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RESUMO 
 
 

As percepções sensoriais na atmosfera de loja se tornaram nos últimos anos 

aliadas do marketing do varejo, principalmente quando é tratado com grandes redes. Os 

cinco sentidos são estimulados para promover uma interação consumidor/marca que 

vai além da simples satisfação de uma necessidade/desejo imediato. Os estímulos 

olfativos vêm sendo estudados nesse contexto para que sejam utilizados de acordo 

com um posicionamento de marca e provocar um comportamento do consumidor 

satisfatório. O objetivo desse estudo é analisar os efeitos das inserções olfativas no 

ambiente de loja de uma marca varejista de vestuário, no que diz respeito ao 

comportamento do consumidor. Para isso, foi realizado um experimento de campo em 

uma loja da marca Hering no Rio Grande do Sul. Foi-se utilizado o sistema SPSS para 

realizações de testes como do qui-quadrado e t-student.  Analisando os resultados 

obtidos diante o experimento, conseguiu-se concluir que os estímulos olfativos 

conseguem alterar positivamente o humor dos consumidores da Hering Store Alvorada, 

com as inserções olfativas, consumidores ficam mais bem-humorados e que o aroma 

impacta no reforço de posicionamento da marca. Também se pode afirmar que tanto 

mulheres como consumidores que não estavam pela primeira vez em loja acreditam 

que o aroma é importante para o varejo de vestuário. 

 

Palavras-chave: Aromatização no Varejo. Marketing Sensorial. Comportamento do 

Consumidor. Atmosfera de Loja. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 A atmosfera de loja é uma área de estudo do marketing quando se avalia o 

funcionamento do todo. Com o passar dos anos, os estudos em marketing foram 

desenvolvendo novas áreas, como o marketing sensorial. As ações que utilizam os 

sentidos: tato; olfato; paladar; audição e visão são os mais novos recursos para que haja 

interações dos consumidores com essa atmosfera diferente das que antes eram 

estabelecidas.  

 Nesse contexto, o presente trabalho irá aprofundar o estudo dos estímulos 

olfativos1 nos consumidores e, principalmente, suas influências nas emoções e 

comportamento do mesmo dentro do ambiente de venda de um varejo de vestuário 

brasileiro.  

 O trabalho é desenvolvido em cinco capítulos: O primeiro destina-se à introdução 

que, por sua vez, contempla a delimitação do tema, justificativa para o mesmo ser 

utilizado e os objetivos pelos quais o trabalho é motivado; O segundo é sobre o contexto 

de pesquisa, um capítulo sobre a marca Hering e sobre a franquia onde é aplicado o 

experimento; O terceiro aprofunda as referências bibliográficas que foram utilizadas; O 

quarto capítulo explica como foi feita a parte da pesquisa e o que foi utilizado para a 

posterior análise dos dados; O quinto trata-se dos resultados obtidos até então com a 

pesquisa e a análise feita por cima dos dados e, por final, o sexto trata-se de conclusões 

acerca do trabalho e sugestões para estudos posteriores. 

 

1.1. DELIMITAÇÃO DO TEMA E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O varejo brasileiro está em constante mudança para superar expectativas que são 

impostas. O ano de 2015 vem sendo desafiador para varejistas diante a situação 

econômica encontrada no Brasil. Em recente notícia do portal G1, no setor economia, foi 

relatada a expectativa para o varejo neste ano: 

A expectativa de crescimento das vendas do comércio varejista em 2015 foi revisada 

de 1% para 0,3%, informou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

                                                           
1
  Estímulos olfativos, aromatização e inserções olfativas serão utilizadas nesse trabalho como 

sinônimos e referem-se à utilização de aroma no ambiente de loja, através de borrifadores. 
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Turismo (CNC), nesta terça-feira (14). A alteração ocorreu após o varejo registrar a 

maior queda desde agosto de 2003.
2
 

 

Neste momento, portanto, parece ser ainda mais importante trabalhar a criatividade 

dos varejistas para alcançar o emocional de seus consumidores. Para isso, um dos 

pontos que podem ser trabalhados é o é o ambiente de venda da loja, que transmite ao 

cliente uma carga emocional e de informação que ajuda na sua escolha e induz a compra. 

O ambiente de loja inclui vários fatores, tanto físicos como de serviços agregados 

(GEARGEOURA; PARENTE, 2009). 

Segundo Parente (2000), quando é feita uma comparação entre varejo e PDV, o 

ponto de venda (atmosfera de loja)3                                                       

desenvolve no consumidor quando ele visita a loja. Já o varejo, em si, é visto de forma 

diferente, mais abrangente, não sendo apenas julgado pela atmosfera, mas sim, por todos 

os outros elementos do mix varejista que determinam o posicionamento de mercado do 

varejista. 

  No que se refere ao ambiente de loja e seu impacto para o consumidor, podemos 

entender que um ambiente que provoca sensações agradáveis se faz importante para o 

momento da tomada de decisão do consumidor. Dentro desse ambiente de venda, os 

sentidos tomam frente para a conquista do cliente e fazem o cliente não ter apenas a 

experiência do próprio produto como também a experiência do momento da compra. Para 

S h    ,    “[...]                                                    , para os sentimentos 

               [...]” (SCHMITT, 2000,  . 41). A                                  f        

oferecidas no ambiente de venda ao consumidor, proporcionando uma suposta 

experiência de co              f                        .                              

                                         f                                      , a 

marca e o consumidor (AGUILAR, 2009). 

  O uso de estímulos olfativos pode ser uma alternativa para fixação de marca e de 

posicionamento de loja. Segundo Farkas (2013), o olfato está diretamente ligado às 

sensações, às emoções e às lembranças, e é por essa razão que podemos recordar 

momentos marcantes por meio dos aromas. Além disso, pode ajudar na tomada    

                                                           
2
  Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/04/cnc-revisa-para-03-crescimento-das-

vendas-no-comercio-em-2015.html> 

3
  No presente trabalho vamos tratar Ponto de Venda (PDV) e atmosfera de loja como sinônimos. 
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                     .        ,                                   ,   f     

determinante na definição de sua escolha (WOLFE; BUSCH, 1991). Dentre os sentidos, o 

olfato é o que mais remete a sentimentos, podendo ser um forte aliado da marca como 

um tod                   “              ”                         .  

A Hering Store Alvorada é uma franquia da Cia Hering inaugurada em junho de 

2013, localizada no município de Alvorada, no estado do Rio Grande do Sul.  A franquia 

tem como clientes homens e mulheres de 17 anos ou mais, contemplando uma gama de 

produtos que são conhecidos por serem básicos, mas ao mesmo tempo, com apelo de 

moda. E é por essa diversidade de público, que a loja se posiciona como uma marca 

democrática, confortável e com estilo (o estilo Hering).  

Atualmente, a Hering é considerada a maior rede de franquias nacional do 

segmento de vestuário, através da premiação promovida pela Associação Brasileira de 

Franchising (ABF) e, por pesquisa feita pela revista Carta Capital, a Hering se destacou 

no ano de 2014 como uma das empresas mais admiradas do Brasil. 

Entre os estímulos sensoriais que estão no ponto de venda, a franquia Hering Store 

Alvorada, por seguir seus compromissos com a franqueadora, trabalha com: Tato, através 

de seis provadores equipados que deixam seus clientes experimentarem e sentirem o 

produto; Visual, através do Visual Merchandising que, segundo Bhalla, "[...] inclui a 

apresentação de toda mercadoria no seu melhor: a coordenação de cores (cores 

sincronizadas); disponibilização de complementos (produtos/acessórios) e a auto 

explicação (descritiva/ilustrativa)" (BHALLA, 2010, p. 18); e Auditivo, com uma trilha 

sonora escolhida de acordo com o posicionamento da marca, pela empresa terceirizada 

ListenX. Porém, a franquia ainda não trabalha com o Olfato, por ser um tópico novo e de 

difícil criação, segundo a franqueadora, embora já haja pesquisas sobre o assunto. Sendo 

assim, dadas as oportunidades de pesquisas em marketing sensorial dentro do ponto de 

venda, este trabalho vai tratar sobre como os estímulos olfativos podem ser trabalhados 

na Hering Store Alvorada. 

Nesse sentido, serão observados os efeitos da aromatização do ambiente de 

venda na Hering Store Alvorada, tais como o tempo de visitação à loja, a quantia de itens 

comprados e as emoções despertadas com essa aromatização. O desafio, portanto, 

torna-se estimar: 

De que forma as inserções olfativas no ambiente de venda da Hering Store 

Alvorada afetam as emoções, as intenções e as atitudes do consumidor? 
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1.2. JUSTIFICATIVA 

 

 O presente trabalho tem seu estudo voltado a uma temática recente e, ainda, 

pouco analisado por pesquisadores da área. Os impactos gerados por inserções 

relacionadas aos diversos sentidos para o consumidor no ambiente de varejo é um 

assunto novo que deve fixar-se como um aliado ao marketing de PDV (ponto de venda).  

Estudos como o de Bitner (1992) já relacionavam o comportamento do consumidor com 

inserções sensoriais. 

A atmosfera de loja representa o ponto chave para a relação varejo, loja e 

comportamento do consumidor. Underhill (1999) afirma que decisões estão sendo feitas 

pelos consumidores cada vez mais dentro de loja, ou seja, a boa atmosfera de loja vem 

sendo cada vez mais solicitada. 

 O fato da marca Hering não trabalhar ainda em sua atmosfera de loja com os 

estímulos olfativos traz a possibilidade de uma investigação cujos resultados que poderá 

ser utilizados não só para própria marca como também para outros varejistas, 

principalmente da área de vestuário. Segundo Wolfe e Busch (1991), o aroma, para 

m                            ,   f                              h                  . 

O experimento na Hering Store Alvorada será realizado com a finalidade de análise 

do comportamento do consumidor na atmosfera de loja quando se tem um estímulo 

olfativo. Com isso, contribuirá de imediato para esse ponto de venda e, posteriormente, 

conforme a análise dos dados obtidos sobre tempo de permanência em loja, intenções de 

retorno e recomendação de loja, ambientação de loja, quantia de itens comprados e 

emoções despertadas, irá impactar a rede Hering Store no geral. 

  

1.3. OBJETIVOS 

 

De acordo com o problema de pesquisa apresentado e sua justificativa, foi possível 

definir os seguintes objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Examinar os efeitos das inserções olfativas no ambiente de loja da Hering Store 

Alvorada para os consumidores. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Analisar o impacto das inserções olfativas do ambiente da Hering Store Alvorada 

nas emoções dos consumidores. 

 Analisar o impacto das inserções olfativas do ambiente da Hering Store Alvorada 

nas percepções de qualidade de mercadoria, de atendimento, e de ambientação 

para os consumidores. 

 Analisar o impacto das inserções olfativas do ambiente da Hering Store Alvorada 

nas intenções do consumidor: Intenção de retorno e recomendação. 

 Analisar o impacto das inserções olfativas do ambiente da Hering Store Alvorada 

nos comportamentos do consumidor: tempo de permanência em loja, número de 

itens comprados, existência de compra, primeira vez em loja e companhia. 

 Analisar o impacto das inserções olfativas no ambiente de loja da Hering Store 

Alvorada na percepção do consumidor sobre o posicionamento da marca Hering. 

 Analisar a aromatização sendo importante para o varejo de vestuário para os 

consumidores. 
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2. CONTEXTO DE PESQUISA: HERING 

 

 Esse capítulo destina-se a discutir o ambiente onde será realizado o experimento 

deste trabalho e consta desde a história da Cia Hering até questões departamentais da 

franquia Hering Store Alvorada.  

