por vezes influenciaram no modo de vida das pessoas aqui presentes. Galindo (2008, 

p.32) afirma que “os consumidores estão mudando, a mídia está mudando, a sociedade está 

mudando, as empresas estão mudando, as tecnologias estão em constantes mudanças, 

logicamente com os processos comunicativos [...] não seria diferente”. 

 Se no passado os publicitários procuravam apenas novas ideias e a mídia mais 

adequada. Hoje, precisam também inovar nos meios, com a afirmação de que apenas as 

formas tradicionais de mídia não são suficientes para promover vendas quanto eram no 

passado (SISSORS; BUMBA, 2001, p.15). 

 Para Lindstrom (2007, p.112), “no mundo atual, não são as mensagens em alto volume 

que tem maior chance de serem ouvidas. O que aumenta a chance de atingir os objetivos é 

uma mensagem que apela aos diversos sentidos”. O pesquisador mostra que os publicitários, 

se quiserem obter êxito, deverão deixar de lado o dogma da comunicação bidimensional 

baseada apenas em som e imagem e passar para uma comunicação pentadimensional que 

explore todos os sentidos humanos. 

 De seis em seis anos, o Popai Brasil (The Global Association for Marketing at Retail) 

realiza a pesquisa “Super e Hiper” que apontou no ano de 2010 que 76% dos produtos 

comprados são decididos no PDV e não previamente. Os resultados anteriores demonstravam 

um índice ligeiramente mais elevado - 85% (1998) e 81% (2004) respectivamente (PEREIRA, 

2010, p.10). 

 O estudioso Paco Underhill, em sua obra Vamos às Compras, ao discorrer sobre o 

papel do ponto de venda no atual contexto do consumo, afirma que: 

 
[...] cada vez menos decisões são influenciadas no lado de fora da loja, 

grande parte de nossas decisões é tomada no momento da compra. Ou seja, 

na hora de comprar, em vez de dependerem da fidelidade à marca, ou da 

influência da propaganda ou do marketing, os shoppers [consumidores] 

ficam sujeitos a impressões e informações que adquirem dentro da loja. [...] 

os meios de comunicação mais importantes para a transmissão de mensagens 

e para fechar vendas são a loja e os corredores. O prédio, a locação, tornou-
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se um grande anúncio tridimensional de si mesmo (UNDERHILL, 2009, p. 

27-28, grifo nosso).  

 

 Frente à relevância do ponto de venda para a economia, Ferracciu (2008, p.95) diz que 

atualmente há uma clara percepção dos anunciantes de que o PDV passou a ser a principal 

mídia dos produtos. O comércio varejista está disparado em primeiro lugar em investimentos. 

É o segmento econômico com maior verba reservada para ações de mídia, respondendo por  

10,8 bilhões de reais, o que significa 27% do bolo [verba publicitária]. Isto sem considerar 

investimentos específicos da indústria no PDV como compra e aluguel de espaço, ações de 

exibitécnica, amostragens, degustações, ofertas cooperadas, brindes, vendas condicionadas, 

premiums acoplados a produtos com campanhas do tipo gift e bandedpacks, eventos, cupons, 

concursos e sorteios realizados só no PDV, fornecimento de repositores e promotores, entre 

outras ações. 

 Ao contextualizar o PDV no varejo atual, Gracioso (2008, p. 101) afirma que “o 

varejo de hoje lembra as catedrais da Idade Média. As lojas são autênticas catedrais de 

consumo, feitas para embasbacar os crédulos consumidores e transformá-los em presas 

fáceis”.  

 Além de suas vantagens naturais, como produtos que os compradores podem de fato 

ver, tocar e experimentar, atendimento pessoal ao cliente e entrega imediata para compras 

pequenas ou médias, as lojas oferecem também a experiência de compra como forte 

diferencial (KOTLER; KELLER, 2006, p.511). 

 É justamente neste contexto, isto é, na experiência de compra que os varejistas têm 

investido. O objetivo é transformar o momento da compra numa situação prazerosa. A parte 

exterior do PDV deve ser atraente a ponto de seduzir o cliente a entrar, e no interior deve 

ocorrer o encantamento através de estímulos sensoriais que despertem emoções e sentimentos 

positivos nos clientes, fazendo com que o cliente permaneça mais tempo na loja e sinta 

vontade de retornar outras vezes.  

 Em alguns casos, a este espaço físico (PDV) no qual se cria experiências emocionais e 

prazerosas dá-se o nome de loja-conceito. Trata-se de um espaço arquitetônico onde os cinco 

sentidos (olfato, tato, paladar, visão e audição) são explorados através de uma ambientação 

que envolve o cliente emocionalmente. Plascak (2008, p.5) afirma que “a loja-conceito é o 

espaço sensorial da marca, onde todas as suas manifestações falam a mesma língua e 

permitem uma relação direta com o cliente, através dos sentidos”. 



 

204 

 ESPM (2009, on-line) contribui ao afirmar que “a loja-conceito é capaz de transformar 

sonhos em realidade”. Hoje o PDV pode ser entendido como um meio de comunicação que 

carrega consigo uma mensagem multissensorial apelativa aos sentidos humanos.  

 Diferente de um anúncio publicitário convencional que utiliza normalmente dois 

sentidos, visão e audição, como na propaganda em televisão, o ponto de venda procura 

estimular todos os sentidos conjuntamente. E quanto maior o número de estímulos sensoriais 

envolvidos na construção de uma marca, maior será o número de memórias sensoriais e mais 

forte será a adesão do consumidor à marca. Este apelo multissensorial melhora a percepção de 

qualidade do produto e consequentemente o valor da marca (LINDSTROM, 2007, p.80).  

 Quando esta experiência multissensorial é transportada para o ponto de venda, seus 

efeitos resultam diretamente em benefícios financeiros para as organizações. 

Como primeiro a Walt Disney e depois a Starbucks mostraram, existem 

recompensas financeiras na criação de uma experiência sensorial e 

emocional de imersão que envolve um cenário, personagens (funcionários) e 

um enredo (a experiência da oferta). As atrações dos parques de diversão e o 

café são meramente as plataformas da oferta. A eles, estas empresas  

adicionam oportunidades especialmente desenvolvidas para que lá os 

consumidores se sintam emocionalmente satisfeitos como em nenhum outro 

lugar (HILL, 2009, p.140). 

 

 Ao entender comunicação como a transmissão de um significado, a loja-conceito tem 

sido encarada por algumas empresas literalmente como um meio de comunicação, assim 

como noticia Klinke:  

A loja-conceito da marca masculina carioca Toulon, inaugurada há dois 

meses em uma movimentada esquina na Ataulfo Paiva, no Leblon, pode ser 

considerada o melhor outdoor da marca. [...] um ponto de divulgação 24 

horas. Ali é um dos poucos lugares no Rio em que circula gente de dia e à 

noite (KLINKE, 2008, on-line, grifo nosso).  

 

 Ao definir a localização da loja-conceito, os varejistas procuram também por regiões que 

possuam um “conceito” que permita criar sinergia com o posicionamento da marca. Luxo, 

boemia, esportes, cultura, lazer, enfim, são inúmeras as possibilidades à disposição das 

empresas. Neste sentido, Luciano Kleiman [diretor de marketing] relata que a localização das 

lojas é “fundamental para o sucesso da estratégia. As duas lojas Adidas ficam na Rua Oscar 

Freire, um dos principais polos do comércio de luxo de São Paulo” (NUBILA, 2009, on-line). 
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 Outro fato similar quanto ao uso da loja-conceito é noticiado por Heineken (2009, on-

line) ao dizer que “o objetivo de uma grande cervejaria ao abrir sua loja-conceito não é lucrar 

com a loja, mas ter uma grande publicidade de cerveja, com foco no público jovem e do sexo 

masculino”. 

 Enquanto a vocação de uma loja convencional no varejo é principalmente a geração de 

receitas, a loja-conceito possui como principal premissa a missão de impactar e encantar as 

pessoas com suas experiências. Facchini (2008, on-line) diz que embora a Sony comercialize 

os produtos em sua loja-conceito, ela desempenha um papel muito mais de marketing do que 

de vendas para a Sony. 

 A loja-conceito pode servir a diversos objetivos empresariais, entre eles Nubila (2009, 

on-line) destaca que ao divulgar sua linha de produtos, as empresas conseguem construir a 

imagem institucional da companhia. Logo, o intuito de abrir lojas é fortalecer a imagem 

corporativa da empresa. 

 Alguns pesquisadores afirmam que o efeito da percepção até mesmo de shopping na 

qualidade do produto é muito forte. O shopping cria uma atmosfera e desempenha um papel 

mundial de embalagem para os produtos vendidos (CHEBAT; MICHON, 2003, p.537, 

tradução nossa). 

 Neste sentido, Ciaffone (2008, on-line) colabora ao escrever sobre um novo shopping 

na cidade de São Paulo (Cidade Jardim), um espaço comercial muito utilizado por grandes 

marcas para instalar suas lojas conceitos. Ela cita que devido a essa sua vocação o shopping  

“tem o poder de posicionar grifes de luxo novas, bem como de dar um ar ainda mais sedutor 

às tradicionais funcionando como uma espécie de mídia em três dimensões”. 

 Estratégias importantes, e muitas vezes decisivas, para as empresas como 

reposicionamento de mercado também encontram na loja-conceito uma possibilidade de uso. 

Klinke, ao discorrer sobre o reposicionamento de uma marca global, notícia que:  

Só as canetas não dão conta da nova história que a Montblanc pretende 

escrever. Ela extrapolou sua vocação de letra cursiva ao apostar fortemente 

em relógios desde 1997 e em alta joalheria, no ano passado. Com a loja-

conceito no Cidade Jardim vai ficar evidente para o consumidor o novo 

posicionamento da Montblanc (KLINKE, 2008, on-line).  

 

 Em alguns momentos a utilização desta competência comunicacional se assemelha 

muito à gramática de seu nome “conceito”, pois empresas que possuem em sua rede de 

distribuição inúmeros clientes varejistas ou lojas próprias utilizam-se da loja-conceito 
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simplesmente para disseminar aos demais pontos de venda um “conceito”, ou seja,  

funcionando como uma loja modelo. Klinke (2009, on-line) diz que “a inauguração da loja-

conceito da Todeschini [...], é o último passo de um projeto de reposicionamento que 

começou em 2003. O modelo da loja-conceito deve ser replicado. A Todeschini tem 300 PDV 

no país”. 

 Outro diferencial das lojas-conceito é sua capacidade de criar lugares fascinantes por 

meio de um “não-lugar”. A loja da marca Speedo, por exemplo, localizada em São Paulo, 

promete fazer com que os consumidores vivenciem a experiência e a sensação de estar na 

água, pois em seu interior a marca promete ao consumidor o envolvimento com apelos 

sensoriais como cheiro de cloro, som de água e iluminação, que simula o reflexo da luz na 

piscina (SPEEDO, 2009, on-line). 

 Algumas lojas prometem ir além da experiência da compra e criar um estilo de vida, 

uma espécie de “humanização da marca”. Klinke (2008, on-line), ao noticiar sobre a loja da 

marca Ecko, diz que “não será só uma linda loja, mas um local onde os jovens possam se 

encontrar e ter experiência. [...] haverá espaço para venda de vídeo games, revistas, 

brinquedos, ou seja, uma oportunidade para experimentar todo nosso lifestyle”. 

 Um dos objetivos de uma loja-conceito é seduzir e atrair clientes para o interior da 

loja. Alguns varejistas ilustram resultados expressivos neste quesito, como relata Rahal (2009, 

on-line), “a loja-conceito da Samsung, fabricante coreana de aparelhos eletrônicos, foi 

inaugurada há pouco mais de três anos e está perto de completar um milhão de visitantes”. 

 Inicialmente as lojas conceitos eram utilizadas por empresas focadas no segmento de 

clientes com maior poder aquisitivo (premium), até mesmo como forma de diferenciação 

frente aos demais varejistas. Porém, algumas notícias veiculadas na imprensa especializada 

revelam que atualmente empresas de diversos segmentos e foco de atuação também têm 

utilizado a loja-conceito como estratégia. Neste sentido, Silva (2009, on-line), ao falar sobre 

uma grande rede de magazine, focada principalmente no consumo popular, relata que  “para 

divulgar a loja-conceito do Shopping Center Norte, a C&A lança campanha totalmente focada 

na Região Norte de São Paulo”. Outro segmento, o de telefonia móvel também tem se valido 

do uso de lojas conceito, pois as principais operadoras do país, entre elas Claro, Vivo e TIM, 

possuem uma ou mais lojas conceito (RAHAL, 2009, on-line). 

 Por fim, no tocante às tendências de uso desta ferramenta, o instituto de pesquisas 

Popai afirma que: 
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Uma tendência que continua em alta é a experiência de compra, composta de 

elementos como design/ambientação da loja, tecnologia aplicada, 

iluminação, novos conceitos de espaço e marketing sensorial. Três bons 

exemplos desse movimento são as lojas-conceito Lego Global Family 

Attractions, Nokia Flagship Store e Bloomingdale's [...]. Na Bloomingdale's, 

a cada departamento mudam a cor, a iluminação, muda o design e até o som. 

É uma loja totalmente sensorial. As pessoas sentem as mudanças 

inconscientemente. Já a loja da Nokia é um show de tecnologia, desde o 

design até a iluminação. Eles apresentam os produtos de maneira que o 

consumidor possa interagir. Ao pegar um celular, logo uma tela aparece na 

parede com todas as informações sobre o aparelho [...]. Na loja da Lego [...] 

o que chamou a atenção foi o conceito de experiência de compra interativa. 

Eles permitem que todos os consumidores experimentem de tudo, brinquem 

à vontade (POPAI, 2008, on- line). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

208 

CAPÍTULO V - ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

 

 O último capítulo da dissertação ilustra inicialmente uma definição da missão, visão, 

valores e outras informações pertinentes às empresas que participaram da pesquisa (fase 

descritiva). Na sequência um tópico revela as principais constatações que o autor deste 

trabalho observou durante as observações diretas no showroom das construtoras e 

incorporadoras, dividindo a discussão conforme o protocolo de observações em quatro 

pilares: condição ambiental, condição física, condição social e símbolos. Por fim, uma 

discussão dos principais pontos citados durante as entrevistas semiestruturadas é articulada 

para construir um entendimento do uso do showroom como mensagem mercadológica, 

buscando sobretudo compreender os aspectos polissêmicos desta troca simbólica entre 

atmosfera do apartamento decorado e o consumidor. 

 

 

1.1 Perfil das empresas selecionadas 

 

 

 A intenção neste tópico é compilar algumas informações a respeito das construtoras e 

incorporadoras selecionadas inicialmente para a fase descritiva, de forma complementar aos 

demais dados já citados, permitindo assim uma maior compreensão do perfil das empresas. 

Sendo assim, são apresentadas, a seguir, informações como missão, visão e valores, retiradas 

do site das respectivas empresas. 

 

 

1.1.1 Gafisa 

 

 

 A Gomes de Almeida Fernandes Ltda., ou "GAF", foi constituída em 1954 na cidade 

do Rio de Janeiro e atuava no setor imobiliário nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 

dezembro de 1997, a GP Investimentos S.A. e suas afiliadas, ou "GP", firmaram uma parceria 

com os acionistas da GAF a fim de criarem a Gafisa S.A
40

.  

 A Gafisa se divide atualmente em três marcas (ver tabela 18) Gafisa, Tenda e 

Alphaville, e cada uma das empresas controladas atende a um determinado segmento de renda 

e oferece diferentes tipos de produto. 

 

                                                 
40

 Fonte: http://www.gafisa.com.br/ri. Acesso 01 mar 2012. 

http://www.gafisa.com.br/ri
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TABELA 18 - PERFIL DAS EMPRESAS GAFISA 

Marca Gafisa AlphaVille Tenda 

Perfil Incorporadora de 

empreendimentos 

residenciais 

customizados em 

áreas metropolitanas. 

Empresa de 

desenvolvimento 

urbano focada na 

venda de lotes 

residenciais. 

Incorporadora de 

empreendimentos residenciais 

padronizados em áreas 

metropolitanas e arredores. 

Segmento Média, Média-Alta e 

Alta Renda 

Média, Média-Alta e 

Alta Renda 

Segmento popular 

Preço (Unidades) Unidades acima de 

R$ 200 mil 

Entre R$ 70 mil e R$ 

500 mil 

Entre R$ 50 mil e R$ 200 mil 

Fonte: http://www.gafisa.com.br/ri/. Acesso 01 mar 2012. 

 

 Visão: a Gafisa visa manter posição de liderança em vendas residenciais nos setores de 

desenvolvimento urbano e construção residencial, oferecendo aos acionistas um maior retorno 

de seus investimentos. 

 Valores:  

 - Gente: atrair, reter e manter os melhores talentos; 

 - Inovação: desenvolver produtos inovadores, antecipar tendências globais e atingir as 

expectativas e necessidades de nossos clientes; 

 - Objetividade: focar no essencial, ser pragmático e agilizar a tomada de decisão; 

 - Custos: empregar controles de custo rigorosos na busca de maior lucratividade; 

 - Resultados: alcançar crescimento e resultados fortes e consistentes para nossos 

acionistas; 

 - Ética: manter elevados padrões éticos e morais e observar normas legais que 

garantam nossa credibilidade nos mercados em que operamos; 

 - Qualidade: desenvolver e implementar tecnologias de ponta com o objetivo de 

assegurar a qualidade de nossos produtos e processos; 

 - Meio ambiente e comunidade: respeitar o meio ambiente e as comunidades em que 

desenvolvemos nossos projetos; 

 - Divulgar as ações tomadas que violem o Código de Ética. 

 Receita bruta operacional em 2011
41

: R$ 3.964.849.000,00. 

 

 

 

                                                 
41

 Fonte: http://gafisa.riweb.com.br/planilhasdinamicas.aspx. Acesso 01 mar 2012. 

http://www.gafisa.com.br/ri/
http://gafisa.riweb.com.br/planilhasdinamicas.aspx
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1.1.2 Tecnisa 

 

 Em 24 de agosto de 1977, a companhia iniciou suas atividades de engenharia e 

construção por meio da Tecnisa Engenharia
42

. No período que compreende os anos de 1987 a 

1990 a Tecnisa experimentou diferentes períodos de alta inflação e de forte inadimplência dos 

mutuários, de queda no valor dos aluguéis e de alta do preço das matérias-primas.  Nos anos 

de 1995 a 1999 o setor da construção civil sofreu um novo choque causado pela quebra de 

algumas empresas, o que fez com que a Tecnisa investisse em sua própria imagem. 

 A partir de 2000, a Tecnisa aperfeiçoou sua política de atendimento ao cliente e de 

respeito ao consumidor. O resultado de tal política foi o recebimento de diversos prêmios, 

dentre os quais, o “Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente” em 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (Heptacampeã). Em 2005, a Companhia recebeu, na 

categoria relacionamento com o cliente, o prêmio Master Imobiliário (recebeu mais três 

prêmios, em 1999, 2004 e 2007, em outras categorias), e o “Folha de Qualidade Imobiliária” 

em 2003, concedidos pela empresa Padrão Editorial e pelo jornal Folha de S. Paulo, 

respectivamente.  

 O Top Imobiliário do jornal O Estado de S. Paulo, em parceria com a Empresa 

Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), classifica as construtoras, incorporadoras e 

vendedoras que se destacaram na produção de imóveis residenciais e comerciais. A Tecnisa 

ganhou esse prêmio em 1997, 1999, 2002, 2007, 2008 e 2009. 

 Missão
43

: oferecer produtos e serviços no mercado imobiliário, cuja rentabilidade e 

satisfação dos clientes assegurem a sustentabilidade da empresa e a valorização da marca 

Tecnisa. 

 Visão: ser reconhecida como a melhor empresa do segmento imobiliário, perpetuando 

nosso negócio pela rentabilidade, qualidade de entrega, inovação e relacionamento com 

clientes, colaboradores e investidores. 

 Valores:  

 - Integridade: conduzimos nossos negócios de forma transparente e íntegra. Pautamos 

nossas ações pelos mais altos padrões profissionais. Cumprimos o que prometemos. Não 

garantimos que não vamos cometer erros, mas garantimos que sempre vamos corrigi-los e 

aprender com eles. 

 Atitude: pensamos e agimos como donos do negócio, garimpando todas as 

oportunidades que aparecem no mercado. Somos comprometidos, persistentes, proativos e 

                                                 
42

 Fonte: http://www.tecnisa.com.br/investidores.html. Acesso 04 mar 2012. 
43

 Fonte: http://www.tecnisa.com.br/institucional-nossas-crencas.html. Acesso 04 mar 2012. 

http://www.tecnisa.com.br/investidores.html
http://www.tecnisa.com.br/institucional-nossas-crencas.html
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tomamos riscos de forma responsável. Agimos com cordialidade e respeito; temos senso de 

urgência e pontualidade. Lideramos com exemplos. 

 Resultado: somos obstinados pela busca de resultados, pois são eles que garantem o 

retorno sobre nossos investimentos, a satisfação dos acionistas e a remuneração dos 

colaboradores. Por meio deles, viabilizamos o crescimento, o sucesso e a perenidade do nosso 

negócio. 

 Meritocracia: recompensamos e proporcionamos oportunidades para que as pessoas 

cresçam na razão direta de seus resultados, avaliados de forma clara, objetiva e completa. 

 Gente: recrutamos, retemos e desenvolvemos os melhores profissionais, que tenham 

entusiasmo, proatividade e trabalhem duro. Trabalhamos em equipe num ambiente aberto a 

questionamentos e sugestões, com a autoestima elevada para desenvolver todo o nosso 

potencial criativo. 

 Excelência e qualidade: mantemos nossa obstinação pelas coisas benfeitas e pela 

busca dos mais altos padrões de qualidade. Desenvolvemos e implantamos padrões de 

excelência em tudo o que fazemos. Isso está em nosso DNA. Trabalhamos duro para entregar 

produtos e serviços de alta qualidade e dentro dos prazos acordados. 

 Receita bruta operacional 2010: R$ 1.415.218,00 

 

 

1.2.3 PDG 

 

 A PDG
44

 nasceu em 2003 como uma área focada no ramo imobiliário em um banco de 

investimentos. Em 2006, tornou-se uma unidade de negócios independente. Com a abertura 

de capital em janeiro de 2007 e com o forte crescimento do mercado imobiliário brasileiro, ela 

adquiriu três grandes empresas: a Goldfarb, uma das maiores incorporadoras e construtoras 

focadas no segmento econômico do Brasil, a CHL, uma das construtoras e incorporadoras 

mais respeitadas do Rio de Janeiro e, posteriormente, em 2010, a AGRE, com capilaridade 

expressiva e forte presença em São Paulo e nas regiões Norte e Nordeste do país. 

 Foi assim que a PDG tornou-se a líder do mercado brasileiro, presente em 17 estados, 

além do Distrito Federal, e mais de 100 cidades, e também o maior grupo das Américas do 

setor imobiliário em valor de mercado. Hoje, ela é a única empresa imobiliária com capital 

                                                 
44

 Fonte: http://www.pdg.com.br/sobrepdg. Acesso 10 mar 2012. 

http://www.pdg.com.br/sobrepdg
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100% pulverizado e tem a maior participação do setor dentro do IBOVESPA. Nesses anos, 

ela já entregou cerca de 70 mil unidades. 

 No que diz respeito a visão, missão e valores a empresa destaca que: 

 - Nosso objetivo é ser a primeira opção de marca no setor imobiliário para comprar e 

investir. 

 - Respeitamos os compromissos com os nossos clientes, simplificando o processo da 

compra à entrega e oferecendo a segurança da boa gestão financeira. 