2.1. CIA HERING 

 

 A Cia Hering é conhecida como maior franquia de vestuário do Brasil, de acordo 

com número de franquias em execução e todo o suporte de franchising existente. No ano 

de 2014, a empresa foi reconhecida com as seguintes premiações: As Melhores 

Empresas para o Consumidor, da revista ÉPOCA; Selo de Excelência em Franchising da 

ABF (A      ç   B             F    h     ); P      V     1000              “T     , 

C       V    á   ”,    J      V         ô    . 

A Revista Exame retrata o fechamento positivo do ano de 2014 da Cia Hering em 

uma reportagem de Thiago Moreno em 26/02/2015: 

 

A Cia Hering reportou lucro líquido de R$ 109,219 milhões no quarto trimestre de 

2014, resultado que representa uma alta de 7,4% na comparação com o mesmo 

período do ano anterior. No acumulado de 2014, o lucro da empresa cresceu 0,2% 

em relação ao ano anterior e alcançou R$ 318,867 milhões.
4
 

 

2.1.1. Cia Hering – História  

 

A Companhia Hering tem origem no ano de 1880, nomeada, na época, Trikotwaren 

Fabrik Gerbruder Hering, com a produção de camisetas básicas de algodão, consideradas 

     “               ”,                                     . H       H        B     

Hering, os irmãos que deram origem a indústria, imigraram da Alemanha, após 

promessas de melhoria da qualidade de vida para eles e para suas famílias. Em 

Blumenau, estabeleceram sede da pequena fábrica e começaram a produção de malhas. 

O logotipo da marca é o desenho de dois peixes, pois Hering significa arenque, um peixe 

                                                           
4
  Disponível em: <http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2015/02/confira-o-

resultado-dos-balancos-de-brf-hering-magazine-luiza-fleury-e-multiplus.html> 
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parecido com sardinhas e indica a união dos dois irmãos em montar um negócio juntos. 

Primeiramente com indústria e venda porta-a-porta, evoluindo, posteriormente, para 

pontos de varejo. 

 Atualmente, a Cia Hering conta com cinco marcas: Hering, Hering Kids, Puc, 

Dzarm, e mais recentemente, a Hering For You, marca que teve sua primeira loja 

inaugurada em 2014, e conta no seu portfólio de produtos, peças advindas do conceito de 

loungewear e pijamas – sendo uma loja voltada especialmente para o público feminino. 

A sede e principais fábricas da Cia. Hering se localizam em Blumenau, no estado 

de Santa Catarina, constituindo-se do maior grupo privado empregador da cidade, além 

disso, foi a primeira empresa têxtil brasileira a exportar seus produtos, em 1964. A Cia 

Hering também conta com unidades fabris no estado do Rio Grande do Norte, além de 

conter um Centro de Distribuição em Anápolis, Goiás (onde são recebidos produtos 

importados em sua maioria da China). 

A marca Hering tem como mantra ser uma marca jovem, casual, diurna e acessível 

e tem como missão ser a maior e melhor empresa de vestuário em produtos básicos e 

moda. Além disso, tem como valores o encantamento de clientes e consumidores, a 

obtenção da melhor consideração dos fornecedores, o respeito ao meio ambiente, a 

motivação e o comprometimento do pessoal associado pelo trabalho em equipe e 

comunicação aberta. Sua visão é: Ser reconhecida como a mais rentável e de maior 

qualidade no vestuário. 

Em 1993 a Cia Hering, já com capital aberto, expandiu seus negócios. O objetivo 

da implantação de rede de franquias foi o de criar pontos de referência e destaques para 

a marca, além de apresentar de forma inovadora a ampla variedade de produtos Hering 

em áreas formadoras de opinião. Esse conceito evoluiu para tornar-se a maior rede de 

franquias nacional do segmento de vestuário. 

Um acontecimento importante para a Cia Hering foi a marca de cinco bilhões de 

camisetas produzidas no ano de 1995, valor esse que corresponde uma média de 30 

camisetas para cada brasileiro. Em 2004 foi implantado o sistema de Cartão Hering Store, 

uma parceria com a financeira Losango que proporciona ao cliente Hering um cartão de 

crédito com bandeira Visa que pode ser usado dentro e fora de lojas da marca. 

Atualmente existem mais de seiscentas lojas, sendo elas em todas as regiões do 

país, localizadas principalmente em centros de compras e shoppings. Além disso, a 

companhia conta com três lojas virtuais para as marcas Hering, Dzarm e PUC. 
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2.2. POSICIONAMENTO DA MARCA HERING 

 

 O posicionamento de marca refere-se a identificar uma característica que a difere 

da concorrência, que faz mostrar o porquê de adquirir ou defender certa marca. Segundo 

Keller (2003), “[...]                                                                   

seus produtos contra a concorrência, e ao mesmo tempo aliviar preocupações em relação 

                        ” (KELLER, 2003 apud SERRALVO; FURRIER, 2004, p. 6).  

 Ainda, segundo Clifton: 

 

É possível identificar quatro ideias chave na definição do posicionamento: 
relevância (as marcas relacionam-se com os consumidores preenchendo 
necessidades funcionais e emocionais); diferenciação (as marcas acrescentam 
valor, o que as distingue da concorrência); credibilidade (a marca deve ser 
verdadeira e cumprir as suas promessas) e elasticidade (capacidade da marca se 
manter relevante num mercado mutável e saber inovar) (CLIFTON, 2005 apud 
RIBEIRO, 2011, p. 20). 

  

A Marca Hering adotou, até o ano de 2013, um posicionamento de marca 

           ,     f         ç   à                                              ‘D     

S     ’                                 ,                        da a história da 

Hering. Dessa forma, a marca se mostrava confiável e com aspecto familiar para seus 

consumidores. 

 Nos anos de 2014, a Hering deparou-se com a necessidade de se reinventar no 

setor de marketing, pois a marca evoluiu com o conceito de básico e implantou a linha 

moda em todas suas lojas, com coleções da estação de dois em dois meses. A Cia 

Hering defende que a ma                    ú         “ á             ”                

descontraído. A partir deste ponto, a marca adotou a combinação Conforto + Estilo Hering 

+ Brasilidade + Democrática. 

 

 Conforto expressa a relação básico/moda expresso na Hering desde a criação de 

coleções com apelo de moda, defendendo também que todos podem ter o controle 

de sua moda;  

 Estilo Hering referente às coleções de básico presente desde 1880;  

 Brasilidade por estar no Brasil nesses 135 anos de Cia Hering e ter uma história de 

marca aqui, além de se caracterizar como básico do Brasil desde então; 
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 Democrática por vestir todas as idades, tamanhos, gêneros e estilos. 

 

2.3. RELAÇÃO CIA HERING – FRANQUIA 

 

 A relação de franchising surge em 1850 através da empresa americana Singer 

Sewing Machine Company, proporcionando a comerciantes, ao obedecer algumas regras, 

possibilidade de ter lojas com nome Singer para vender seus produtos. Segundo Ribas, 

“[...] f                                 ,           ,                          

distribuição e/                             f                          f         ” 

(RIBAS, 2006, p. 24). 

A Cia Hering escolhe criteriosamente os franqueados adequados para os pontos 

disponíveis em cidades desejadas. A seleção começa com formulários no site da própria 

Companhia e vão de visitação e entrevistas. Todo esse processo pode durar anos, 

dependendo também da disponibilidade de pontos de comércio bons para iniciar a 

operação. 

 Com o suporte de uma equipe de Consultores Comerciais divididos por áreas de 

trabalho, a Cia Hering acompanha e ajuda em todos os momentos da abertura da 

franquia, apresentando treinamentos, materiais que servem como guia para abertura de 

loja, check-list sobre aspectos que devem ser considerados em loja, até influenciando na 

contratação de pessoal para a própria franquia. A cada dois anos são escolhidos 

representantes franqueados para compor o conselho de franqueados da Cia Hering, 

esses que são representantes dos diversos espalhados pelo Brasil e países da América 

do Sul que contém franquias da Hering. Esses conselheiros, como são chamados, 

participam de reuniões para demonstração de anseios, dúvidas e sugestões para 

ambiente de vendas, políticas comerciais, entre outros. 

 Os franqueados tem acesso a Cia Hering no momento em que desejarem para 

questionamentos e reclamações via telefone, email e extranet, proporcionando assim uma 

liberdade de comunicação entre os meios. 

 Ferramentas como extranet, suporte para sistema de caixas e sistema de controle 

de estoque, telepedidos diretamente da fabrica da Cia Hering são oferecidos aos 

franqueados para que eles tenham um melhor atendimento no ambiente de venda. 
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2.4. HERING STORE ALVORADA 

 

A franquia de Alvorada foi estabelecida no dia primeiro de junho de 2013, em um 

projeto de expansão da marca no Rio Grande do Sul, sendo a primeira franquia do 

franqueado.  

A cidade de Alvorada localiza-se na região metropolitana de Porto Alegre e tem 

uma área de 70,811 km² e uma população de 195.718 habitantes segundo os últimos 

dados do IBGE (2010). A maior parte da população é considerada pertencente à classe C. 

A região mais movimentada é da Avenida Presidente Getúlio Vargas, principal via 

que atravessa o centro da cidade, onde se localiza o comércio e principais pontos da 

região. A economia é baseada principalmente no comércio, e a maioria da população 

trabalha na capital Porto Alegre, fazendo com que a cidade seja conhecida também como 

cidade-dormitório. 

 Desde então, vem sendo uma das lojas principais da cidade no setor varejista, 

tendo como concorrentes diretas as lojas Pompéia e Radan, além de lojas do shopping 

Bourbon Wallig como Renner e a própria Hering Store, em decorrência da proximidade.  

A loja vende produtos fornecidos pela Cia Hering (exclusividade) destinada a 

adultos, não incorporando como outras franquias, a Hering Kids. A Hering Store atua no 

ramo de vestuário, oferecendo desde peças de roupas básicas até coleções mais 

elaboradas que levam em conta as últimas tendências de moda, atraindo consumidores 

por meio de preços competitivos. Além disso, a Hering tem seis coleções por ano de 

pijamas/ parte intima, além de biquínis e sungas no verão para venda em 

dezembro/janeiro. 

Alguns dos produtos comercializados são: bermudas, camisas, casacos, jeans, 

blusas, camisetas, saias, vestidos, pijamas e vários tipos de acessórios (feminino e 

masculino - como bolsas, mochilas, cintos, carteiras, lenços), entre outros. 

Podemos definir a seguinte matriz produto/mercado da Hering Store Alvorada: 
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Tabela 1 – Produto/Mercado Hering Store Alvorada 

 

Fonte: arquivos da empresa. 

2.4.1. Finanças 

 

 A empresa Hering Store Alvorada fechou seu primeiro ano completo em 2014. 

Neste ano, o faturamento foi de R$ 1.479.520,84, sendo dezembro o mês com o maior 

faturamento e setembro o de pior. Dividindo isso pelos seus 113,05 metros quadrados de 

área de venda, temos um faturamento acumulado de R$ 13.087, 31. Foram feitos 12.570 

atendimentos, e o Ticket Médio alcançado foi de R$ 119,54.  

 É importante mencionar que, de acordo com a capacidade da cidade para uma loja 

Hering e os valores acima citados, podemos acreditar que seja uma média de faturamento 

anual a de 2014. 

2.4.2. Recursos Humanos 

  

 A loja apresenta seu organograma da seguinte maneira: 

 

 

 

 

Figura 1 – Organograma Hering Store Alvorada 
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Fonte: arquivos da empresa 

 

Todos os treinamentos são passados da Cia Hering para o franqueado e para 

gerente para assim serem disponibilizados e feitos pela equipe de vendas. Entre os mais 

importantes, podemos citar o do AQUI TEM que é um treinamento para melhoria no 

atendimento no padrão da marca Hering, onde é considerada toda a questão do público-

alvo e posicionamento de marca. 