 - A visão e a missão da PDG refletem nossa essência e nossos objetivos de negócios. 

A visão motiva o time a seguir em uma mesma direção e a missão alinha diariamente a 

cultura corporativa. 

 As atitudes que valorizamos são: ser direto e transparente; fazer por merecer a 

confiança do cliente; estar presente nos momentos certos, ser comprometido com a satisfação 

do cliente, compartilhar expertise, trabalhar para ser cada vez mais sólido. 

 Receita bruta operacional 2010
45

: 5.413.298,00. 

 

 

1.2.4 Cyrela  

 

 A Cyrela Brazil Realty construiu, em uma trajetória de 50 anos, uma empresa 

respeitada pelo mercado imobiliário
46

. A Companhia protagoniza uma história caracterizada 

pela solidez financeira e por investimentos em expansão, sendo reconhecida como uma marca 

de qualidade, liderança e confiabilidade. Com sua credibilidade, tornou-se uma das maiores 

empresas do setor imobiliário brasileiro na incorporação de empreendimentos residenciais. 

Nesse período, a Companhia conquistou 200 mil clientes e entregou mais de 45 mil lares, 

mantendo, atualmente, mais de 200 canteiros de obras em andamento. 

 A partir de 2005, o crescimento da Cyrela ganhou novo ritmo. Com a primeira oferta 

pública de ações, a Companhia ingressou no mercado de capitais e passou a negociar ações na 

BM&FBOVESPA, no Novo Mercado, que tem regras mais rígidas em relação à transparência 

na divulgação das informações e às boas práticas de governança corporativa. Em 2010, a 

Cyrela contabilizou empreendimentos em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal, 

distribuídos em 67 cidades – além de atuar na província de Buenos Aires, capital argentina. 

                                                 
45

 Fonte:http://ri.pdg.com.br/pdg2010/web/arquivos/PDG_Realty_DFs_Completas_20110321_port.pdf. Acesso 

09 mar 2012. 
46

 Fonte: http://ri.brazilrealty.com.br/RAO/10/image/cyrela2010.pdf 

http://ri.brazilrealty.com.br/RAO/10/pt/index.html. Acesso 27 fev 2012. 

http://ri.pdg.com.br/pdg2010/web/arquivos/PDG_Realty_DFs_Completas_20110321_port.pdf
http://ri.pdg.com.br/pdg2010/web/arquivos/PDG_Realty_DFs_Completas_20110321_port.pdf
http://ri.brazilrealty.com.br/RAO/10/image/cyrela2010.pdf
http://ri.brazilrealty.com.br/RAO/10/pt/index.html
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 A missão, visão e valores da empresa não foram localizados no site. Um e-mail 

solicitando estas informações foi enviado ao canal “fale conosco” do site, porém não houve 

resposta. 

 Receita bruta operacional: R$ 6,2 bilhões. 

 

 

1.2.5 Brookfield 

 A Brookfield Incorporações
47

 é uma das empresas líderes no mercado imobiliário 

brasileiro, com operações que incluem a aquisição de terrenos, planejamento e 

desenvolvimento de projetos, marketing, vendas, construção e serviço de atendimento ao 

cliente. 

 A Companhia possui um portfólio balanceado, combinando uma estratégia de seletiva 

diversificação geográfica com um amplo portfólio de produtos imobiliários nos segmentos de 

escritórios e residencial, oferecendo produtos a todos os segmentos de renda, com foco no 

segmento residencial de média renda. 

 A marca Brookfield é símbolo de confiança e expertise em diversos continentes. A 

Brookfield Asset Management, controladora indireta da Companhia, é responsável pela 

gestão de mais de US$150 bilhões em ativos ao redor do mundo, sendo US$ 76 bilhões 

relacionados ao mercado imobiliário nas Américas do Norte e do Sul, Europa e Austrália. Sua 

subsidiária integral no Brasil, a Brookfield Brasil, presente no país há mais de 110 anos, 

administra um portfólio de mais de R$ 15 bilhões alocado nos setores imobiliário, de 

infraestrutura, agronegócio e shopping centers. 

 Hoje, a Brookfield Incorporações está presente em oito regiões metropolitanas no 

Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba 

e Campinas, áreas que concentram mais de 60% do PIB brasileiro.  

 Visão: o que nos move todos os dias é inspirar nossos clientes, colaboradores e 

investidores pela qualidade de nossos produtos, atendimento, clima organizacional e 

rentabilidade, sendo a incorporadora de referência no Brasil. 

 Valores:  

 - Clientes: são a nossa razão de ser. A satisfação deles com nosso trabalho é a 

prioridade número um da nossa vida profissional. 

                                                 
47

 Fonte: http://ri.br.brookfield.com/brookfield/web/default_pt.asp?idioma=0&conta=28. Acesso 29 fev 2012. 

http://ri.br.brookfield.com/brookfield/web/default_pt.asp?idioma=0&conta=28
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 Gente: atraímos, formamos e retemos as melhores pessoas, que agem como donos do 

negócio, não se conformam com baixo desempenho, têm comprometimento e paixão pelo que 

fazem e pela empresa, sempre com brilho nos olhos e cordialidade. 

 Valorizamos a cooperação, o espírito de equipe, e as relações transparentes. Não 

aceitamos: “isso não é comigo; isso não é da minha área". 

 - Foco em resultado: buscamos resultados obstinadamente, mas sem sacrificar a 

qualidade dos produtos e serviços ou a satisfação do cliente, que nos dão a continuidade no 

longo prazo. 

 - Ética e sustentabilidade: agimos nos mais altos padrões éticos e profissionais, 

seguindo as políticas e normas da empresa e respeitando os aspectos socioambientais. Não 

praticamos ações que possam prejudicar nossa reputação. 

 Meritocracia: nossos colaboradores crescem e são recompensados na proporção dos 

seus resultados e da adesão a estes valores. 

 Receita bruta operacional 2010: aproximadamente R$ 3.400.00,00. 

1.2 Observação direta 

 

 

 Este tópico foi elaborado com base nas observações diretas realizadas pelo autor deste 

trabalho, sempre com o auxílio de mais uma pessoa, no período de 15 a 30 novembro de 

2011, na cidade de São Paulo. A finalidade deste trecho da dissertação é evidenciar as 

observações realizadas durante esta pesquisa buscando interpretar a atmosfera do showroom, 

com destaque para o apartamento decorado. 

 Cada showroom foi visitado com um protocolo de observação previamente elaborado 

e testado de acordo com a teoria de Hawkins (1995, p.504), na qual conforme já descrito no 

capítulo IV, divide a atmosfera de loja em condição ambiental, condição física, condição 

social e símbolos. Cabe ressaltar novamente que, devido à impossibilidade de acompanhar e 

observar o consumidor em sua visita ao apartamento decorado, algumas questões do 

protocolo não puderam ser observadas. 

 Os showrooms visitados estão listados no quadro 5 abaixo e mais detalhes podem ser 

obtidos nos respectivos apêndices onde se encontram as transcrições completas de cada 

empreendimento visitado. 
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QUADRO 5 - SHOWROOMS PARTICIPANTES DA OBSERVAÇÃO DIRETA 

Construtora / 

incorporadora 
Empreendimento Metragem Valor ( x 1000) Apêndice 

Gafisa Easy Vila Romana 60 m² a partir R$ 450 14 

Tecnisa L’Une 200 m² a partir R$ 1.221 15 

PDG Green Alto de Pinheiros 74 m² a partir R$ 720 13 

Rossi Atual Saúde 64 m² a partir R$ 450 12 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

1.2.1 Condição ambiental 

 

 De maneira geral todos os decorados oferecem uma climatização artificial  no 

ambiente de forma confortável (ver Apêndice 14, foto b) não sendo observadas diferenças 

significativas entre ambos. 

 Já com relação aos estímulos para o olfato, por sua vez, com exceção do 

empreendimento Atual Saúde que não dispunha deles, todos os demais apresentavam 

estímulos olfativos variados. Uma primeira diferença notada entre os estímulos encontrados 

foi quanto à  origem dos mesmos, pois havia aromas sendo emanados de forma natural, de 

alguns objetos, e outros de forma artificial. 

 Alguns objetos como produtos de limpeza, temperos e flores naturais exalam aromas 

intrínsecos a si mesmos, sendo que estes objetos foram dispostos em locais estratégicos. Por 

exemplo, uma orquídea perfumada foi colocada logo no living, que, segundo  a entrevistada 

Fabiana Sá é o primeiro local que o consumidor observa ao visitar um apartamento decorado. 

Outro exemplo foram os produtos de limpeza dispostos próximo à cozinha para dar um ar de 

“limpo”, “novo” e “organizado”. Estes exemplos podem ser vistos no apêndice 14 (fotos b,d, 

j).  

 Já o aroma dissipado de forma artificial era proveniente de algumas máquinas 

automáticas ou de difusores manuais. No apêndice 13 (foto j), referente ao empreendimento 

Green Alto de Pinheiros, é possível observar em cima da bancada um difusor de aroma de 

madeira, que funciona de forma manual. Neste caso, o aroma era um cheiro doce agradável, 

condizente com um banheiro “limpo” e perfumado. As máquinas automáticas podem ser 

visualizadas no apêndice 15 (fotos g, h). Neste caso os dois exemplos se referem ao 

empreendimento L’Une da construtora Tecnisa, no qual Juliana Fuganti, responsável pelos 

showrooms da empresa, explica na entrevista que eles contratam uma empresa terceirizada 
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para desenvolver um aroma específico, e a própria empresa se encarrega de fazer a 

manutenção dos equipamentos enquanto o showroom estiver aberto, sendo que a máquina 

dispara automaticamente a cada intervalo de tempo uma borrifada do aroma. 

 Ainda sobre os aromas automáticos, o exemplo que mais chamou a atenção do 

pesquisador, devido ao contexto que todo o ambiente foi construído, é a foto “h” citada acima. 

Neste ambiente havia diversos elementos que remetiam a um “Baby” como descrito no  mural 

da foto, isto é, o quarto representava ser habitado por um bebê recém-nascido. Entre os 

elementos dispostos no quarto tem-se em evidência o nome do bebê carinhosamente escrito 

no mural de fotos como “Duda”. Nas demais fotos referentes a este ambiente (i, j,k,l) do 

respectivo apêndice é possível observar ainda: um ursinho de pelúcia; livros sobre cuidados 

com o bebê e historinhas de ninar; produtos de higiene do bebê; uma banheira para bebê em 

madeira que lembra o natural e ao mesmo tempo o sofisticado, por diferenciar-se das 

convencionais banheiras de plástico e louça; há também o sapatinho do bebê; algumas fotos e, 

entre tantos outros detalhes, paredes em tons rosas para o quarto da menininha. Por si só, este 

cenário é chamativo para a grande maioria das pessoas, mas associado a estes elementos o 

ambiente também tinha um agradável cheiro de “bebê”, muito próximo ao cheiro Johnson’s 

Baby. 

 Talvez o que mais despertou à atenção do pesquisador em relação ao cheiro descrito 

acima foi que de todos os cheiros encontrados, este era que possuía maior congruência com o 

ambiente. Como já citado no capítulo IV, o resultado positivo do aroma na atmosfera de uma 

loja está ligado diretamente a sua congruência com o tipo de ambiente, ou seja, é preciso uma 

soma entre o ambiente da loja e o aroma. Neste caso, o ambiente do apartamento decorado 

somou-se ao aroma com eficiência. 

 Outro ponto  do capítulo IV que vale relembrar, é o fato de que há uma grande 

dificuldade do ser humano em enquadrar ou rotular os tipos de cheiros, devido à falta de uma 

normatização universal e também da imprecisão sensorial humana nesta categorização. Desta 

forma, os aromas descritos acima estão sujeitos em grande parte à interpretação do 

pesquisador. 

 Seguindo o mesmo raciocínio lógico da observação para o olfato, o pesquisador 

iniciou as observações na busca de encontrar algum estímulo sensorial para o tato do tipo 

“pegue aqui” ou “toque aqui”. Neste sentido, poucos estímulos foram encontrados como no 

Green Alto de Pinheiros (Apêndice 13, foto i), no qual há um equipamento de automação com 

a tecnologia touch, que possibilita, em poucos toques, acender todas as luzes do apartamento 

com a intensidade desejada, fechar janelas, ligar diversos equipamentos eletrônicos ou criar 
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ambientes conforme set up previamente gravados, como, por exemplo, luzes em meia 

intensidade para um jantar romântico.  

 Com o decorrer das observações, intrigado por não encontrar os estímulos para o tato, 

como imaginado inicialmente, o pesquisador deste trabalho começou a se dar conta  de que o 

próprio apartamento decorado em si é um grande estímulo sensorial ao tato, afinal o 

consumidor está pisando, tocando nas paredes e nos objetos, sentando no sofá, e, o mais 

importante, o cliente está dentro dele. O simples caminhar em um apartamento decorado pode 

ser uma experiência tátil. Como exemplo, ao caminhar pelo Easy Vila Romana (Apêndice 14) 

o consumidor experimenta a sensação de pisar num piso frio na cozinha e living (foto b), 

sentir a naturalidade e elegância da madeira (ver foto t) e até a maciez e suavidade de um 

espesso carpete na suíte do casal (ver foto h). 

 Ainda no toque, logo na entrada do Green Alto de Pinheiros o consumidor é 

convidado a tocar e “descobrir” os vinhos que estão reservados na adega, e que muito 

possivelmente podem evocar lembranças prazerosas já vividas pelo cliente ao lado de uma 

boa taça de vinho (Apêndice 13, foto f). Gabriela Procópio diz em sua entrevista que até os 

rótulos de vinhos em exibição no decorado são escolhidos a dedo para que o consumidor se 

identifique. O vinho, por si só, é um objeto que remete ao luxo, nobreza, sofisticação e gosto 

apurado. Possivelmente, estes valores são simbolicamente transferidos para a atmosfera do 

apartamento decorado e, por consequência, para as pessoas que ali futuramente irão conviver. 

Tais elementos estão de acordo com o público-alvo que se dirige ao Green Alto de Pinheiros, 

tendo em vista que um apartamento de 74m² com preços a partir de R$ 720.000,00 é 

destinado, no mínimo, à classe média alta. 

 O tato que aparentemente apresentava timidamente alguns estímulos sensoriais no 

início da observação, com o decorrer da pesquisa foi apresentando uma gama ampla e 

diversificada de estímulos. Só para ilustrar mais duas situações nesta questão, o consumidor é 

estimulado, segundo Érica Fujiwara, a sentar-se com o corretor na sala, afinal os apartamentos 

decorados possuem confortáveis sofás, tal como no empreendimento Atual Saúde (Apêndice 

12, foto b) ou no Easy Vila Romana (Apêndice 14, foto n) onde é possível também tocar 

várias almofadas com texturas diferentes. Outros estímulos, além destes, como os papéis de 

parede com textura, os tipos de mármore etc., poderiam também ser descritos, mas o que 

ficou entendido é que o apartamento decorado como um todo é um convite à sensação do 

toque. 

 Diferente do estímulo tátil, que é silencioso, os estímulos auditivos são utilizados com 

parcimônia pelas construtoras. Talvez, porque é no apartamento decorado que o corretor faz 
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normalmente a explicação do produto e a venda pessoal. Neste sentido, dos quatro 

empreendimentos visitados o L’Une não possuía estímulos auditivos ou não foi percebido 

devido ao volume muito baixo ou ainda estava desligado como ocorreu no Atual Saúde. Nos 

demais, havia uma música “ambiente”, com um estilo pop rock romântico, ou seja, uma 

música calma e lenta com volume baixo. 

 Os estímulos para o paladar se concentram na sala de atendimento do showroom, onde 

ficam as mesas dos corretores (Apêndice 15, foto b) e normalmente ocorrem as negociações. 

Em geral, todos oferecem bebidas (água e café) e bolachas. Este estímulo é mais bem 

trabalhado durante o lançamento, quando são organizados eventos no showroom. No dia da 

visitação ao showroom Easy Vila Romana, por exemplo, estavam sendo servidos chopp e 

salgadinhos conforme convite no anexo 3. Houve também um outro evento no 

empreendimento, não presenciado pelo pesquisador, desta vez utilizando o “hambúrguer” 

como chamariz conforme anexo 4. 

 Em último, temos o estímulo em que o consumidor é mais exposto diariamente: o 

estímulo visual. Muito semelhante ao toque todo o showroom é visualmente um convite à 

apreciação do belo, do estético e da harmonia entre cores e formas criadas pelos arquitetos. 

Decoração, luzes, objetos, marcas de aparelhos, enfim, tudo é passível de ser observado pelos 

olhos do consumidor. Desta forma, verificou-se que os estímulos visuais são todos os 

componentes do showroom e do apartamento decorado, que serão tratados nas demais 

condições a serem analisadas a seguir, portanto não sendo reaplicados aqui. 

 

 

 

1.2.2 Condição física 

 

 

 Apesar de haver maior presença de estímulos sensoriais em um dos ambientes do 

showroom (apartamento decorado), outros ambientes também dispõem de alguns elementos 

que podem servir de estímulos para chamar a atenção do consumidor. 

 O primeiro elemento observado foi a parte externa dos showrooms. Em princípio, por 

se tratar de uma construção temporária, pois geralmente  após três a seis meses é demolido, é 

de se esperar algo “modesto” ao menos na estrutura física. Ao contrário disso, as fachadas são 

muito bem trabalhadas, inclusive, com uma sinalização visual eficiente como visto no L’Une 

(Apêndice 15, fotos a,c). O paisagismo do lado externo em conjunto com a fachada cria um 

projeto esteticamente convidativo e que chama a atenção de quem passa pela rua. 
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 Acompanhando a estética visual exterior, logo na entrada do showroom há também 

uma preocupação com o visual. Neste sentido, normalmente é disposta uma recepção, uma 

espécie de ante-sala na qual a recepcionista faz uma primeira abordagem ao cliente. No 

empreendimento Atual Saúde (Apêndice 12, foto a) é possível visualizar parte desta recepção. 

 Após esta recepção, os empreendimentos oferecem outros atrativos, antes do 

consumidor adentrar no apartamento decorado. Um bom exemplo é o playground para 

crianças, oferecido por todos, exceto o Green Alto de Pinheiros. O playground do Easy Vila 

Romana (Apêndice 14) é retratado na foto “q” e no L’Une (Apêndice15) foto “d”. O 

showroom geralmente dispõe de maquetes do empreendimento, como no Green Alto de 

Pinheiros (Apêndice 13, foto b); um cartaz divulgando a arquiteta quando se trata de alguém 

reconhecido no mercado, como no Green Alto de Pinheiros concebido por Patrícia 

Anastassiadis, referenciada inclusive por alguns entrevistados (ver Apêndices); televisores 

exibindo vídeos promocionais e institucionais; computadores com acesso à internet; diversas 

plantas do empreendimento. Alguns destes itens listados podem ser vistos no Easy Vila 

Romana (Apêndice 14, fotos a, p, r). 

 Outro fator marcante na condição física dos apartamentos observados é a divisão dos 

ambientes, ou seja, os apartamentos em geral possuem uma divisão mais contemporânea dos 

cômodos, com ambientes mais integrados, o que geralmente dá uma conotação intencional 

das construtoras, de um ambiente maior do que de fato é. Neste sentido, o espaço físico é 

otimizado com o uso de móveis adaptados ao apartamento ou construídos sob demanda. As 

portas do apartamento, usadas como metáfora no capítulo I por Bachelard (1964), estão 

ausentes nos decorados, muito provavelmente com o intuito de aumentar a sensação de espaço 

e amplitude. Aliás, esta sensação é acompanhada de perto pelas empresas, pois todo cliente 

que visita os apartamentos decorados responde uma pesquisa e, como relata a entrevistada 

Érica Fujiwara, se for preciso algum ajuste no apartamento para melhorar esta sensação de 

“amplitude” há uma equipe própria para este tipo de trabalho. A entrevistada relata que em 

um determinado empreendimento os visitantes avaliaram na pesquisa a suíte máster meio 

pequena,  como se estivesse enclausurada. A solução foi a retirada de um armário do quarto. 

 Para criar um sonho de consumo fica nítido que os decorados utilizam muitos 

acabamentos como papel de parede, tipos de assoalhos, gesso no teto e outros materiais como 

louças, cerâmicas etc. A luz do ambiente é outro recurso fortemente explorado. Há o uso de 

luzes indiretas para deixar ambientes, como a cozinha, mais claros e com um “ar de limpeza”, 

como também um uso ainda maior da luz direta no restante do apartamento para valorizar 

objetos e detalhes do apartamento, criando um ambiente muitas vezes aconchegante e 
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intimista, com luminosidade parcial, sombras e profundidade. No Atual Saúde (Apêndice 12, 

foto c) é possível ver ao fundo uma luz indireta iluminando a cozinha e mais à frente a luz 

direta valorizando alguns objetos num tom “âmbar”. Mas o destaque fica mesmo por conta da 

luz direta muito utilizada no Atual Saúde (Apêndice 12, fotos b, d,f); Green Alto de Pinheiros 

(Apêndice 13, foto d); Easy Vila Romana (Apêndice 14, fotos h, k); L’Une (Apêndice 15, 

fotos f, i, m, n, o).    

 O protocolo havia previsto uma investigação sobre as cores utilizadas no showroom e 

em especial no apartamento decorado. Todavia, após as entrevistas com os gerentes de 

marketing e com a arquiteta, ficou evidente que as cores sofrem muita influência da cultura da 

região, portanto como os showrooms visitados estão localizados em poucas regiões de São 

Paulo, com concentração de pessoas de alta renda, acredita-se que não é pertinente alguma 

discussão neste tópico, porque retrataria somente a preferência desta região e público. Só para 

constar, segundo a definição de gosto do paulistano elitizado, no ponto de vista da 

entrevistada Érica Fujiwara, tais consumidores preferem tons mais sóbrios, beges, neutros e 

discretos, além de serem minimalistas e ligados em tecnologia. Este conceito apresentado por 

Érica Fujiwara foi encontrado em todos os showrooms visitados. Igualmente ao explicitado 

neste parágrafo sobre as cores, o estilo de decoração, que seria abordado no tópico 1.2.4 

(símbolos) também foi excluído da discussão. 

 

  

1.2.3 Condição social 

 

 Esta condição foi a mais afetada em virtude da não possibilidade de acompanhar o 

cliente no apartamento decorado, de modo que a grande maioria das questões previstas foram 

inválidas. 

 Porém, um comportamento foi possível de se observar durante as visitas aos 

showrooms e que tem grande influência na motivação do consumidor a comprar um 

apartamento. Conforme descrito no capítulo I, os varejistas podem optar por escolher o grau 

de serviços que oferecem aos seus clientes, sendo o “serviço completo” o grau de maior 

excelência. Neste nível de serviço um dos diferenciais é o acompanhamento que o vendedor 

faz em todo o processo de compra. Neste sentido, os vendedores que puderam ser observados 

se enquadraram nesta categoria, pois recebem os clientes com grande cordialidade, atenção e 

os acompanham até o final de sua visita ao showroom. 
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1.2.4 Símbolos 

 

 Para auxiliar os corretores em seus argumentos de vendas ficou evidente nas 

observações que há um vasto arsenal de materiais de suporte à venda como folders, mala 

direta, book de fotos, plantas etc (ver anexo 5). 

 Os símbolos identificados nos showrooms são na grande maioria elementos que 

simbolizam a cultura estereotipada do brasileiro de classe média-alta à alta, tendo como 

signos artigos de decoração, equipamentos eletroeletrônicos de fabricantes renomados e a 

indicação de alguns esportes elitizados.  