2.4.3. Marketing  

 

 A Cia Hering oferece layouts para banners, cartazes, outdoors (neste caso, a Cia 

Hering até confecciona e envia por correio para instalação na cidade), além de spots para 

rádios externas e vídeos para propagandas fora do ponto de venda. Esse material de 

campanha deve ser retirado na Extranet disponível para todos os franqueados. Outras 

ações como eventos de lançamento de coleção, festa de aniversário de loja, bazares de 

verão e inverno ficam a cargo do franqueado, desde que o mesmo respeite o que é 

estipulado pela Cia Hering. 

 

2.4.4 Ambiente de Venda 

  

 O ambiente de venda comporta a área onde é efetuada a relação marca-

cliente/consumidor. Segundo Blessa, “[...]                                                

presentes todos os elementos que compõe a venda: o produto, o dinheiro e o consumidor. 

É   ú                                                                h  f    ” (BL SSA, 
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2011 apud CASAGRANDE, 2012, p. 25). 

 A Hering Store Alvorada se encontra no projeto de franquia da rede realizado em 

2007, conhecido como Projeto Madeira, por causa do aspecto físico de seus móveis e 

recebe as principais instruções e exigências da franqueadora para manter o padrão 

existente na relação Cia Hering/Franquia. Dentre esses estão: 

 Disposição de Equipamentos/Armários e Parte do Caixa de loja: Os equipamentos 

para disposição de produtos que são adquiridos na compra da franquia são 

definidos pela Cia Hering assim como suas colocações no layout do ambiente. 

 Visual Merchandising: O Visual Merchandising lida com a questão de aparência de 

Ponto de Venda e como os produtos são disponibilizados para o cliente. Existem 

dicas e regras para serem cumpridas em loja, como disponibilizar os produtos em 

“   á    ”,        ,      ,             ç     ú          ç                   

dependendo da forma de exposição escolhida. 

 Marketing/ Merchandising no Ponto de Venda: Existem muitos materiais que são 

utilizados no ponto de venda que servem para deter a atenção do cliente como 

precificadores de promoção, marcação de peças únicas e novidade em loja. Além 

disso, são utilizados banners para fazer apelo ao Cartão Hering. 

 Música ambiente: Seleção de músicas feita pela Cia Hering para manter 

padronizado o ambiente de venda de acordo com o público alvo. 

 Colaboradores uniformizados, com padrão de atendimento Hering: Os uniformes 

são da própria Cia Hering e devem seguir o padrão tanto para colaboradores 

femininos como para masculinos. O Atendimento, como foi abordado na seção de 

Recursos Humanos, é fornecido pela franqueadora. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Nessa parte do estudo, procura-se descrever o que já foi e de que forma 

trabalhado sobre o assunto em pauta. No presente trabalho, é proposto um estudo sobre 

o Marketing Sensorial e a Atmosfera de Loja no contexto de varejo de vestuário, mais 

especificamente da Hering. Para isso, o capítulo para tratar primeiramente sobre a 

Atmosfera de Loja e Emoções e sobre o Marketing Sensorial e suas aplicações: 

comportamento do consumidor e posicionamento da marca. 

Nos últimos anos, percebe-se a existência de uma diversificação com os canais de 

promoção (inserções de marketing) existentes. Isso se dá pelo aumento do número de 

produtos disponíveis com as mesmas funções, ou seja, os concorrentes. Parte, então, do 

consumidor se identificar com sua preferência. O estudo do Marketing Sensorial dentro da 

atmosfera de venda demonstra como as empresas estão utilizando esse aliado para os 

clientes no momento da tomada de decisão. 

 Gobé (2001) explica que uma grande marca é constituída, nos tempos atuais, onde 

o espaço se mostra hipercompetitivo e produtos e serviços não bastam para satisfazer o 

consumidor, de aspectos emocionais do produto com um bom sistema de distribuição 

(uma boa praça). Quando ele fala de aspectos emocionais, ele quer que se entenda: 

engajar o cliente no nível de sentidos e emoções, uma marca que fale com o consumidor 

nesse sentido. 

 No ambiente de venda, o consumidor deve perceber os estímulos proporcionados 

pelas marcas e empresas para melhor acomodação e sentimento de acordo com o 

posicionamento da marca. Quando se fala em percepção no ponto de venda, Schiffman e 

Kanuk (2000) definem limiares de percepção dentro do ponto de venda. O limiar absoluto 

é o mais baixo limiar em que uma pessoa pode detectar a diferença entre nada e algo. O 

limiar relativo é a diferença mínima entre dois estímulos similares, onde quanto mais forte 

o primeiro estímulo, mais os outros estímulos serão vistos como diferentes (lei de Weber), 

e a Percepção Subliminar, onde é percebido sem que a consciência participe 

notoriamente (segundo os autores, com esse tipo de percepção não se tem certeza que 

influencia o comportamento do consumidor). 
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3.1. AMBIENTE DE VENDA/ PONTO DE VENDA 

 

 O Ambiente de Venda encontra-se em uma área conhecida do marketing como 

marketing mix. Segundo Kotler (2000), o marketing mix é um conjunto de materiais 

usados para promover e implementar uma estratégia de marketing em um determinada 

empresa. A partir deste momento, são definidos quatro grandes grupos dentro de um 

marketing mix: os 4Ps de marketing. Produto (bens que são oferecidos ao mercado); 

Preço (quantia monetária paga para conseguir o bem); Promoção (inserções de marketing 

que promovem o produto para os clientes, podendo ser chamada de comunicação); e 

Praça (onde se localiza o produto para seus clientes – o ambiente de venda se encontra 

neste grupo). 

 Um ponto de venda bem trabalhado implica na utilização de todos os outros 

grupos. Por exemplo, para ser feito um evento de lançamento de coleção de produtos 

com foco em já disponibilizar esses para o consumidor no ambiente de loja, é necessário 

que haja produto suficiente com preço justo ao que é ofertado. Além disso, é de estrema 

importância que o evento seja promovido para alcançar todos os clientes que por ventura 

se interessariam por esta ação. 

 Kotler (1973) ainda define quatro situações em que a atmosfera de loja é um 

instrumento de marketing importante: a atmosfera sendo ferramenta de marketing onde 

produtos são comprados e o vendedor tem à disposição opções de layout; a atmosfera de 

loja se torna mais ferramenta de marketing quanto mais concorrentes existirem; a 

atmosfera de loja sendo ferramenta de marketing em indústrias em que a diferença do 

produto é pequena; e a atmosfera de loja é uma ferramenta de marketing em produtos 

inseridos em classes sociais distintas com seus estilos de vida diferentes em cada grupo. 

 Quando falamos em ambiente externo da área de vendas, podemos considerar o 

lugar onde a loja se localiza e sua vitrine, que é o primeiro impacto da marca para o 

consumidor. 

 Quando falamos de ambiente interno do ponto de venda, Lewison explica que: 

 

Diversos elementos são utilizados no ambiente interno: (a) os estimulantes dos 
cinco sentidos: cores, iluminação, odores e perfumes, apelo ao tato e paladar, e 
ao som; (b) comunicação: vendedores, produtos, toda comunicação visual e 
merchandising, além dos equipamentos em exposição; e (c) conforto: layout, 
largura dos corredores, pisos, temperaturas, provadores, manutenção e limpeza 
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(LEWISON, 2007 apud SÁ; MARCONDES, 2010, p. 518). 
 

 O ponto de venda do varejo deve estar sempre em movimentação e com visuais 

diferentes para direcionar a atenção no cliente. Segundo Geargeoura (2010), deve existir 

uma preocupação por parte das marcas em ativar a sensibilidade do consumidor, pois 

essa depende da qualidade dos órgãos receptores e da qualidade dos estímulos 

oferecidos. Se uma loja promover sempre os mesmos estímulos, os consumidores podem 

passar a não mais notá-los. Essa sensação depende da intensidade e variação proposta.  

Geargeoura ainda ressalta que:  

 

Caso o ambiente de loja seja insosso ou imutável, os clientes poderão partir em 
busca de ambientes mais estimulantes e agradáveis oferecidos pelos 
concorrentes, ou simplesmente poderão se concentrar em suas compras 
planejadas, deixando de fora de sua cesta de compras mercadorias que são 
normalmente levadas por impulso (eventualmente mais lucrativas para os 
varejistas) (GEARGEOURA, 2010, p. 28). 
 

 O varejo de vestuário revela-se de forma exata com a frase de Geargeoura, pois, o 

que faz a venda são produtos diferentes, opções dos produtos que condizem com a 

marca em épocas corretas, como casaco no inverno, bermuda no verão. 

 Estudos como o de Bitner (1992), identificam que as condições ambientais (como 

espaço função, sinais, símbolos e objetos e social) influenciam o comportamento do 

consumidor, no caso de seu texto, o consumidor de serviços, e, por conseguinte, em sua 

decisão. De acordo com a tabela a seguir, Bitner (1992) identifica as dimensões do 

ambiente até o comportamento do consumidor.  
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Tabela 2 – Impacto do ambiente no comportamento do consumidor de Bitner 

 

Fonte: Bitner, 1992. 

 Para Bitner (1992), as condições ambientais, de acordo com a figura acima 

representada, como temperatura, barulhos, música, odor, qualidade do ar, adicionadas 

características do espaço e ambiente irão produzir respostas internas nos consumidores e 

trabalhadores, entre elas o aspecto emocional proporcionando uma série de 

comportamentos. 

 

3.2. EMOÇÕES 

 

 O dicionário Michaelis (2004) define emoção como: “ omplexo estado moral que 

envolve modificações da respiração, circulação e secreções, bem como repercussões 

mentais de       ç               ”. Segundo Sheth, Mittal e Newman (2001), as 

emoções são a consciência da ocorrência de alguma excitação fisiológica seguida por 

uma resposta comportamental, juntamente com a avaliação do significado de ambas.  

 Ortony (1988) explana que uma emoção caracteriza-se em reações positivas 

(alegria, felicidade) e negativas (tristeza, raiva, desgosto). Pode-se ainda, identificar o 

elemento neutro que é a surpresa. São diversas teorias que acercam as emoções, visto 

contemporaneamente, podemos ressaltar algumas delas. Maia (2011) divide as teorias 

contemporâneas em: Teorias Behavioristas (se preocupando com a natureza das 
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emoções, ex: Millenson em 1967 que ainda conclui que as pessoas tentam um controle 

de suas emoções); Teorias Cognitivistas (avaliam o lado cognitivo do pensamento das 

pessoas. Lazarus em 1991 apresenta emoções como respostas); Teorias Evolucionistas 

(vindas do Darwinismo – teoria de evolução emocional clássica – Plutchik em 1980 afirma 

que as emoções são complexas, devem ser observadas as evidências indiretas, não 

podendo ser observados apenas estados de consciência). As três voltadas para o lado 

psíquico. 

As emoções determinam o comportamento do consumidor. Segundo Trevisan 

(2004), as compras obedecem a um aspecto racional de análise, síntese e comparação 

entre os atributos do produto e outros aspectos, todavia, as emoções devem participar 

desse processo. A emoção define-se na análise unicamente pela pessoa durante e após 

o evento proposto ocorrer. Fazem parte desse processo de compras para os 

consumidores características racionais; análise do ambiente e questões como: valores, 

variáveis demográficas, classe social, motivação, cultura e influência dos amigos e 

família; e também a emoção durante o processo. Holbrook e Hirschman (1982) explanam 

a ideia de consumo hedônico, onde o foco é no consumidor e não no produto, 

proporcionando um caminho para o processo de tomada de decisão por parte do 

consumidor. 

Como método de medida de emoções, podemos citar a escala PANAS que, 

segundo Marcondes e Vantine (2010), foi criada por Watson e Clarck (1994) e considerou 

a experiência emocional utilizados em várias línguas e formatos, podendo ser constituídas 

em duas escalas com dez itens formando uma combinação de emoções negativas e 

positivas (Positive Affect e Negative Affect). 

No ambiente de varejo, podemos perceber a emoção como aliada da marca 

quando utilizada com sabedoria, os sentidos devem proporcionar um bem-estar ao 

consumidor, podendo provocar emoções que vão ao subconsciente do mesmo. 

 Ao falar de emoções, Kumar e Oliver (1997) discutem ainda a Teoria Cognitiva das 

Emoções que propõem que as emoções são consequência de avaliações de pessoas 

fazem em relação ao significado de certo evento para seu dia-a-dia.  

3.3. MARKETING SENSORIAL 

 

 Nos últimos anos, o Marketing Sensorial veio evoluindo com definições e novos 

estudos. Segundo Gobé (2001), o Marketing Sensorial promove os significados e a 
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metodologia para conectar produtos e consumidores em um caminho de profundidade 

emocional; transcendendo de uma satisfação material para uma experiência emocional. O 

Marketing Experiencial5 proporciona a ativação dos sentidos dos consumidores, pois 

trabalha a questão da experiência com a marca, para assim, alcançar percepções 

maiores por parte dos clientes. 

 Schimitt (2000) afirma que as experiências, do marketing experiencial são 

resultados do encontro e da vivência de situações, ligando a empresa com a vida do 

consumidor, com o que o consumidor acredita como certo. Indo mais além, ele afirma que 

os profissionais de marketing experimental pensam não apenas no produto/embalagem, 

eles pensam no momento da compra, no que o consumidor vai querer vivenciar neste 

momento. Assim, Schimitt (2000) define quatro características básicas para o Marketing 

Experiencial: 

 

 Experiência do Consumidor: situar as pessoas no momento da compra para que 

participem de uma experiência e contexto maior.  

 Consumo como experiência holística: conectar todas as funcionalidades da marca 

para que seja formada uma comunicação concisa para o cliente, causando maior 

impacto. 

 Os consumidores são seres racionais e emocionais: estabelecer situações 

emocionais com os consumidores próprias da marca, essas são mais difíceis de 

copiar e ligam o cliente à marca. 

 Os métodos são ecléticos: podem surgir vários tipos de abordagem para conectar o 

consumidor à marca. 

 

Osgood (2000 apud GOBÉ, 2001) explana sobre o fato de elementos sensoriais 

poderem promover uma fertilidade de imaginação na experiência de compras para os 

consumidores. Embora o produto em si promova uma boa experiência de compra, 

elementos como imaginação, emoções e sonhos durante o momento de compra são, da 

mesma forma, importantes para o comportamento do consumidor. 

Os seguintes sentidos são importantes para o comportamento do consumidor: 

 

                                                           
5
  Marketing Sensorial e Marketing Experiencial serão tratados como sinônimos no presente trabalho. 
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 Audição: Gobé (2001) explica que quando bem refletido, os sons ambientes são de 

extrema importância para a construção das emoções dos consumidores, não 

sendo apenas distrações existentes. DJs na frente de lojas podem animar e 

proporcionar uma reação de animação dos consumidores, principalmente os 

jovens. Segundo Herter: 

 

A presença de som não garante que o cliente se comportará conforme o 
esperado. Um estímulo sonoro agradável não necessariamente fará aumentar o 
tempo de permanência na loja ou o aumento do volume de vendas, se os outros 
elementos que compõem o ambiente não tiveram adequados, visto que são 
váriosos fatores da atmosfera da loja que precisam estar em sintonia (HERTER, 
2010, p. 26).  
 

 Paladar: Gobé (2001) fala em seu livro Emotional Branding, principalmente em 

oferecer um ambiente em que o consumidor se sinta à vontade. Um espaço para 

                           f ,                     “            ”      

supermercados, por exemplo, é necessário para que eles relaxem e aproveitem o 

tempo gasto.  

O paladar pode ser invocado no varejo de vestuário que não alimentício 

quando se diz respeito a momentos que estimulam os clientes de maneiras 

diferentes. Como, por exemplo, em eventos realizados dentro do ponto-de-venda. 

 Visão: O estudo do visual no ambiente de loja é o mais complexo, pois, a visão é 

considerada o ponto alto do marketing sensorial. O Visual Merchandising 

corresponde à disposição dos produtos em um ambiente de loja sendo estudados 

as melhores posições e os melhores arranjos no espaço. Em estudo realizado por 

Sampaio, Sanzi, Slongo e Perin: 

 

É importante observar que o leiaute, a iluminação, e a sinalização fazem parte de 
um conjunto de estímulos do ambiente, que, holisticamente, influenciam a 
percepção das pessoas, não podendo ser considerados isoladamente (SAMPAIO 
et al., 2009, p. 384). 
 

Gobé (2001) afirma que o estudo pela cor e a identidade da marca demonstra que 

marcas adotam logos de determinadas cores para expressar o que sua identidade 

quer. A FedEx escolhe as cores laranja e roxa, em ordem, para chamar a atenção do 

consumidor, esperando que, quando o pacote chega ao seu destino, seja 

imediatamente comunicado para todos. O segredo do sucesso seria, então, a 

customização e individualidade. 
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 Tato: Lojas físicas são o objeto de encontro entre o produto e o consumidor, são 

nelas que eles são explorados, experimentados e avaliados para uma tomada de 

       . S       G   : “U                            õ              .           

interiores devem ser desenhados e colocados para fora para serem 

              ,                       ” (G BÉ, 2001,  . 93,      ç        ). 

O formato dos produtos também é estudado juntamente com uma equipe de 

design de produto que tenta traduzir uma melhor forma de fazer com que o cliente 

“     ”         . 

 Olfato: Farkas (2013) explica que a utilização dos aromas pode desencadear a 

lembrança de emoções positivas associadas a dada marca fazendo com que seja 

determinante na posição que ela ocupa na árvore de decisão do cliente. O vínculo 

se explica da seguinte forma: cliente > aroma > sensação positiva > identificação 

da personalidade da marca > memória tenha sido estabelecida. 

 

 S       S          I  á   ,                               “[...]              ç   

do indivíduo com o ambiente a sua volta, caracterizando-se, portanto em um mundo sem 

fronteiras e infinitas possibilidades de interações para cada situação de compra 

                         ” (S RRALV ; IGNÁCI , 2005,  . 2). S            , J       

Foxall (2006), os consumidores ficaram conectados com seus ambientes através dos 

cinco sentidos. Como receptores, eles podem determinar como interpretam as 

mensagens das marcas. Conforme a tabela abaixo de Evans, Jamal e Foxall (2006, 

tradução nossa), pode-se perceber a interação dos sentidos e a percepção dos 

consumidores. 
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Tabela 2 – Percepção através dos sentidos de Evans, Jamal e Foxall (2006) 

 

Fonte: Evans, Jamal e Foxall, 2006. 

  

 O consumidor atual está sempre disposto ao diferente. Segundo Lewis e Bridges 

(2004), o perfil do novo consumidor está atrelado à expressão de seus sentimentos, ao 

conhecimento de seus desejos, à falta de tempo, mas, ao mesmo tempo, ter de estar 

conectado racionalmente e emocionalmente com o que consomem. 

 

3.3.1. Marketing Sensorial e o Posicionamento de Marca 

 

 O posicionamento de marca é a chave de sucesso para a identificação da empresa 

pelos seus consumidores no mercado competitivo que nos encontramos atualmente. 

Segundo Ribeiro: 

 

A proposta de uma marca sensorial é assegurar a integração sistemática dos 
sentidos no seu posicionamento e comunicação, o que potencia uma ligação mais 
poderosa com seu público. Uma marca que pretende encontrar um 
posicionamento único e investe na diferenciação, deve escolher os elementos 
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sensoriais como parte integrante de sua estratégia, de modo a evitar associações 
com marcas concorrentes. As experiências sensoriais para além de permitirem 
gerir a identidade da marca, cumprem igualmente objetivos de diferenciação e 
acrescentam valor, podendo contribuir para criar preferência e fidelidade à marca 
(RIBEIRO, 2011, p. 36). 
 

 O posicionamento deve indicar um caminho ao qual a marca pertença. O Marketing 

Sensorial ajuda na percepção desse caminho no quesito de conexão entre cliente-marca. 

Lindstrom (2007), através de sua pesquisa, afirma e identifica caminhos nos quais os 

sentidos podem ajudar no posicionamento de marcas além de afirmar que a utilização do 

trabalho com sentidos dos consumidores conquista a fidelidade do consumidor e um 

aumento na lucratividade. 

 Ao falar, por exemplo, de aromatização e posicionamento de marca, Farkas afirma 

   : “A        z ç                                  ç                           : 

a sua utilização contínua reforça subliminarmente a sua identidade ao associá-la à 

     ç         z                     f   ” (FARKAS, 2013,  . 84). 

 

3.3.2 Sentido Olfato e Marketing Olfativo 

 

 Para alcançarmos um conhecimento específico de marketing olfativo, devemos nos 

prender em algumas definições. Segundo Farkas (2013), perfume é utilizado quando 

falamos em uso pessoal. Fragrância é o odor de um perfume de uso pessoal, mas que 

pode ser usado para designar aromatização de ambiente. Aroma é a sensação provocada 

em nosso organismo quando nos deparamos com o uso de inserções olfativas. Um aroma 

pode ser classificado como ácido, rançoso, pútrido, adocicado, cárneo, queimado, picante 

ou macio. Odorizantes são utilizados, em sua maioria, na indústria alimentícia, também 

podendo ser utilizados na cosmética, na perfumaria, em ambientes e em produtos de 

higiene, podendo ser de origem vegetal, animal ou sintetizados em laboratório. Óleos 

essenciais são substancias voláteis, quimicamente complexas, extraídas de flores, caules, 

entre outros. 

 O que se sabe da história da aromatização é que desde o início das sociedades 

cristãs, culturas indianas, tribos indígenas brasileiras já usavam de aromatização natural, 

uma vez exaltando natureza e suas formas. Aromas como o de sândalo são associados 

até hoje aos Deuses gregos, como Afrodite. Com a evolução da história e da ciência 

pode-se notar um acompanhamento com a aromatização. 
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 Farkas (2003) afirma que a partir do momento em que o olfato entra nas cavidades 

nasais, ele segue um caminho do corpo até o sistema límbico (onde se alojam as 

emoções, impulsos sexuais, memória, o aprendizado e os instintos.). O olfato está ligado 

às emoções e às lembranças, sendo forte aliado de empresas que querem que a 

sensação de ter àquela determinada experiência com a marca seja lembrada. 

Segundo Farkas: 

 

Aromatizar é traduzir a identidade, é inserir os usuários no universo de 
significados de uma marca, de um produto ou de uma empresa. É proporcionar 
uma sensação boa ao cliente, é convidá-lo a um universo imaginário, onírico e 
virtual, procurando criar uma relação que possa, por fim, ocasionar a sua 
fidelização. Isso acontece, porque os perfumes mobilizam diretamente o sistema 
límbico, o grande acionador das nossas emoções [...]. A nossa reação à inalação 
de um perfume é praticamente instantânea: as emoções afloram e a mágica 
acontece (FARKAS, 2003, p. 77). 

  

 Gobé (2001) afirma que o olfato não é esquecido pelo cérebro, ele é instintivo e 

involuntário. O nariz dos consumidores são caminhos diretos para suas memórias e 

emoções e é de sua responsabilidade a simulação. Afirma ainda que fragrâncias 

agradáveis são um dos impactos do ambiente que pode fazer a pessoa se sentir mais 

feliz, assim como boas temperaturas, iluminação atrativa e sons que distraem. 

  

3.3.3 Aromatização de Ambiente de Venda e Efeitos 

  

Segundo Farkas (2013), os tipos de aromatização que podemos utilizar no ambiente 

de venda são: 

 

 Room Spray: Aspergir manualmente perfumes e óleos essenciais no ambiente, 

podendo ir como borrifadores até latas com aspersor de gás e desodorantes. 