 Primeiramente, quando se pensa em uma imagem que retrata um esporte masculino no 

Brasil, é de se esperar que na maioria das vezes ela faça referência ao futebol. Todavia, não 

foi encontrada nenhuma imagem de futebol. As imagens de esportes, geralmente inseridas no 

quarto do filho ou no escritório “masculino”, remetiam por sua vez somente a esportes 

elitistas, como náutica, automobilismo, motociclismo, futebol americano e skate. Este último 

não é necessariamente um esporte elitizado, todavia sua imagem na parede é colocada num 

contexto requintado, muito diferente do que se vê na rua comumente. Algumas destas 

imagens podem ser vistas no Easy Vila Romana (Apêndice 14, foto x) e L’Une (Apêndice 15, 

foto s, t). 

 Os equipamentos eletrodomésticos observados seguiam a tendência da moda atual em 

inox com marcas reconhecidas de primeira qualidade no mercado (Brastemp, G&, Bosch 

etc.). Nos eletrônicos o destaque foi para computadores e notebooks simulando a marca 

Apple, reconhecidamente com valor de mercado acima da média e considerado por muitos 

como equipamento de melhor qualidade. Algumas fotos que ilustram estão em Atual Saúde 

(Apêndice 12, foto c, f, h), Green Alto de Pinheiros (Apêndice 13, foto d, e) e Easy Vila 

Romana (Apêndice 14, foto d). 

 Simbolicamente, entre o que foi discutido até aqui há uma considerável concentração 

de objetos que invariavelmente remetem ao luxo e ao “bom gosto”. Isto pode ser observado 

nos showrooms também em outros objetos como: quadros, espelhos, almofadas (algumas com 

valor de etiqueta em R$ 610,00 unitária), sofá, mesa, abajur, livros, tapetes de luxo, material 

de jantar (pratos, taças, guardanapos em tecido de luxo), água Perrier, cervejas importadas, 

whisky Jack Daniels, alimentos variados  (massas, frutas, verduras), cosméticos de grife como 

Loccitane, porta-retratos, vasos com tulipas e orquídeas, velas, painéis de madeira, objetos 

como miniatura e fotos de veleiros, remo etc... Para visualizar todos estes elementos 

recomenda-se olhar todas as fotos que constam nos apêndices.    
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 De todos os itens de decoração listados acima, vale destacar que o espelho, além de 

contribuir  com a imagem estética e transmitir uma impressão de moderno no apartamento, é 

muito utilizado também com a finalidade de ampliar a sensação de amplitude no apartamento. 

 Nas entrevistas semiestruturadas a seguir, os profissionais entrevistados falam muito 

em uma “humanização do apartamento decorado. Fabiana Sá, por exemplo, chega a citar que 

este é o segredo do sucesso de um decorado, ou seja, a simulação de um apartamento como se 

ele estivesse sendo habitado, com “vida”. Esta afirmação dos entrevistados foi observada em 

vários momentos nos decorados em objetos e situações como: roupas estendidas e 

amarrotadas simulando que foram recém-utilizadas por pessoas que moram no apartamento; 

calçados e chinelos dispostos no apartamento como se estivessem prontos para o uso; objetos 

pessoais como escova de dentes; quadros de lembretes e avisos; mesa posta; alimentos “sendo 

preparados”; xícaras prontas para servir café, escritório “sendo usado” com lembretes fixados 

etc. Estas situações podem ser visualizadas no Atual Saúde (Apêndice 12, fotos e, f), Green 

Alto de Pinheiros (Apêndice 13, foto c), Easy Vila Romana (Apêndice 14, fotos b, c, d, e, f, h, 

i, m, o) e L’Une (Apêndice 15, fotos h, j, k, l, m, q, s). 

 

 

1.3 Entrevistas semiestruturadas 

 

 As entrevistas semiestruturadas realizadas na fase descritiva, como já citado na 

metodologia, envolveram seis gerentes de marketing e comunicação das construtoras e 

incorporadoras selecionadas, uma arquiteta com experiência na criação de showroom, uma 

diretora de atendimento de uma das principais agências de publicidade focada no segmento 

imobiliário do país e três clientes que visitavam os showrooms. 

 Logo, o intuito deste tópico é descrever de forma empírica algumas informações, ainda 

não relatadas, que contribuam na busca por responder ao problema de pesquisa deste trabalho. 

Para tanto, são destacados abaixo os pontos-chaves das entrevistas, que estão na íntegra nos 

apêndices. 
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1.3.1 A construção do showroom 

 

 

 Do ponto de vista funcional, segundo os entrevistados, o marco inicial para criação de 

um showroom é a construção de um briefing
48

 envolvendo vários departamentos na 

construtora ou incorporadora. Neste sentido, o entrevistado Paulo A. Monteiro diz que o 

departamento de comunicação e ponto de venda fazem uma reunião para definir como será 

construído o ponto de venda e qual será a comunicação visual a ser adotada. Somente após 

esta definição convoca-se um fornecedor para passar o briefing e desenvolver a proposta do 

showroom. 

 Na visão de Érica Fuganti, o showroom é desenhado por um grupo no qual o gestor de 

produto apresenta inicialmente uma ficha técnica, que descreve o novo produto a ser lançado, 

para que todas as áreas envolvidas possam conhecê-lo. Neste momento, se reúnem para 

discutir os departamentos de Produto, Comunicação, Ponto de Venda e Comercial e então é 

construído um briefing. 

 Este briefing, segundo o entrevistado Henrique Teixeira, serve para definir as 

estruturas básicas para o funcionamento do plantão de vendas e depois uma tematização para 

diferenciá-lo e adequá-lo ao projeto, levando o visitante a respirar a “aura” do projeto. 

  Juliana Fuganti explica que o arquiteto entra bem neste momento, ou seja,  com o 

briefing pronto, a área de PDV chama o arquiteto para discutir. A entrevistada afirma ainda 

que a empresa possui uma linha mais ou menos definida de arquitetos que trabalha, o que 

varia conforme o perfil do público-alvo do novo produto, em suas palavras “então a gente 

meio que desenha a cara da família e procura qual arquiteto tem mais o perfil”. 

 Sobre esse processo de seleção de arquitetos revelado por Juliana Fuganti acima, a 

entrevistada Gabriela Procópio contribui ao dizer que: 

 

Hoje os arquitetos têm um portfólio e uma “cara” do que eles costumam 

fazer. Eles são contratados por projeto. Então, por exemplo, a Cyrela vai e 

contrata a Debora Aguiar para fazer um apartamento de 500 m², então eles já 

sabem o que esperar da Débora Aguiar. É claro que pode haver um briefing 

da parte do cliente pedindo um pouco mais colorido, porque a linha dela é 

mais bege e clean, eles podem opinar, mas ela vai colocar muito da linha que 

ela atua. 

  

                                                 
48

 Foi solicitado as construtoras participantes da fase descritiva um modelo de briefing para se anexado ao 

trabalho, porém não houve êxito.  
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 Gabriela Procópio diz ainda que hoje há alguns arquitetos bem conhecidos que as 

empresas até utilizam na publicidade, como, por exemplo, Debora Aguiar, Patrícia 

Anastassiadis, Fernanda Marques que são muito reconhecidas em São Paulo.   

 A arquiteta entrevistada Fabiana Sá ratifica as informações relatadas pelos demais 

entrevistados ao dizer que “quem me passa o briefing é sempre o pessoal do marketing”. De 

acordo com a entrevistada, a construtora é quem faz a planta, o layout e implantação do 

terreno tanto do edifício quanto da área comum, e depois a construtora ou a incorporadora 

contrata um paisagista para fazer a área externa e um arquiteto para fazer tanto a decoração e 

sugestão de mobiliário do decorado quanto o mobiliário e sugestão de decoração da área 

comum do prédio, salão de festas, espaço mulher, salão infantil etc. 

 Fabiana Sá, ao se referir ao briefing entregue pelo marketing, diz que “é em cima 

desse pré-projeto, desse pré-memorial que eles me fornecem, que eu crio o projeto de 

decoração”. Em relação a esse projeto de decoração, a arquiteta diz que o projeto de 

decoração engloba a criação de uma moldura no teto, painéis de madeira para tv ou para o 

home, cabeceira de cama, espelhos, mobiliários, cortina, tapetes, os objetos menores de 

decoração, as plantas, os vasos, todos os tecidos, almofadas mas daí aparece lá no 

apartamento decorado: isso daqui não faz parte da entrega. Quanto à citação “isso daqui não 

faz parte da entrega”, ver apêndice 12, foto i. 

 

 

1.3.2 Antes e depois do apartamento decorado 

 

 

 O apartamento decorado é uma criação contemporânea como já citado anteriormente. 

Por conta disto, num passado não muito distante outras ferramentas à disposição do marketing 

tinham que suprir as necessidades atendidas hoje pelo decorado. Assim, olhar como era este 

processo no passado pode dar pistas da contribuição do apartamento decorado no presente. 

 Neste contexto, Érica Fujiwara relata que antigamente alguns empreendimentos não 

tinham o decorado, sendo o apartamento ilustrado só pelo panfleto. Para a pessoa comprar, ela 

tinha que se imaginar naquele ambiente, desenhado no panfleto, e achar que os móveis dela 

iriam caber. E aí o apartamento decorado foi muito feliz, segundo a entrevistada, sendo uma 

ferramenta de vendas fundamental para realização do negócio. Isto se deve porque com o 

decorado a pessoa realmente consegue se imaginar lá dentro, imaginar toda a família dela 

estruturada lá dentro,  conhecer o tamanho da sala, a forma que ela vai receber os amigos, os 

quartos, o ambiente, se realmente tem ventilação suficiente etc. Logo, antes da utilização do 
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apartamento decorado a venda era muito técnica, e a entrevistada afirma que “até para mim 

que estou habituada, às vezes eu tinha dificuldade de ver: esta lavanderia é enclausurada ou 

não é? Este banheiro tem janela ou não tem? Muitos eu acho que descobriam na entrega”. 

 Em outra entrevista Juliana Fuganti também contribui com esta questão ao afirmar que  

“a gente entende que mostrar uma planta para o cliente nem todo mundo entende, nem todo 

mundo é arquiteto a ponto de entender o que é uma planta”. Desta forma, Juliana Fuganti 

acredita que a partir do momento que o cliente entra no apartamento decorado ele entende o 

tamanho, a dimensão, ele se encanta, é um sonho no qual ele está vendo o futuro. Ele pode 

sentar, ele pode pegar, ele pode olhar, ele entende qual revestimento e bancada que lhe serão 

entregues,  como vai ser o apartamento dele, qual a dimensão, ele consegue sonhar. 

 Trícia Meyer, comungando do mesmo pensamento dos demais entrevistados, diz que 

ao visitar um apartamento decorado o cliente tem noção de tamanho e se imagina lá dentro, 

afinal é uma casa. Os decoradores colocam talheres, frutas, uma toalha jogada, a televisão está 

funcionando e está passando filme, tem escova de dente no banheiro, então é realmente para o 

cliente entrar ali e falar “eu queria morar aqui, é uma casa”. Dentro deste contexto, segundo a 

entrevistada, é diferente o cliente olhar numa planta e pensar “tipo daqui até aqui é um quarto, 

aqui é não sei o quê...”. É muito diferente, o cliente entra no ambiente. E o ambiente é 

cheiroso, na cozinha tem fruta, na área de serviço tem roupa estendida, eles fazem um 

ambiente para a pessoa se sentir confortável como numa casa, é isso que vende, é o emocional 

que influencia estas pessoas. 

 

 

 

1.3.3 Objetivos do apartamento decorado 

 

 

 Ao serem questionados sobre o objetivo do apartamento decorado, as principais 

respostas foram: Paulo A. Monteiro “encantar o cliente no momento da entrada do ponto de 

venda, materializando o empreendimento e o produto que será vendido”; Priscila Rossi  “o 

objetivo do decorado é encantar o cliente. É ele poder vivenciar como se estivesse morando 

lá”; Henrique Teixeira “encantar o prospect para acelerar o processo de compra”; Gabriela 

Procópio “encantar o cliente”. 