 Aspersão por ar-condicionado: Aparelhos de climatização que possuem espaço 

para mecanismos difusores de essências. 

 Aquecimento: Um aparelho que possibilita o aquecimento através da combinação 

de água, elemento odorífero e gerador de calor. 

 Pot-Pourri: Mistura de pétalas e outras folhas distribuídas em um recipiente. 

 Sachês: Saquinhos de tecido leve que são utilizados, principalmente, para 

aromatização de roupas. 
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Morrin e Ratneshwar (2003) realizaram um estudo com inserções olfativas que 

identificou que, quando presente no ambiente, o aroma faz com que consumidores 

permanecem mais tempo em determinado ambiente. Fiore, Yah e Yoh (2000) verificaram 

que: 

 

[...] fragrância agradável e congruente ao display de um produto resultou em um 
impacto estatisticamente significativo sobre a atitude dos entrevistados com 
relação ao produto exposto, à intenção de compra e ao preço que os sujeitos da 
amostra estavam dispostos a pagarem pelos produtos à venda (FIORI; YAH; YOH, 
2000 apud KNY, 2006, p. 57). 

 

F  k          f         “[...]               f   ç                   f             

cerca de um ano a um ano e meio, por isso a rotina de aromatizar o ambiente diariamente 

                ” (FARKAS, 2013,  . 69). 

Pode-se relacionar as pesquisas de Schiffman e Kanuk (2000) sobre a importância 

da atmosfera de loja para consumidor, de Underhill (1999) que afirma que o tempo do 

cliente no ambiente de loja oscila pelo conforto e uma boa experiência transmitido pela 

mesma, de Bitner (1992) que concentrou seus pensamentos sobre o impacto das 

inserções sensoriais em uma atmosfera de loja e de Spangenberg, Crowley e Henderson 

(1996) que afirmaram que a percepção do tempo muda em ambientes aromatizados, 

provocando a permanência de clientes no ambiente de loja. Nessas pesquisas, é possível 

inferir uma evolução no pensamento em relação ao marketing sensorial. 

Fiore, Yah e Yoh (2000) encontraram em suas pesquisas uma relação entre 

inserções olfativas e prazer, tendo, assim, relação com a emoção. Kny (2006), em seu 

experimento sobre aromatização no ambiente de varejo rejeitou hipóteses pertencentes 

às emoções, taxa de retorno e recomendação, valor de compra, impressão de tempo de 

permanência em loja menor na utilização de aromatização. Krishna (2012) fez um estudo 

com sentidos no geral e, sobre o olfato, relatou que os aromas podem influenciar a 

emoção do consumidor. Ribeiro, Gosling, Pereira e Andrade (2014) indicaram em sua 

pesquisa com gestores que poucos realmente conhecem os benefícios da aromatização 

de ambientes e utilizam-na sem questionamentos. 

 Com base na literatura indicada acima e na literatura sobre os efeitos das 

inserções olfativas em pesquisas até hoje realizadas, espera-se que: 

 

 P1. A aromatização do ambiente de loja influenciará positivamente o consumidor 
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no quesito emoções. Ou seja, o consumidor, mostrará uma melhora no estado 

emocional enquanto estiver no ambiente de loja aromatizado. 

 P2. A aromatização agradável no ambiente de loja afetará em sua intenção de 

retorno e a recomendação da loja para amigos/familiares na mesma, comparado a 

um ambiente de loja sem aromatização especial. 

 P3.  A aromatização do ambiente de loja influenciará positivamente as interações 

dos consumidores com o mesmo: percepções de qualidade de mercadoria, de 

atendimento, de ambientação e tempo de permanência em loja, além do número 

de peças compradas, existência de compra, primeira vez em loja e companhia. 

 P4. A aromatização do ambiente de loja afetará positivamente a imagem de 

posicionamento da marca Hering para o consumidor. Também impactará na 

impressão de que a aromatização é importante para o varejo de vestuário. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 No presente capítulo, deseja-se explanar sobre o método que foi utilizado para 

alcançar os objetivos definidos de acordo com o problema de pesquisa. 

 Neste trabalho utilizamos um estudo experimental a fim de resolver o problema de 

pesquisa definido. Uma vez completada o contexto de pesquisa utilizado com a história 

da Cia Hering até particularidades da franquia estudada e a revisão bibliográfica acerca 

do marketing sensorial, mais especificamente as inserções olfativas no varejo, o estudo 

experimental/causal foi realizado com a aplicação de um experimento com controle das 

variáveis envolvidas juntamente com aplicação de questionários. 

4.1. ETAPA EXPERIMENTAL 

 

A etapa experimental compreende testar o que é posto como problematização 

numa relação de causalidade, onde, segundo Malhotra (2006), uma ocorrência influencia 

outra para mais ou para menos. Para essa ocorrência, deve-se respeitar: Não haver 

outras ocorrências além das testadas durante o período do experimento (variação 

concomitante); a ordem temporal das mesmas, ocorrendo uma antes ou depois da outra 

e ausência de outros fatores em teste, abrindo exclusividade para o que está sendo posto 

em teste. 

4.1.1. Desenho Experimental 

 

 Um experimento single factor (com ou sem estimulo olfativo/aromatização) foi 

aplicado nas três primeiras semanas do mês de setembro de 2015 e nas segunda 

semana de outubro de 2015, de acordo com a tabela abaixo, na Hering Store Alvorada, 

ou seja, em campo, onde se sofrem ações externas ao experimento e oscilações de 

mercado, embora tenha sido preservado um momento em que não houve campanhas 

diferentes de marca, como promoções e eventos influenciadores de compra como Natal e 

Dia dos Pais; O layout de loja não mudou no período; A temperatura foi mantida através 

da utilização de ar condicionado a 21 graus; A equipe de vendas e dos caixas 

permaneceu a mesma. Durante esses dias, foram avaliados os efeitos das inserções 

olfativas ou não nos consumidores. A intenção foi intercalar semana após semana as 

inserções olfativas: semana com inserção, semana sem inserção para avaliar o impacto e 
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assim foi feito. A intercalação entre semanas com e sem utilização de aromatização 

serviu para conseguir analisar o impacto das mesmas nas respostas dos questionários. 

 

Tabela 3 – Tabela com horários de aplicação de questionário 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

É importante mencionar que o aroma foi escolhido com base no que foi estudado 

nos livros de Farkas – Marketing Olfativo (2013) e Guia para Aromatização de Ambientes 

(2013) – e de Gobé, Emocional Branding (2001), e, juntamente com a empresa Artefatos 

e Aromas localizada na cidade de Canoas/RS fundada o ano de 2011, que ajudou na 

opção pela utilização do aroma Zanzibar, produzido por eles, um aroma unissex, usado 

para aromatização de diversos ambientes, inspirado na Tanzânia, no leste africano, com 

corpo amadeirado (notas de Absintho e Coriandro) e fundo de Vanilla (notas de Musk e 

Sândalo). Como o público alvo da Hering Store Alvorada é variado, contando com 

pessoas de ambos sexos e diferentes idades, a marca transparece originalidade, conforto 

e estilo básico e os móveis da loja são de madeira para causar a impressão de 

acolhimento, optou-se por um aroma amadeirado para o ambiente de loja, que, por sua 

vez, não sugere escolha de gênero, idade ou classe social. 
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4.1.2. Formulação e Aplicação de Questionários 

 

 Segundo Nique e Ladeira (2014), o método de coleta de dados através de 

questionários é baseado em interrogatórios de participantes com perguntas padronizadas 

sobre comportamento, intenções, atitudes, características demográficas, entre outros, 

sendo uma vantagem o fato de ser uma maneira de coleta simples, sem precisar de 

aplicadores com técnicas avançadas de pesquisa e uma desvantagem o fato de poder 

existir perguntas sem respostas efetivas.  

O questionário para aplicação na Hering Store Alvorada foi formulado com base no 

conhecimento adquirido pela revisão bibliográfica sendo composto, também, por 

questões ligadas a escolaridade, gênero, faixa etária e questões demográficas na última 

parte.  

A primeira parte do questionário ficou reservada para preenchimento do aplicador 

sobre questões observadas no comportamento do consumidor dentro de loja antes da 

aplicação ou conhecimento sobre o questionário. Questões como peças compradas, 

número de pessoas em loja no momento da compra e número de pessoas que 

acompanhavam os entrevistados foram observados. A partir desse momento, na saída do 

cliente da loja, houve a abordagem do cliente e feitas perguntas referentes a relação 

cliente/loja como a quantidade de vezes que o entrevistado já tinha estado em loja. 

Após essa primeira etapa, foram realizados questionamentos sobre as emoções 

através da escala de PANAS e utilizada uma escala de cinco pontos, onde 1 é fica 

relativo para sentimentos ruins e 5 sentimentos bons. 

Numa terceira etapa foram avaliados: ambiente de loja, taxa de recomendação e 

retorno, análise de atendimento e a importância da aromatização no geral e na Hering 

Store Alvorada, também em uma escala de 1 a 5. 

Antes da aplicação de questionário para os clientes, foi realizado um pré-teste com 

22 pessoas que ajustaram mal-entendidos na escrita e na interpretação para com 

entrevistados. Esse pré-teste foi realizado na última semana de agosto de 2015 e teve 

como resultado a mudança no sistema de abordagem dos entrevistadores para os 

entrevistados, mudando a posição geográfica dentro de loja, alterações de vocabulário 

para se adequar com a região e implantação de um cartão de apoio (Apêndice 1) para 

auxiliar entrevistados com dificuldade de entendimento da escala de emoções. 
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4.1.3 População, Amostra e Coleta de Dados 

 

A população de uma pesquisa representa todo o público que ela a mesma pode 

atingir, no caso da Hering Store Alvorada, a loja tem 9000 clientes cadastrados em 

sistema, mas com cerca de 4500 ativos e tem uma média semanal de 300 atendimentos 

em loja. 

Para se chegar a um resultado que represente a opinião de toda a população, foi 

                                   : “A                                         

      ç                         h                        ” (NIQU ; LAD IRA, 2014). 

Tratando-se dessa pesquisa, foi utilizada uma amostra não probabilística por 

conveniência. Segundo Nique e Ladeira (2014), a amostra por conveniência é utilizada 

                     ‘     h ’                 ,                              ,       

conhecida também como amostragem acidental ou voluntária.  

No período em que foi feito o experimento, chegou-se no número de 110 

questionários aplicados válidos, foram descartados questionários com características 

consideradas outliers dentro da amostra, como questionários de entrevistados com tempo 

muito abaixo ou acima dos demais.  

O questionário foi aplicado por duas pessoas responsáveis com experiência no 

momento de fechamento da compra, logo após o cliente sair do caixa, ainda dentro de 

loja, mas afastado das vendedoras e caixas, para não causar desconforto. O questionário 

encontra-se no apêndice 2, o mesmo utiliza a escala de PANAS em cinco níveis de 1 a 5 

para teste de quesito emocional, é importante mencionar, também, que foram utilizadas 

as faixas de renda familiar propostas pelo IBGE.  

 

4.1.4. Procedimentos de Análise de Dados da Pesquisa. 

 

 Para análise dos dados obtidos e foi utilizado o software SPSS 23.0 Statistics com 

o auxílio do Excel para realização de gráficos da análise, principalmente no auxílio de 

médias e frequências. 

Em um primeiro momento, foram utilizadas, através de análises univariadas 

médias, desvios-padrão, variâncias e frequências para definir e analisar as estatísticas 
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descritivas da amostra de 110 questionários. Essa etapa ajudou na descrição das 

variáveis envolvidas no experimento, como: renda familiar, grau de escolaridade, idade 

dos entrevistados, tempo que o entrevistado permaneceu em loja, existência de compra e 

se o entrevistado já era cliente da Hering Store Alvorada.  

As análises Bivariadas (onde há duas variáveis) foram realizadas com a utilização 

do Teste do Qui-Quadrado, onde foi possível obter o cruzamento de variáveis 

independentes como: Com e Sem aroma com as variações de gênero (feminino e 

masculino), existência de Ticket, companhia do entrevistado e se era a primeira vez do 

entrevistado em loja. Foi utilizado para variáveis como Idade e Escolaridade, cuja 

amostra é pequena para cada faixa de estudo o teste de Monte Carlo para obter uma 

significância, com nível de confiança de 99%. Foi utilizado para fins de demonstração 

tabelas e gráficos para alcançar os números requeridos. 

As análises dos testes de correlação T student foram utilizadas para detectar 

variáveis significativas em termos de médias como as de emoções, intenções do 

consumidor e classificações do ambiente com as demais, como gênero, aroma, primeira 

vez em loja. Assim foi possível encontrar variáveis significativas (p < 0,05). O teste da 

análise de variância/ANOVA que serviu para confirmarmos  questões bivariadas similares 

à análise T student. 

O Método da Mediação que ajuda a encontrar as relações nas variáveis causais foi 

utilizado nesse trabalho para encontrar variáveis, como intenções de comportamento do 

consumidor, que, sendo mediadas por variáveis significativas para os testes de 

correlação utilizados para a amostra e o aroma, poderiam apresentar significâncias 

aceitáveis. 

 Ao final, foram analisadas e aceitas ou rejeitadas as proposições citadas na 

revisão bibliográfica. 
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5. RESULTADOS 

 

 Esse capítulo destina-se a discussão dos dados obtidos com a etapa experimental 

da pesquisa e análise dos dados discutidos na referência bibliográfica, aceitando ou 

negando hipóteses criadas de acordo com tal. O capítulo está dividido em Perfil Amostral; 

Análises Descritivas; Perfil Amostral para o Experimento e Análises do Qui-Quadrado; 

Testes e Análises T student e Testes e Análises da ANOVA para cada. 

5.1. PERFIL AMOSTRAL 

 

 O capítulo sobre Perfil Amostral tem como objetivo agrupar dados sobre a amostra 

como um todo. Diferenciar a amostra por gênero, escolaridade, estado civil e classes 

sociais ajudou a conquistar esse objetivo. 

A amostra do experimento, ocorrido na primeira quinzena de setembro de 2015, 

contou com uma amostra de 110 entrevistados, sendo 55 do grupo de controle (sem 

aroma aplicado em loja) e 55 do grupo de experimento (com aroma aplicado em loja).  

 

Figura 3 – Tipos de questionário 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Sobre a amostra, temos como dados de pesquisa: 
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Figura 4 – Gráfico com fator gênero dos entrevistados 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

A amostra contou com uma frequência de 86 entrevistados do sexo feminino e 24 

entrevistados do sexo masculino, gerando um resultado de 22% masculino contra 78% 

feminino, o que, de acordo com os parâmetros analisados pela marca está em 

conformidade; A Cia Hering aceita vendas para clientes na proporção de 30% masculino 

e 70% feminino. Já quando analisamos a renda dos entrevistados de acordo com os 

dados do IBGE que elege rendas para classificar classe social dos entrevistados, 

percebemos que a grande maioria (46 entrevistados) se concentra na classe D, sendo 

seguidos da classe E e C. Há poucos entrevistados inseridos na classe A e B, o que 

confere com os dados populacionais de Alvorada, onde a loja está localizada, que tem 

como característica, a população concentrada nas classes C e D. 

Figura 5 – Gráfico com fator renda dos entrevistados 

 

Fonte: dados de pesquisa. 
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Sobre a escolaridade dos entrevistados, temos como maioria 43% Ensino Médio/ 

2º Grau Completo, seguidos de Ensino Médio Incompleto (17%) e Ensino Superior 

Incompleto (16%) e Completo (16%). 

Figura 6 – Gráfico com fator escolaridade dos entrevistados 

 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

O Estado Civil dos entrevistados se dá, em sua maioria, como Casado ou com  

União Estável (64/110) e Solteiro (39/110). 

Figura 7 – Gráfico com fator estado civil dos entrevistados 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 Como a Hering é considerada uma marca democrática, com aceitação de todas as 

idades, e a loja de Alvorada tem seus clientes com mais de 60 anos, tem-se uma amostra 

com representatividade de 15% com 50 anos ou mais. Ao mesmo tempo, observa-se a 

maioria dos entrevistados com idades entre 26 a 40 anos. 
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Figura 8 – Gráfico com fator idade dos entrevistados 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

5.2. ANÁLISES DESCRITIVAS 

 

 Nas tabelas abaixo, são colocadas as análises univariadas dos elementos 

referidos nos 110 questionários aplicados, estabelecendo médias, desvios padrão, 

mínimo e máximo e variância das perguntas que respondem aos quesitos: emoção, 

intenções do consumidor, percepções de tempo, número de peças compradas, existência 

ou não de ticket nos entrevistados. 

 

Tabela 4 – Quesito emoção para a amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 
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Figura 9 – Gráfico quesito emoção para amostra 

 

 

 Fonte: dados de pesquisa. 

 

F                                   : “Q                                    

    ç   à H      S     A       ?”                          1   5       1      

emoções extremamente negativas dados os sentimentos e 5 emoções extremamente 

positivas. Na tabela acima foram avaliadas as médias dos fatores analisados com teor 

emoção dos entrevistados. Analisando as médias (todas acima dos 4,00) e desvios 

padrão, podemos concluir que as emoções pesquisadas foram mais positivas do que 

negativas. Podemos perceber que o quesito Triste/Alegre teve a maior média (4,52) na 

escala de 1 a 5 aplicada a todos, sendo 1 Completamente Triste e 5 Completamente 

Alegre, a menor média, no entanto, estabeleceu-se com o quesito Irritado/ Calmo com 

uma média de 4,17 e desvio padrão de 0,917. Pode-se observar que os quesitos 

Irritado/Calmo e Triste/Alegre tiveram mínimos de 2 e 3, respectivamente, o que 

demonstra que nenhum dos entrevistados tiveram emoções extremamente negativas. O 

máximo de todos os quesitos deu-se em 5 na escala. 
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Tabela 5 – Quesito intenções do consumidor para a amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Figura 10 – Gráfico quesito Intenções do consumidor para amostra. 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

  

As perguntas referentes às taxas de retorno e recomendação respeitaram a escala 

sugerida de cinco pontos, sendo 1 para desacordo do que é proposto e 5 para total 

acordo do que é proposto. As médias encontradas no quesito intenções do consumidor 

(média taxa de retorno = 4,81 e média taxa de recomendação = 4,83) refletem a boa 

visão da Hering Store Alvorada por seus consumidores, tendo uma escala de 5 pontos 

como referência. Observando os mínimos (3 para retorno e 4 para recomendação) da 

amostra, podemos concluir que há bons índices de retorno e recomendação para loja. A 

taxa de recomendação oferecida pela amostra indica que 96,6% dos clientes 

recomendam a loja para amigos/ familiares. 
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Tabela 6 – Quesito ambientação para a amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Figura 11 – Quesito ambientação para a amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 As perguntas referentes ao ambiente de loja, atendimento e qualidade de 

mercadoria englobaram a sessão Experiência em Loja, que também contempla uma 

escala de 1 a 5, sendo que 1 discorda das preposições e 5 concorda plenamente do que 

é citado. Podemos observar médias altas no que diz respeito à ambiente de loja, 

atendimento e qualidade de mercadoria, sendo elas, respectivamente, 4,49, 4,77 e 4,74. 

Devemos considerar a alta média de atendimento com desvio padrão de 0,463 

(considerado, na amostra, baixo) e um valor de mínimo 3 (considerado alto na amostra) 

reflexos dos treinamentos e metas focadas especialmente em atendimento e prestação 

de uma consultoria de moda para equipe utilizados para melhorar o desempenho dos 

profissionais que trabalham na Hering, conforme citado no capítulo contexto de pesquisa.  
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Tabela 7 – Quesito tempo para a amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Figura 12 – Quesito tempo para a amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 Para realizar a comparação relativa ao tempo foram necessários dois momentos 

no questionário: o entrevistador anotou, como forma de comportamento do entrevistado, 

o momento em que o entrevistado entrou em loja e o momento em que ele saiu. O outro 

        f                                              : “Q                          

                      H      S     A       ?”,         ,     -se anotar a percepção do 

tempo, em minutos, relativa à visita do entrevistado. Comparando as médias, pode-se 

perceber que os clientes acreditaram que passaram menos tempo dentro da Hering Store 

Alvorada (média = 19,93), do que realmente passaram (média = 20,42), os desvios 

padrão mantiveram-se parecidos, os dois na escala de 13 minutos. Como máximo, 

podemos notar que, em tempo real obteve-se um máximo de 68 minutos em loja, 

contrastando com os 60 minutos (1 hora) do tempo percebido pelos entrevistados. 
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Tabela 8 – Quesito sobre acompanhantes de entrevistados 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Figura 13 – Quesito sobre acompanhantes de entrevistados 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 Em relação à presença ou não de acompanhantes com entrevistados, o que foi 

observado pelos entrevistadores e posteriormente anotado, pode-se perceber que 44,5% 

estavam com companhia, desses 44,5%, 91% estava acompanhado de apenas uma 

pessoa, podendo ser essa do mesmo sexo ou do sexo oposto. A maioria (55,5%) da 

amostra estava desacompanhada. 

 

Tabela 9 – Quesitos sobre número de peças compradas da amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 
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Figura 14 – Quesitos sobre número de peças compradas da amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Tabela 30 – Quesito emissão de ticket de venda da amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Figura 15 – Quesito emissão de ticket de venda da amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

O número de peças compradas pelos entrevistados da amostra foi observado 

pelos entrevistadores através da apresentação do cupom fiscal da compra ou da 

inexistência do mesmo (Tabela 10– Quesito Emissão de Ticket de Venda da Amostra). 

Podemos observar que 38,2% dos entrevistados não realizaram compras no dia em que 
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foram entrevistados. Os 61,8 que realizaram compras dividiram-se em 20% com 1 peça 

comprada, 20% com 2 peças compradas e 21,8% com 3 peças ou mais compradas. A 

taxa de conversão (método utilizado pela Hering para avaliar quantos atendimentos são 

realizados comparando com o número de possíveis atendimentos, ou seja, quantas 

pessoas entram em loja ao todo) é considerada ideal com 70% realizando compras. E o 

número de peças compradas ideal para uma Hering Store é de 2,5. Assim, podemos 

concluir que a amostra não está no padrão ideal sugerido pela franqueadora. 