 A tradução das falas dos entrevistados leva a crer que o objetivo do apartamento 

decorado é principalmente encantar o cliente num primeiro momento, e posteriormente 

tangibilizar um sonho de consumo ao materializar um produto ainda inexistente 
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(apartamento). Nesta questão referente à tangibilidade do sonho, Juliana Fuganti contribui ao 

dizer que: 

 

A gente vende um sonho, porque a pessoa está comprando um decorado que 

não é aquilo que ela vai receber, ela vai receber um apartamento, mas não 

mobiliado, e ela só vai realizar aquele sonho daqui a 3 anos, então todo este 

trabalho que a gente faz é realmente em cima do decorado. 

 

 Ainda na busca por compreender os objetivos do apartamento decorado, mas desta vez 

de uma forma indireta, foi feita a seguinte pergunta para os entrevistados: o que se espera que 

o cliente sinta, perceba e as reações desejadas quando ele visita um showroom? Nesta 

questão, Fabiana Sá diz “que ele sinta vida, que ele sinta que aquele espaço existe e consiga 

enxergar a casa dele, a família dele morando lá”. Uma interpretação da fala da arquiteta nos 

remete novamente à materialização de um sonho de consumo como já ilustrado. A 

entrevistada destaca ainda que: 

 

O segredo de um decorado é você humanizar o decorado. Não adianta ele 

estar lindo, tudo combinando esteticamente perfeito, lindo para uma revista. 

O decorado só vai vender quando ele tiver vida, quando ele tiver cara de que 

realmente existe uma família morando lá e ela acabou de sair e foi passear 

com o cachorro e daí você está visitando a casa desta família.  

 

 

 Para a arquiteta, Fabiana Sá, então esta humanização, este calor, esta vida é que faz o 

decorado vender mais. Então tem sabão em pó dentro dos armários da lavanderia, em cima da 

cama você encontra um óculos ou uma xícara de café ou de chá, uma revista, isto é, como se o 

epaço estivesse sendo usado e habitado.  

 Respondendo ainda ao questionamento citado acima, Priscila Rossi afirma que a 

intenção nos apartamentos decorados “é que ele seja um sonho”. Para a entrevistada o 

apartamento decorado “não é o que a gente entrega, é mais do que entregamos, ele serve para 

o cliente ver que aquele sonho é possível e a gente investe alto, colocamos automação, os 

melhores acabamentos e assim ele pode ver todas as possibilidades do apartamento”. Outro 

entrevistado, Paulo A. Monteiro também afirma que “espera-se que o cliente se imagine 

morando no empreendimento ou trabalhando no local”. 

 Além de toda esta questão do encantamento e do sonho, para Juliana Fuganti o 

objetivo primordial de um apartamento decorado é na verdade mais funcionalista, no sentido 

de auxiliar o cliente na compreensão do espaço físico que ele está comprando, pois, segundo a 
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entrevistada, é muito difícil falar com um cliente, com um leigo que não entende uma planta, 

ou seja, é difícil mostrar uma planta e falar que ali cabe um sofá.  Já quando o cliente vê o 

decorado, ele mesmo diz “nossa, como é grande”. Então esse é o principal objetivo, fazer com 

que o cliente entenda o espaço que ele está comprando para depois não chegar lá na frente e 

dizer “ai, comprei menor do que eu queria”. 

 Tricia Meyer colabora ao explicar que muitas vezes ao comprar um apartamento, na 

verdade o consumidor não leva nada concreto na hora e esta espera pode levar até 3 anos. 

Diante disto, na tentativa de tangibilizar esta “ausência” a agência criou um “folhetão” que é 

entregue para o cliente na hora da compra, ou seja,  faz-se um book bem bonito com capa 

dura, que o cliente vai abrir e mostrar para os amigos dizendo “pô, olha que piscina que eu 

vou ter, olha o tamanho da planta”. E vai sonhar durante 3 anos sempre que estiver olhando o 

book. 

 Sobre esta questão da entrega do apartamento pronto para o cliente levar até três anos, 

dependendo do período em que ele adquiriu, a entrevistada Juliana Fuganti não vê como um 

ponto negativo, pois “hoje em dia as pessoas já estão acostumadas com isso, então não é 

preciso uma ação específica, as pessoas compram mesmo pensando no futuro”. 

 Por fim, ao relacionarmos os objetivos do apartamento decorado, segundo a opnião 

dos entrevistados acima, com os diversos objetivos comunicacionais (ver capítulo IV) é 

possível afirmar que seu objetivo principal é levar o consumidor a efetivar a ação, ou seja, 

comprar o produto (YANAZE, 2007, p.329). 

 

 

1.3.4 Estímulos sensoriais do apartamento decorado  

 

 

 Ao responder a pergunta sobre quais estímulos sensoriais são utilizados nos 

apartamentos decorados, Gabriela Procópio diz “utilizam de tudo”. Esta afirmação resume a 

fala dos demais entrevistados que responderam a mesma questão e também foi comprovado 

nas observações diretas deste trabalho. Para a entrevistada, há estímulos desde assar um bolo 

de chocolate para dar um ar aconchegante até você humanizar com pequenas coisas, como 

colocar uma mesa posta, ou seja, o cliente vê uma mesa com oito lugares, eles estão muito 

bem colocados com todos os talheres, jogos, taças, um vinho, para o cliente se sentir 

realmente em casa. Então tem o cheirinho, o som de passarinho nas sacadas e áreas verdes, 

tem de tudo.  
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 Neste sentido, Érica Fujiwara, por sua vez, diz que “a gente trabalha até o sensorial 

dentro do decorado”. Ou seja, há estímulos para aguçar a parte da audição, como uma música 

para relaxar, então são colocados também cheiros, o cheiro de casa, cheiro de bolo de 

chocolate, cheiro de coisas que realmente fazem parte do dia a dia da pessoa. Visualmente é 

criado aquele ambiente muito bem decorado, muito arejado, bonito, convidativo, além de ser 

colocada uma imagem na tela, enfim, são coisas assim que aguçam o sensorial também. 

 Outro ponto importante a ser discutido no tocante aos estímulos sensoriais utilizados 

no decorado é a indagação feita aos entrevistados: qual estímulo encanta mais o cliente no 

decorado? Ao responder esta pergunta, Fabiana Sá é categórica ao dizer “eu acho que não tem 

um objeto em específico”. Juliana Fuganti corrobora ao explicar que “o que encanta mais é o 

conjunto”. A música é importante, o cheiro é importante, a decoração é importante, por isso 

que todos os apartamentos decorados, independente do padrão, recebem os mesmos 

estímulos. Talvez o cliente nem perceba que tem um som, mas se este for desligado talvez ele 

diga “tem alguma coisa diferente aqui”. Então “a gente entende que é a soma de tudo”. 

 Estas afirmações das entrevistas estão em sintonia com a abordagem psicológica da 

Gestalt apresentado no capítulo IV, em que ficou evidenciado que as pessoas não olham um 

objeto em separado, mas sim um todo, do qual também fazem inferências além das meras 

funcionalidades inerentes ao objeto, principalmente devido as construções sociais. Neste 

sentido Kassarjian declarou (1973) que: 

 

Quando olhamos um automóvel, não enxergamos vidro, aço, plástico, 

parafusos e tinta. Em vez disso, enxergamos um todo organizado, um 

automóvel. E talvez não apenas um automóvel, mas o transporte confortável, 

o prestígio, o status e um sentido simbólico de conquista. Este é o ditado 

máximo da Gestalt: o todo é diferente, se não maior, que a soma das partes 

isoladas (KASSARJIAN, 1973, apud MOWEN; MINOR, 2003, p.72).  

 

 Solomon (2011, p.258) complementa a discussão ao dizer que “todos os produtos 

carregam um significado, mas nenhum por si só [...] o significado está nas relações entre 

todos os produtos [...]” . 
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1.3.5 Comportamento do consumidor no apartamento decorado 

 

 

  Durante a fase exploratória da pesquisa, grande parte dos dados apurados indicava um 

comportamento mais emocional do cliente na hora de comprar um apartamento no showroom. 

Porém, em certo modo, devido ao alto valor financeiro envolvido nesta operação, há de se 

imaginar que o consumidor envolva, ao contrário, o seu lado racional nesta compra. Este 

paradoxo instigou o surgimento de uma questão no roteiro que tinha por finalidade 

compreender, segundo a opinião dos especialistas entrevistados, se de fato o comportamento 

do consumidor no decorado é: racional? emocional? racional e emocional? 

  Na busca de construir uma resposta, Paulo A. Monteiro relata que “ambos, a 

tendência é sempre ser racional visto que é um produto de alto valor. Porém com todo esforço 

de comunicação o lado emocional é bastante explorado. Henrique Teixeira, por sua vez, diz 

que “nosso trabalho todo é focado em fazer com que a compra ocorra pela emoção, fruto da 

experiência que o cliente tem no plantão de vendas”. Já a entrevistada Juliana Fuganti  afirma 

ser “extremamente emocional. Tem, é claro, a parte técnica, porque lá no apartamento 

decorado o cliente se encanta, mas só que ele não compra na primeira, ele vai, olha, visita 

outros e volta”. 

 Por último, Priscila Rossi diferencia os tipos de consumidores. No seu ponto de vista o 

investidor vai com a razão, porque ele quer aproveitar o momento e não é aquela coisa do 

primeiro apartamento. Tem investidores internacionais que compram pela internet sem visitar 

o empreendimento. Já o comportamento do consumidor final é emocional na hora que ele vai 

comprar para morar, até porque se ele fosse totalmente racional moraria de aluguel e não 

compraria um apartamento, que hoje compensa mais devido ao valor do m², aluguel não tem 

depreciação etc. 

 O conjunto destas respostas acima mostra que o comportamento do consumidor 

durante sua visita ao apartamento decorado está mais alinhado ao tipo “Consumidor 

Centauro” descrito no capítulo III, isto é, ora emocional, ora racional, ora ambos. 

 

1.3.6 Mix de marketing e comunicação imobiliária 

 

 

   De forma geral, quando a discussão foi acerca do mix de marketing e comunicação, os 

profissionais afirmaram nas entrevistas que o showroom com apartamento decorado é uma 

ferramenta importante, mas que sozinha não é suficiente para gerar os resultados esperados. 
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Para que seja eficiente ela precisa estar integrada a outras ações de marketing e comunicação 

como propaganda, eventos, marketing direto etc. Na fala de Paulo A. Monteiro o objetivo 

destas ações é “atrair a atenção do consumidor, fazendo com que ele vá até o estande de 

vendas [showroom]”. 

 Referente a este mix de marketing e comunicação das construtoras e incorporadoras, 

Gabriela Procópio aponta que “existe hoje uma fórmula que quase todo mundo aplica no 

mercado”. Esta fórmula consiste em fazer o folhetão [já indicado por Tricia  Meyer], o folheto 

combate que vai para o corretor, o paper enquanto o projeto ainda não está aprovado, faz-se a 

abertura do estande de vendas com buffet e muitas vezes contrata-se um show para chamar a 

atenção do público final, faz-se o apartamento decorado e por fim acaba-se vendendo porque 

o mercado está muito aquecido. É claro que tem uma ou outra empresa que faz uma ação 

diferenciada ou faz uma maquete que as pessoas não esperavam com um motor x e 

iluminação y. Nota-se muito essa “homogeneização da comunicação imobiliária” na mídia 

impressa, o cliente olha o Estadão no sábado ou domingo, uma Folha de S. Paulo ou revistas 

especializadas e são quase cópias um do outro, não tem nem como se diferenciar um do outro. 