Tabela 11 – Quesito primeira vez em loja da amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Figura 16 – Quesito primeira vez em loja da amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

A questão sobre primeira vez em loja foi realizada através da pergunta: É sua 

primeira vez na Hering Store Alvorada? E, posteriormente foi perguntado aos clientes que 

já tinham estado em loja, quantas vezes os mesmos tinham estado em loja no ano de 

2015. Segundo as tabelas acima, podemos notar que 20,9% responderam que era sua 

primeira vez em loja, número esse, alto, quando analisado o fato da loja já ter dois anos e 

quatro meses na praça, no mesmo ponto, em uma cidade considerada dormitório, com 

250 mil habitantes. 
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Tabela 124 – Quesito sobre aromatização da amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Figura 17 – Quesito sobre aromatização da amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 A importância de uma loja aromatizada e a questão envolvendo o posicionamento 

da marca atrelada ao aroma foram perguntadas em uma escala intervalar de 1 a 5 sendo 

1 igual a discordar totalmente do que foi proposto e 5 concordar totalmente. As perguntas 

foram, respectivamente, eu costumo me importar com o aroma que sinto em loja e eu 

acredito que o aroma desta loja é compatível ao que espero da marca Hering. Os 

máximos e mínimos foram de 1 a 5 para as duas perguntas, que tiveram como médias 

4,36 em relação a importância do aroma em loja, com desvio padrão de 0,854 e média de 

3,52 em relação ao posicionamento de marca, com desvio padrão de 1,432. A baixa 

média (a menor do questionário) deu-se pelos grupos diferentes que foram avaliados 

durante o experimento, o fato de não ter aroma aplicado em loja em 50% dos 

entrevistados, com certeza, foi o que mais refletiu para isso. 
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Tabela 13 – Quesito tipo de aroma percebido pela amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Figura 18 – Quesito tipo de aroma percebido pela amostra 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 O quesito tipo de aroma percebido foi destinado exclusivamente para 

entrevistados que responderam que sentiram um aroma em loja, ou seja, 50% da 

amostra, que foram as pessoas entrevistadas quando havia um aroma na Hering Store 

Alvorada. A pergunta utilizada para responder esse quesito foi: Você percebeu algum 

aroma específico em loja? E, se não houvesse nenhum alerta imediato, foram dadas as 

opções: Floral, Cítrico, Natureza e Amadeirado. Se ainda a pessoa não identificasse o 

aroma, poderia colocar optar por Outros e assim explicar o que tinha sentido. Amadeirado 

(36,4%) e Floral (32,8%) foram os mais escolhidos pelos entrevistados. Os dois 

                                                      “Ch        R     N   ”       

quiseram encaixar em um aroma específico. 
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5.3. PERFIL AMOSTRAL PARA O EXPERIMENTO E CORRELAÇÃO PELO QUI-

QUADRADO 

 

 O presente capítulo tem como finalidade discutir a amostra para os diferentes 

grupos pesquisados e provar sua significância ou não através da correlação pelo qui-

quadrado. O grupo com aroma é o grupo experimento e o grupo sem aroma é o grupo de 

controle. Foram analisados dados da amostra através da correlação pelo qui-quadrado, 

como: gênero, companhia do entrevistado e se era a primeira vez do entrevistado na 

Hering Store Alvorada. As variáveis: Idade, Escolaridade e Renda necessitaram da 

utilização do teste de Monte Carlo para obter significância por causa do número da 

amostra. Segundo Yoriyaz (2009), o método de Monte Carlo é um método estatístico 

utilizados em simulações estocásticas (origem em processos não determinísticos), utiliza-

se uma sequência de números aleatórios para realização de uma simulação. 

 

Figura 19 – Gráfico aroma X gênero 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

A relação aroma e gênero, relatada na figura 19, demostra uma homogeneidade 

dos grupos analisados, com e sem aroma, com diferença de um entrevistado (44 e 43) do 

grupo sem aroma para o grupo com aroma. Percebe-se que nos dois grupos, homens 

são a minoria dos entrevistados. 

 



56 

 

Tabela 14 – Teste do qui-quadrado: gênero X aroma 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 A mesma relação não obteve significância menor que 0,05 (p < 0,05) para o teste 

de correlação do qui-quadrado, ou seja, o número de questionários que foram expostos à 

aromatização não é diferente ao número dos sem exposição à aromatização. Mulheres 

representaram 78,2% da amostra e homens 21,8%. A significância, nesse caso teve 

como valor 0,164. 

 
Figura 20 – Gráfico aroma X companhia 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 A figura 20 representa o cruzamento aroma e se a pessoa estava ou não 

acompanhada no dia do experimento, também temos uma relação de homogeneidade 

entre os grupos, com diferença de apenas uma pessoa (56,6% e 54,5% entrevistados 

sem companhia). É importante mencionar que tanto no grupo com aroma, como no grupo 

sem aroma, a maioria das pessoas estavam desacompanhadas no dia em que foi 

realizado o experimento. 
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Tabela 15 – Gráfico do qui-quadrado: companhia X aroma 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 A tabela 15 faz menção à companhia dos entrevistados em relação à inserção 

aromatização ou não. Foram entrevistadas mais pessoas desacompanhadas no total. Os 

números de entrevistados com e sem aroma foram parecidos, não podendo ocasionar 

uma significância menor que 0,05. Estiveram acompanhados 22,7% e 21,8%, com e sem 

aroma, respectivamente. 

 

Figura 21 – Gráfico aroma X 1ª vez em loja 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 
 

 A amostra também foi parecida para os grupos com e sem aroma no que diz 

respeito a primeira vez em loja, de acordo com o gráfico da figura 21. Números altos e 

similares como 80% e 78,8% das amostra com e sem aroma já tinham estado em loja. A 

grande maioria entrevistada já era frequentadora da Hering Store Alvorada. 
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Tabela 16 – Teste do qui-quadrado: primeira vez em loja X aroma 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

Igualmente a tabela 15, sobre o entrevistado estar ou não acompanhado, ser a 

primeira vez em loja ou não do mesmo também não geraram graus de significância 

aceitável (p < 0,180) e de acordo com a Tabela 16 – Teste do Qui-quadrado: Primeira 

Vez em Loja x Aroma. 

 

Figura 22 - Gráfico aroma X idade 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

No gráfico da figura 22, podemos perceber que a maioria da amostra concentrou-

se na idade de 26 a 40 anos. Houveram grande variações dos grupos para as faixas de 

26 a 40 anos e de 41 a 50 anos, as demais manteram-se similares quando referidas aos 

grupos. 
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Tabela 17 – Teste do qui-quadrado (e Monte Carlo): aroma X idade 

 
Fonte: dados de pesquisa. 

 A tabela acima representa o teste do qui-quadrado para idade e aroma, foi 

necessária a utilização do teste de Monte Carlo para encontrar uma significancia nesse 

caso. Ao encontrada, foi possível perceber que as variáveis não são significativas (p > 

0,05). 

 

Figura 23 – Gráfico aroma X estado civil 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 A maior parte da amostra se disse solteira ou casada, segundo a figura 23, 

desses, houve diferença de amostra, para o grupo com aroma, foram entrevistados mais 

casados (65,5% dos 55 entrevistados), ao contrário do grupo sem aroma, que tiveram 

mais solteiros entrevistados (40% dos 55 entrevistados). Isso pode afetar as análises de 

maneira com que pessoas casadas podem vir a pensar mais em família, diferentemente 

de pessoas solteiras, que podem pensar apenas em sua opinião. 
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Tabela 18 – Teste do qui-quadrado (e Monte Carlo): aroma X estado civil 

 
Fonte: dados de pesquisa. 

 

 A tabela acima representa o teste do Qui-quadrado (com utilização do Monte 

Carlo) para a variável Estado Civil dos entrevistados. Como no cruzamento de Aroma x 

Idade, a variável não se mostrou significativa (p < 0,507). 

 

Figura 24 – Gráfico aroma X escolaridade 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 Na figura 24, temos o gráfico de relação aroma e escolaridade, que segue similar 

entre os grupos até a última faixa (ensino superior completo) que aparece com número 

levemente maior para amostra sem aroma (representando 20% do grupo sem aroma) 

diferentemente da mesma faixa de escolaridade no grupo com aroma (12,7% dos 55 

entrevistados). Como as outras faixas estão similares, esse quesito não deve influênciar 

nas análises da amostra. 
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Tabela 19 – Teste do qui-quadrado (e Monte Carlo): aroma X escolaridade 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 A tabela 19 indica, de acordo com o teste de correlação Qui-quadrado (e Monte 

Carlo) que a relação Escolaridade x Aroma não possui variáveis significativas (p < 0,500). 

 

Figura 25 – Gráfico aroma X renda 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 A figura 25 representa a relação aroma x renda da amostra e tem como 

caracteristica o fato de ser heterogênia, diferentemente das outras relações. A maior faixa 

de renda familiar encontrada na amostra é a que representa a classe D (de 1450 reais 

até 2899 reais), seguidos da classe E (até 1449 reais) e C (de 2900 reais até 7249 reais). 

A maioria da classe D entrevistada, pertenceu ao grupo com aroma (24 com aroma x 22 

sem aroma), igualmente as classe C e A (acima de 14500 reais), e diferentemente das 

classes E e B (de 7250 reais até 14499 reais) que tiveram suas maiorias entrevistadas 

para o grupo sem aroma. 
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Tabela 20 – Teste do qui-quadrado (e Monte Carlo): renda X aroma 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 Para a relação Renda x Aroma não foi possível a utilização apenas do teste do 

Qui-quadrado devido ao tamanho da amostra. Considerando esse fato, utilizou-se o teste 

de Monte Carlo para descobrir a significância da relação. Segundo o teste, obteve-se 

uma significância igual a 0,204, o que permite avaliar que os entrevistados não diferem 

no quesito aroma por causa das classes sociais de acordo com o que o IBGE propõe.  

 
 

5.4. INFLUÊNCIA DA AROMATIZAÇÃO E ANÁLISES DE CORRELAÇÃO PELO QUI-

QUADRADO 

 

 As análises de correlação pelo Qui-quadrado foram utilizadas a fim de identificar 

relação do quesito existência de Ticket e Aroma, variável que pode ter sofrido influência 

da aromatização da atmosfera de loja. 

 Pode-se analisar a influência das inserções olfativas para existência ou não de 

compras em loja. 

 

Figura 26 – Gráfico aroma X ticket 

 

Fonte: dados de pesquisa. 
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 A figura 26, que representa o cruzamento aroma e ticket, temos uma relação de 

homogeneidade entre os grupos, com diferença de apenas duas pessoas (40% e 36,4% 

entrevistados sem efetuar compra), podemos considerar os grupos similares. É 

importante mencionar que tanto no grupo com aroma, como no grupo sem aroma, a 

maioria das pessoas compraram em loja no dia em que foi realizado o experimento. 

 

Tabela 21 – Teste do qui-quadrado: ticket X aroma 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 A relação Existência de Ticket (neste caso Ticket representa a efetivação ou não da 

venda dentro de loja) x Aroma também não obteve significância de acordo com a 

utilização do teste do Qui-quadrado (p < 0,144, ou seja, p > 0,05). Significando, neste 

caso, que o aroma não afetou no ticket. Para esse cruzamento, podemos perceber que 

os entrevistados do grupo de controle (sem aroma) efetuaram mais compras (31,8%) do 

que o grupo de experimento (com aroma) (30%). 

 Abaixo teremos tabelas que, em seus cruzamentos, que foram vistos além dos 

utilizados para análises de inserções olfativas, indicaram, através do teste do Qui-

quadrado, significância menor que 0,05, é importante mencionar que são correlações 

complementares, que mesmo que sejam significativas para amostra, não vão de encontro 

aos objetivos do presente trabalho. 

 

Tabela 22 – Teste do qui-quadrado: gênero X companhia 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 A relação Gênero e Companhia demonstrou uma significância menor que 0,05 
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(sendo, no entanto, p < 0,022). Podemos concluir que mais homens vão acompanhados 

(13,6% do total da amostra) do que mulheres (30,9% do total da amostra) na Hering 

Store Alvorada. Devemos observar que o número de entrevistados homens é menor do 

que o número de entrevistadas mulheres na amostra e por isso há diferenças de 

porcentagens. Mulheres não acompanhadas representam 48,2% da amostra. Esse fato 

pode ser explicado pela influência de outras opiniões na compra de roupas masculinas na 

loja. Homens vão acompanhados por duas razões: estar em família e pela necessidade 

de opiniões sobre formação de conjuntos calça e camiseta ou casaco e camisa. 