 Ao descrever o mesmo cenário exposto logo acima, Tricia Meyer ocupando o  outro 

lado da “mesa”, isto é, em posição inversa à ocupada por Gabriela Procópio na relação 

construtora x agência, diz que “você ouve agências reclamando: não quero criar para o 

mercado imobiliário porque é tudo igual”. 

 

 

1.3.7 Perspectivas do apartamento decorado versus novas tecnologias 

 

 A grande maioria dos entrevistados relatou que hoje em dia é uma prática do mercado 

ter o apartamento decorado acoplado ao showroom em todo empreendimento. Neste sentido, 

Érica Fujiwara afirma que: 

Hoje 100% dos novos empreendimentos têm apartamento decorado, 

inclusive em todas as praças do Brasil. Todas têm showroom e todas têm 

decorado. Internamente nós até criamos uma área, uma gerente só para PDV, 

que é o ponto de venda, ela cuida do stand, do decorado e do paisagismo 

todo. 

 

 

 Diferente da resposta padrão acima, Tricia Meyer relata que hoje em dia é muito 

difícil você ver, pelo menos em São Paulo, um novo lançamento que não tenha o estande e 

agora até que não tenha o decorado. Porém, fora de São Paulo tem alguns lugares que ainda 



 

231 

não têm. Brasília tem, é muito raro não ter, já em Cuiabá serão lançados dois 

empreendimentos que não têm, só têm o estande. 

 Além de possíveis questões socioculturais regionalizadas que podem implicar em 

construir ou não um apartamento decorado, Priscila Rossi diz que “algumas construtoras não 

fazem por falta de verba para investir”. Nesta linha de raciocínio, Érica Fujiwara  esclarece 

que hoje para fazer um decorado acima de 200 metros o valor investido é “uma fortuna”. Por 

conta disto, “em algumas situações a gente tentava fazer outras coisas que pudessem substituir 

o decorado, mas a gente sempre acaba voltando para o apartamento decorado”. 

 Já em outra questão, diferentemente da situação acima, os entrevistados são unânimes 

quando a pergunta indaga se o apartamento decorado continuará sendo utilizado pelas 

construtoras no futuro, mesmo com o incremento de novas tecnologias. A resposta é sim, uma 

vez que o cliente sente a necessidade de ter a experiência do apartamento decorado, por 

diversos motivos já citados, e que as novas tecnologias são na verdade uma importante 

ferramenta complementar. 

 Neste sentido, Fabiana Sá relata que por mais que um Ipad tenha todas as suas 

vantagens, nada substitui a pessoa estar dentro de um espaço, ela tem que sentir. E afirma que 

um Ipad não vai substituir o aconchego de o cliente ver uma cama arrumada com as 

almofadas, com os travesseiros, a cortina criando aquela sombra na janela à meia luz, de 

entrar e sentir o espaço. Às vezes a imagem fica mais bonita do que está no decorado, mas a 

realidade é o cliente sentir o espaço. 

 Com base em pesquisa, hoje todo e qualquer cliente começa comprando imóvel pela 

internet, que é o meio mais fácil. Já finalizar a compra pela internet é mais difícil, a não ser 

que seja um investidor que viu uma oportunidade. Ele começa pela internet, mas sempre 

finaliza no ponto de venda, então o ponto de venda vai continuar existindo sempre que houver 

venda. Gabriela Procópio finaliza sua argumentação dizendo que “Se o decorado tem vida 

útil? Eu acho pouco provável”. 

 A tecnologia atual proporciona ao cliente fazer um tour virtual e interagir, isto é, hoje 

é possível fazer um apartamento decorado em 3D e, através dessa tecnologia, o cliente 

praticamente entra na tela e consegue navegar dentro do apartamento. Mas Érica Fujiwara 

acredita que “realmente nada substitui você ter ali fisicamente um apartamento [...] é nítido 

que a pessoa ainda se sente insegura, a tecnologia ele acha que pode ter distorção”. 

 Juliana Fuganti complementa o raciocínio acima, ao falar que por mais que hoje exista 

esta tecnologia de se caminhar por dentro do apartamento, por meio de um Joystick , o cliente 
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não tem a mesma sensação de estar em pé num lugar onde os móveis estão distribuídos, o que 

ajuda a entender o que cabe naquele espaço. 

 Neste contexto, Tricia Meyer explica que há alguns incorporadores que arriscam mais, 

porém a incorporadora muitas vezes não quer sair “fora da caixa”, porque tem um pouco de 

medo destas inovações. Os clientes têm muito medo de fazer diferente, mas quando um faz, 

todo mundo copia. Vai ser difícil acabar com o apartamento decorado dentro de um estande, 

porque a sensação que o cliente tem dentro da ambientação e do espaço é diferente da que ele 

vê em  um 3D. O 3D já foi implantado em alguns empreendimentos, mas mesmo assim o 

decorado não deixou de existir. 

 Mesmo com algumas restrições, é notório que novas tecnologias têm sido utilizadas ou 

introduzidas na venda de apartamentos. Todavia, nota-se que o objetivo destas novas 

tecnologias é complementar as estratégias que já vêm sendo utilizadas pelas construtoras e 

incorporadoras. Neste sentido, Juliana Fuganti  diz que é muito usual a empresa fazer o 

apartamento decorado em uma planta só, então faz-se outra versão dele em 3D ou em outro 

suporte, por exemplo,  o living ampliado,  que aumenta o quarto  e a sala. Então é dito para o 

cliente “você está vendo este, mas pode fazer assim também”. Uma coisa que não tem como 

fazer em decorado são as áreas comuns, são todas através de imagens (fitness, salão de 

festas), porque é inviável reproduzir tudo, só que daí é mostrado na maquete. A maquete 

levanta e mostra toda a parte da área comum bem decorada, como vão ser os móveis etc. Isto 

é uma tecnologia atualmente utilizada e que  funciona, o cliente vai lá, olha e fala “ah, eu 

tenho uma ideia do espaço”. Usa-se essa tecnologia como complemento, mas o decorado é 

essencial.  

 

 

1.3.8 Sensações dos clientes ao visitar um apartamento decorado 

 

 Como já mencionado, a entrevista com os clientes foram prejudicadas por uma série 

de circunstâncias. Desta forma, abaixo foram descritos os pontos que podem-se considerar 

relevantes para a pesquisa. 

 Quando indagado sobre o que mais chamou sua atenção ao visitar o empreendimento 

L’Une, o cliente entrevistado Manuel Luz
49

 relata que:  

 

Eu achei interessante aquela parte da substituição do quarto de empregada 

pela aquela ampliação que foi transformada em adega, eu acho que aquilo é 

                                                 
49

 Entrevista concedida ao autor no dia 25 nov. 2011. A entrevista na íntegra está no apêndice 16 
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interessante, mas eu acho que dá para dividir o espaço e deixar a área de 

serviço um pouco maior em vez de ocupar todo aquele espaço, usar só a 

metade e tirar a porta que dá para a sala. Achei bonitas também a varanda 

gourmet e aquela parte da área de serviço, achei aquela composição ali boa. 

 

 Outra cliente entrevistada, Márcia Falcão, agora visitando o empreendimento Easy 

Vila Romana, ao dizer o que mais chamou sua atenção no apartamento decorado, relata que: 

 

Os espelhos, achei lindos. Eu fui num outro lançamento ali, o apartamento lá 

tem 1 metro a mais do que aqui, mas não cabem as mesmas coisas, aqui tem 

uma área de serviço enorme, mas isso tem a ver com o decorado. Eu acho 

que fizeram uma disposição aqui que está muito boa, os armários estão 

legais, é uma coisa que a gente vê que é viável viver aqui dentro, porque tem 

uns que não têm jeito de viver dentro do apartamento. 

  

 Estes dois primeiros relatos dos clientes indicam um comportamento mais racional do 

consumidor durante sua visita ao apartamento decorado, muito próximo ao objetivo destacada 

por Juliana Fuganti como se o decorado fosse uma ferramenta para facilitar a compreensão 

das dimensões do espaço. 

 Todavia quando os clientes foram estimulados a resumir em poucas palavras como foi 

a visita ao decorado e a imagem que ficou, Igly Serafim  diz: “Super agradável, você entra e 

realmente se imagina em casa, então dá para se imaginar morando lá, é um sentimento que 

não é frio, é um sentimento realmente de lar, achei legal”. 

 Esta última afirmação evoca mais a questão emocional do consumidor ao se “imaginar 

em casa”, ou seja, um “sonho” do cliente. Analisada junto com as demais afirmações dos 

clientes, tem-se que seu comportamento ao visitar um decorado é realmente “híbrido”, isto é, 

ora racional e/ou ora emocional, o que também já foi relatado anteriormente pelos 

profissionais entrevistados. 

 Por fim, mesmo com diversos estímulos sensoriais presentes nos ambientes dos 

decorados, os clientes foram quase unânimes em responder que nenhum estímulo chamou sua 

atenção durante a visita ao apartamento decorado, exceto Márcia Falcão, que destacou apenas 

um estímulo, “Só o visual mesmo que está bem bonito”. Igly Serafim  justifica o fato ao dizer 

que “a gente estava conversando, eu nem percebi”. 

 Na literatura pesquisada, conforme descrito no capítulo IV, uma possível explicação 

para os clientes não perceberem os estímulos do apartamento decorado, está no fato de que 

apenas alguns estímulos em nosso ambiente é notado. Sendo que destes a minoria recebem 

atenção. Somado a isto, os estímulos que realmente penetram em nossa consciência  podem 

não ser processados objetivamente (SOLOMON, 2011, p.83). Outra possível explicação, está 
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na afirmação de Donovan e Rossiter (1982, p.35-36, tradução nossa) no qual indicam que os 

estados emocionais que se criam como consequência de determinados estímulos são difíceis 

de verbalizar por parte do indivíduo. Outros possíveis argumentos que poderiam ser incluídos 

é o fato de que os estímulos olfativos não são processados de forma cognitiva e os estímulos 

musicais possuírem baixa estimulação, devido ao volume baixo, rítmo lento, sendo muitas 

vezes imperceptível. 

 Do ponto de vista do autor deste trabalho, um fator que pode ter comprometido a não 

verbalização dos clientes sobre os estímulos sensoriais presentes no decorado, é o tempo 

disponível para a entrevista, infelizmente inferior ao planejado,  pois com um tempo 

consideravelmente maior seria possível abordar a mesma questão de outra forma, o que 

possivelmente poderia gerar uma compreensão melhor ou lembrança por parte do 

entrevistado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após percorrido cinco capítulos em busca de responder o problema de pesquisa da 

dissertação, traduzida na questão “qual a efetiva contribuição do showroom com apartamento 

decorado no mix de comunicação mercadológica das construtoras civis e incorporadoras?”, o 

intuito aqui é apresentar uma proposição que responda a esta questão, bem como o objetivo 

geral e os objetivos específicos como descrito na introdução. 

 O primeiro capítulo trouxe uma definição para o termo showroom que, apesar da 

limitação natural de uma proposta inicial, na ausência de uma definição acadêmica já 

amplamente difundida e aceita, traz luz acerca do termo, ao apresentar algumas delimitações e 

singularidades na definição que permitem novos avanços no campo da Comunicação, bem 

como servem de ponto de partida para pesquisadores que abordarem o tema futuramente. 

Neste capítulo ainda, ficou evidente a representação funcional e simbólica da habitação para o 

ser humano. Desta forma, pode-se observar que a grande carga simbólica envolvida em torno 

da “casa”, leva a um grande envolvimento psíquico e emocional por parte do consumidor 

quando o assunto é habitação. É certo também que o brasileiro tem uma preferência 

sociocultural por moradia própria, o que possivelmente gera o conhecido “sonho da casa 

própria” entre os consumidores. Este sonho faz o consumidor muitas vezez investir grande 

parte dos seus recursos (tempo e dinheiro) na compra de um novo apartamento, sendo que o 

atual cenário macro econômico, bem como sua projeção num horizonte de até 20 anos, se 

mostra favorável para o bom desempenho do varejo imobiliário no país. 

 O capítulo III permitiu um breve resgate histórico das sociedades desde a fase pré-

industrial até a pós-moderna. Nesta evolução é evidenciado a transformação da cultura de 

consumo do tipo “pátina” para “moda”, na qual encontramos o consumo como um ato social 

embuído de novos significados construídos culturalmente. O capítulo relata também o 

surgimento de um consumidor denominado “pós-moderno”, um ser essencialmente efêmero e 

hedonista, que valoriza uma ótima estimulação por meio das experiências sensoriais. 

 Vimos também no século XVIII a emergência das lojas de departamento, 

possívelmente a gênese dos apartamentos decorados como conhecemos hoje. Foi nestas lojas 

que a decoração de interiores com uma preocupação estética, além da venda funcional e 

momentânea, surgiu como uma nova técnica de persuasão. Os relatos históricos indicam que a 

loja de departamento Bon Marché (França) funcionava como uma “cartilha cultural” que 

mostrava para determinada classe como deveria se vestir, mobiliar a casa e gastar seu tempo 

com o lazer. Mais do que vender produtos, estas lojas de departamento prometiam vender um 
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estilo de vida. No meio destas trocas simbólicas, está implícito também o surgimento do signo 

como mercadoria e sua apropriação pelo sistema capitalista.  

 O quarto capítulo ilustrou uma mudança significativa no marketing que saiu de uma 

concepção tradicional para uma visão holística do consumidor, enquanto ser humano, que é 

razão e também emoção. De acordo com o conceito de marketing experimental as mensagens 

publicitárias que desejam ter êxito, perante este consumidor pós-moderno, devem deixar de 

lado o paradigma da comunicação bidimensional, como as propagandas tradicionais que 

exploram geralmente a visão e audição, e utilizar de meios de comunicação que apelem para 

os cinco sentidos humanos, tal como o showroom com apartamento decorado.  

 Ficou claro também que o consumidor contemporâneo é um ser híbrido, ora é racional, 

ora é emocional ou ambos ao mesmo tempo. Por conta disto, suas escolhas e comportamentos 

não são tão previsíveis e estáticos como no século XV, pois agora o mesmo consumidor que 

lê diversas notícias em tempo real na internet, pode querer buscar o jornal impresso na banca 

mais próxima para uma leitura antes do trabalho, pelo simples prazer que esta experiência 

pode proporcioná-lo. 

 Assim como as palavras, observa-se que as mercadorias também são signos 

polissêmicos, isto é, podem assumir diversos significados que não são inerentes a si mesmo. 

Neste sentido, os objetos não denotam apenas seus atributos funcionais, mas também conotam 

significados estéticos, emocionais e míticos. O entedimento do processo de percepção do 

consumidor, descrito neste capítulo, esclarece que a “leitura” destes objetos depende também 

das experiências vividas pelo consumidor e da sua compreensão dos códigos presentes numa 

troca simbólica. Talvez por isto, os entrevistados relataram em geral uma grande preocupação 

em entender o perfil do consumidor e geralmente realizam pesquisas de mercado antes de 

iniciar a construção do showroom, a fim de criar-se um “estilo de vida” para o showroom, 

com base no perfil do público-alvo. 

 Outra constatação pertinente ao estudo é o fato de algumas pesquisas indicarem que o 

consumidor presta mais atenção a questões intangíveis como a atmosfera da loja do que o 

próprio produto em si. Isto ocorre porque o consumidor hedonista deseja associar cada vez 

mais compras ao prazer. 

 A atmosfera de loja é uma ação contemporânea diretamente ligada ao objeto da 

dissertação. Em uma atmosfera, segundo a bibliografia consultada, os varejistas utilizam 

diversos estímulos para despertar sentimentos positivos e emoções nos consumidores, o que 

resulta em uma maior probabilidade de compra. Entre os estímulos há os visuais (cor, brilho, 
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tamanho, forma), sonoros (andamento, volume), olfativos (aroma, frescor) e táteis (maciez, 

suavidade, temperatura). 

 Os dados encontrados na pesquisa bibliográfica indicam que o apartamento decorado, 

ou pelo menos uma ação semelhante “casa modelo”, teve sua utilização como ação 

mercadológica iniciada por volta da década de 1930. Já nesta época, o intuito era permitir 

uma experiência sensorial e encantadora para o cliente, ao se vender um estilo de vida por 

meio de uma atmosfera rica em elementos decorativos. 

 Apesar de apresentar várias décadas de uso no mercado, os estudos acadêmicos sobre 

a atmosfera do merchandising no ponto de venda são escassos, sendo  inclusive,  apontado 

como um problema por pesquisadores internacionais e nacionais. 

 O ponto de venda tem sofrido mudanças significativas em sua estrutura, de forma 

semelhante a ocorrida no século XIX com o surgimento das lojas de departamento. Neste 

sentido, nos últimos anos o PDV tem assumido novas configurações. Hoje, assume-se por 

exemplo, que o próprio ponto de venda é um grande “anúncio publicitário tridimensional” de 

si mesmo. Segundo a literatura, os meios de comunicação mais importantes para a 

transmissão de mensagens e para fechar vendas são a loja e os corredores. A loja conceito, 

apesar de ter também escassa literatura na academia, é um tipo especial de loja que oferece 

uma grande experiência sensorial gratificante ao consumidor por meio de diversos estímulos 

sensorias associado a um lifestyle (estilo de vida). 

 No último capítulo (V) a observação direta, realizada de forma empírica, in loco em 

alguns showrooms das construtoras selecionadas, complementou os demais procedimentos de 

pesquisa neste Estudo de Casos Múltiplos, ao revelar os fatos verificados e interpretados pelo 

autor deste trabalho. Inicialmente o principal fato constatado é que realmente há inúmeros 

estímulos sensoriais no showroom com apartamento decorado, que funcionam de forma 

natural ou mecânica.  

  Este capítulo, trouxe também a compreensão de que o showroom e o apartamento 

decorado tem sua criação iniciada à partir de um briefing, construído por diversos 

departamentos nas contrutoras e incorporadoras, entre eles os departamentos de produto, 

marketing, comunicação e ponto de venda. Neste briefing é construído uma “cara da família” 

que vai habitar o futuro empreendimento, ou seja, o estilo de vida imaginado para o futuro 

morador. 
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 Com o briefing em mãos, a arquiteta contratada pela construtora dá “vida” ao 

showroom e ao apartamento decorado. É a partir deste ponto que a arquiteta faz um arranjo de 

objetos, luzes, cores, texturas, móveis, simulações da vida cotidiana e outras ações que irão 

simbolicamente traduzir o estilo de vida que se espera neste produto, de forma que o 

consumidor ao visitar o showroom e o apartamento decorado possa se imaginar naquele 

ambiente e reconher aquele espaço como sua casa. Esta decoração, tem o intuito de ser em 

muitos casos a mais luxuosa possível para despertar o sonho de possuir aquela “casa” no 

cliente ao mostrar todo o potencial do apartamento. 

 Ficou evidente também no capítulo IV e V a função polissêmica da atmosfera do 

showroom por meio dos objetos contidos em seu interior, ou seja, o consumidor ao entrar 

num apartamento decorado não “lê” de forma isolada um vaso, um cosmético da marca 

L’Occitane, uma mesa posta, uma camisa amarrotada sobre a cama etc. O cliente, por sua vez, 

observa um contexto que toma conotações não inerentes a um produto em si. Neste sentido, a 

psicologia da Gestalt corrobora ao afirmar que  “o todo é diferente, se não maior, que a soma 

das partes isoladas”.  

 Ainda sobre o processo de decoficação da mensagem por parte do consumidor, tem-se 

que o cliente ao visitar o showroom não “lê” este contexto relatado acima como “bonito” ou 

“charmoso” apenas. Na realidade, os objetos fazem uma troca simbólica com o ambiente, 

transferindo valores construídos socialmente, que podem ser traduzidos em status, 

contemporaneidade, modernidade, tradicional, tecnologia etc. Desta forma, é possível que 

esta polissemia da atmosfera do showroom seja o fator determinante por despertar a 

imaginação do consumidor, que por sinal, consegue até sonhar com aquele ambiente. Vale 

destacar também que esta capacidade imaginativa, o devaneio e o sonho de consumo são 

características deste consumidor pós-moderno. 

 Segundo os entrevistados o showroom com apartamento decorado está presente em 

quase todos os novos empreendimentos. Algumas questões que impedem a sua construção são 

peculiaridades regionais como a proximidade entre vendedor e clientes, baixo nível de 

concorrência ou ainda a falta de disponibilidade financeira da empresa para investir. Todavia, 

a tendência segundo os entrevistados, mesmo diante das novas tecnologias é que o showroom 

e o decorado continuem sendo utilizado cada vez mais, principalmente pelo fato de o ser 

humano ter a necessidade de uma experiência “real” com o produto. Na visão dos 

entrevistados, por mais que a tecnologia tenha novos recursos que permitam interação do 

consumidor com um apartamento decorado virtual, nada substitui as sensações dos estímulos 



 

239 

sensoriais de um decorado. As novas tecnologias, por sua vez, são uma ferramenta importante 

para complementar o mix de comunicação das construtoras, por exemplo, viabilizando a 

ilustração das áres comuns (piscina, lazer, playground, brinquedoteca etc.) que não podem ser 

tratadas no showroom. 

 Recapitulando o objetivo geral desta dissertação, tem-se que o propósito desta 

pesquisa é compreender como o showroom, enquanto meio de comunicação, mais 

precisamente em sua vocação persuasiva, é capaz de envolver emocionalmente os 

consumidores, por meio de estímulos aos sentidos humanos, e materializar o sonho dos 

consumidores (imóvel inexistente). Pretende-se também descrever como é a percepção do 

consumidor no processo de decodificação da mensagem contida na ambientação do decorado. 

 Em face dos dados levantados, foi possível verificar que o showroom, principalmente, 

por meio do apartamento decorado é capaz de envolver emocinalmente os consumidores, pois 

ao visitar o showroom, o cliente é exposto a diversos estímulos sensoriais que despertam sua 

imaginação, sentimentos e emoções. Da mesma forma, durante esta visita o showroom 

materializa um sonho de consumo (apartamento), na medida em que possibilita um contato 

direto do consumidor com um apartamento que ainda será construído. Este contato direto, 

permite ao cliente tocar em seu sonho de consumo, caminhar por ele, sentar, visualiza-lo, 

sentir o cheiro, ou seja, é possível experimentar um sonho de consumo.  

 Logo, a grande contribuição do showroom para a comunicação mercadológica das 

construtoras civis e incorporadoras é agregar ao mix de comunicação mercadológica um meio 

de comunicação que apele aos cinco sentidos humanos, uma espécie de anúncio publicitário 

“pentadimensional”, permitindo assim uma maior conexão com o consumidor pós-moderno 

que valoriza o prazer e as experiências sensoriais. 

 Diante da carência de estudos encontrados na área espera-se que este trabalho 

contribua com a realização de novas pesquisas que tratem o tema sob outras perspectivas. 

Acredita-se que ainda sejam necessários outros estudos qualitativos para compreender de 

maneira mais aprofundada o processo de decodificação do consumidor da mensagem contida 

na ambientação do showroom, principalmente pelo fato de um imprevisto na coleta de dados 

desta pesquisa tornar as entrevistas coletadas com os clientes muito objetivas. Desta forma, 

acredita-se que estudos com um número maior de clientes e com o aprofundamento devido 

poderá oferecer novas e importantes descobertas para compreensão do assunto. Estudos desta 

natureza, poderiam também avaliar a possibilidade e pertinência de utilizar-se o showroom 

em outros segmentos de mercado, como por exemplo, em lojas de móveis, lojas de decoração 
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e magazines com setores de cama, mesa e banho. Acredita-se também, que estudos 

quantitativos sejam adequados para dar continuidade a este trabalho ao permitir uma 

mensuração do grau de influência do showroom com apartamento decorado na decisão de 

compra do consumidor.   
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