 

Tabela 23 – Teste do qui-quadrado gênero/cia. X 1ª vez em loja 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

Tabela 24 – Teste do qui-quadrado (e Monte Carlo): 1ª vez em loja 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 Relacionando os cruzamentos sobre a primeira vez em loja dos entrevistados, 

temos quatro variáveis com significância p < 0,05: Gênero, Companhia, Escolaridade e 

Renda conforme as tabelas 23 e 24. Observando a variável Gênero, podemos perceber 

que tanto homens quando mulheres (12,7% do total da amostra e 66,4% do total da 

amostra) não estavam pela primeira vez em loja, e essa correlação ocasionou uma 

significância p < 0,020. Em relação à companhia também podemos perceber que tanto 
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com como sem (30,9% e 48,2%) companhia, a maioria dos entrevistados não estavam 

pela primeira vez em loja, ocasionando, assim uma significância p < 0,016.  

 Em relação à escolaridade, pessoas com ensino fundamental incompleto, que são 

3,6% da amostra no total, tiveram um comportamento diferente das demais quando 

comparada a primeira vez em loja, 2,7% afirmaram estar pela primeira vez em loja contra 

0,9% que já tinham estado. Os demais níveis de estudo por pessoa mantiveram se, em 

sua maioria, como não sendo a primeira vez em loja (2,7%, 13,6%, 34,5%, 12,7% e 

14,5%). Essa analise demonstrou um p < 0,033. Ao se referir pela renda dos 

entrevistados, com uma significância p < 0,05, observou-se que a maioria dos 

entrevistados não estava pela primeira vez em loja, já sendo, portanto, clientes da Hering 

Store Alvorada. 

 Por causa do tamanho da amostra, foi utilizado o teste de Monte Carlo como 

instrumento de ajuda para descobrir a significância dos fatores escolaridade e renda x 

primeira vez em loja, com nível de confiança 0,99. 

 

Tabela 25 – Teste do qui-quadrado (e Monte Carlo): ticket X renda 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

Em relação à renda e com a existência de compra, ou seja, emissão de ticket na 

loja, foi possível perceber que entrevistados com renda menor que 1449 reais, que são 

23,8% da amostra no total, tiveram um comportamento diferente das demais, apenas 

10,2% dos entrevistados apresentaram compras e ticket na loja, sendo minoria ao 

comprar com os 13,7% que não compraram. As demais classes sociais por pessoa 

mantiveram se, em sua maioria, efetuando compras na loja no dia em que foram 

entrevistadas (26,5%, 17,4%, 3,7% e 3,4%).  

Por causa do tamanho da amostra, foi utilizado o teste de Monte Carlo como 

instrumento de ajuda para descobrir a significância do fator renda x ticket, com nível de 

confiança 99%. 
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5.5. TESTES DOS EFEITOS DA MANIPULAÇÃO AROMATIZAÇÃO  

 

Os testes T student foram utilizados para encontrar diferenças significativas em 

termos de médias para os quesitos emoções, intenções do consumidor e classificações 

do ambiente entre os dois grupos experimentais: com e sem aroma. Esse capítulo inicia 

com análises significativas para amostra em relação ao aroma. 

Tabela 26 – Teste T Student para primeira vez em loja 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 Pessoas que já estiveram na Hering Store Alvorada, dão mais importância para o 

aroma em uma loja de vestuário do que pessoas que estavam pela primeira vez em loja 

(média 4,46 > média 4,00), de acordo com a tabela 26 e significativa para o teste T 

student (p < 0,021). Podemos inferir que variáveis como renda e escolaridade (tabela 21) 

podem ser influenciadoras deste fato, uma vez que, pessoas com maiores níveis de 

escolaridade, que podem definir a importância do aroma para o vestuário de varejo, já 

eram frequentadores da loja. 

 

Tabela 27 – Teste T student para importância do aroma X gênero 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 As mulheres veem a importância do aroma para lojas de varejo de vestuário como 

um todo (média = 4,45 com desvio padrão = 0,789) mais do que os homens (média igual 

a 4,04 com desvio padrão 1,022), com significância p < 0,043. 
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Tabela 28– Teste T student para posicionamento e emoção 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

A tabela 28 representa as duas influências significativas para o teste T student 

quando comparado o Aroma a questões com variáveis intervalares. Em primeiro 

momento, com uma significância de 0,000, ou seja, totalmente significante, podemos 

concluir que o aroma é importante para o posicionamento da marca, pois a média (4,67) 

para entrevistas com aroma é consideravelmente maior do que entrevistas realizadas 

sem o aroma (2,36). As pessoas que responderam ao questionário com a loja 

aromatizada mostraram estar mais cientes do posicionamento atrelado ao aroma 

implantado em loja. Quando a loja estava aromatizada, as pessoas percebiam mais a 

importância do aroma, de acordo com a pesquisa também. 

Podemos afirmar com a tabela 28, também, que as pessoas ficaram mais bem 

humoradas com inserções olfativas em loja (média 4,44 > média 4,02 e p < 0,015), essa 

média, como poderemos ver nas análises da ANOVA, foi a única ligada a emoção que foi 

significante a amostra estudada no presente trabalho.  

A seguir, temos as variáveis, que ao serem conectadas ao aroma, não puderam 

ser consideradas significativas. 
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Tabela 29 – Aromatização para o teste T student 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 A tabela 29 indica o resultado do teste T student para quesitos como ambientação, 

atendimento, qualidade da mercadoria, intenções de comportamento e importância do 

aroma para clientes com inserções olfativas e para clientes sem inserções olfativas. 

Como se pode perceber, nenhuma dessas variáveis foi significativas para a amostra. 

 

Tabela 30 – Aromatização e emoção para o teste T student 

 
Fonte: dados de pesquisa. 

Ao comparar variáveis emocionais como Triste/Alegre, Irrita/Calmo, 

Desanimado/Animado e Infeliz/Feliz com inserções olfativas (grupo com e sem aroma) 

pode-se perceber que não foi possível alcançar uma significância aceitável p < 0,05 para 

o teste T student.  
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Abaixo, como nos testes de correlação pelo qui-quadrado, podemos encontrar 

outras correlações, que, mesmo que não vão de encontro ao objetivo do presente 

trabalho, podem ser consideradas para definição da amostra. 

 

Tabela 31 – Teste T student para gênero x emoção 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

Na tabela 31, são relacionadas importância do aroma e a emoção irritado/calmo 

com o gênero. Pode-se perceber que mulheres são menos calmas (média = 4,06) do que 

homens (média 4,61), com significância p < 0,010. 

Tabela 32 – Teste T student para ticket 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 A tabela 32 indica que as relações ticket x emoção desanimado/animado e 

ambiente de loja são significativas diante o teste T student. Para pessoas que efetuaram 

compras no dia em que foram entrevistadas, a média para o quesito animado foi maior do 

que as que não realizaram compras (4,59 > 4,21 com p < 0,036), podemos inferir que o 

fato de realizar compras deixam pessoas mais animadas. Segundo a tabela, podemos 

concluir também que o ambiente para quem não efetua compra, provoca que o mesmo 

fique mais tempo em loja, do que os que compram (4,21 > 3,72 com p < 0,030). 
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Tabela 33 - Teste T student para tempo X ticket 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 A tabela 33 retrata duas variáveis significativas para o teste T student ao comparar 

realização de compra em loja no dia da entrevista com tempo e percepção do mesmo. Ao 

comparar ticket x tempo, temos que pessoas que compraram em loja no dia das 

entrevistas, ficaram mais tempo dentro da mesma, ao contrário de quem não comprou 

(média 23,25 min > média 15,83 min com p < 0,003). A mesma relação pode-se fazer 

com a percepção de tempo de permanência em loja, a média de percepção de tempo 

para quem comprou mercadorias no dia da entrevista foi de 23,40 minutos, maior do que 

a de quem não comprou (média = 14,31 minutos), com significância 0,00. 

 

Tabela 345 - Teste T student para tempo X gênero 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 

 Mulheres permanecem mais tempo em loja ao comparadas aos homens (média 

21,80 > média 15,17), com significância igual a 0,01, é o que a tabela 35 representa. Isso 

pode ser explicado pelo fato de mulheres entrevistadas terem maior número de tickets 

(ou seja, realizado compras) do que os homens. 

 

5.6 MEDIAÇÃO PARA INTENÇÕES DE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Através do método da mediação para encontrar outros elementos significantes 

para a amostra, foi testada a variável emocional Mau Humor/Bom Humor como mediador 
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para intenções de comportamento do consumidor. 

A seguir têm-se duas tabelas (Tabela 35 e Tabela 36) que comprovam que a 

variável- bom e mau humor, da relação com aroma, não pode servir como mediadora 

para intenções de comportamentos do consumidor. Ou seja, não haverá influência do 

bom humor do consumidor por causa do aroma praticado em loja para as taxas de 

retorno e recomendação. 

 

Tabela 35 – Mediação aroma X mal-humorado/bem-humorado – Taxa de Retorno 

 

Fonte: dados de pesquisa. 

 
Tabela 36 – Efeito indireto no modelo Aroma-Mal-Humorado/Bem-Humorado- Taxa de Recomendação 

 
Fonte: dados de pesquisa. 

Com a ideia de que para ser significante, é necessário que o intervalo de confiança 

(CI) não inclua 0, ou seja, o BootLLCI e o BootULCI não podem ter um intervalo onde 

haja a presença do 0. Os intervalos acima não possuem significância, quando a 

confiança for de 95%. Somente os dois indicadores positivos ou os dois negativos 

proporcionariam um p < 0,05 e assim, uma variável mediadora.  

 

5.7. ANÁLISE DAS PROPOSIÇÕES TESTADAS 

  

 Através dos testes utilizados para análise dos dados da amostra, podemos obter 

conclusões acerca do que foi proposto a ser testado de acordo com as referências 

bibliográficas. 

 

 P1. A aromatização do ambiente de loja influenciará positivamente o consumidor 

no quesito emoções. Ou seja, o consumidor, mostrará uma melhora no estado 

emocional enquanto estiver no ambiente de loja aromatizado. 
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Com a utilização do teste T student, podemos concluir, de acordo com sua 

significância p < 0,015 que o humor dos entrevistados alterou-se com a utilização de 

inserções olfativas em loja. As outras variáveis para emoção não se mostraram 

significantes para a amostra. Podemos, no entanto, aceitar parcialmente a proposição. 

 

 P2. A aromatização agradável no ambiente de loja afetará em sua intenção de 

retorno e a recomendação da loja para amigos/familiares na mesma, comparado a 

um ambiente de loja sem aromatização especial. 

 

Mesmo com a tentativa de realização da mediação, além dos testes utilizados, não 

foi possível encontrar relações significativas entre intenções de retorno e recomendação 

da loja para amigos/familiares na mesma. 

 

 P3.  A aromatização do ambiente de loja influenciará positivamente as interações 

dos consumidores com o mesmo: percepções de qualidade de mercadoria, de 

atendimento, de ambientação e tempo de permanência em loja, além do número 

de peças compradas, existência de compra, primeira vez em loja e companhia. 

 

A amostra não se mostrou significativa para as variáveis tanto ambientais da 

atmosfera de loja como de tempo e existência ou não de compra, seu número de peças 

compradas e companhia em nenhum dos testes utilizados com ou sem inserção de 

aromatizadores. 

 

 P4. A aromatização do ambiente de loja afetará positivamente a imagem de 

posicionamento da marca Hering para o consumidor. Também impactará na 

impressão de que a aromatização é importante para o varejo de vestuário. 

 

A amostra se mostrou significativa p < 0,000 para a questão posicionamento e 

inserções olfativas em loja. Com isso, podemos concluir que um aroma bem implantado 

no ambiente de venda impacta positivamente na percepção dos consumidores ao 

posicionamento da marca no mercado. Tanto para gênero (feminino), quando para 

clientes que não estavam pela primeira vez em loja, a importância da utilização da 

aromatização nos varejos de vestuário foi vista como ponto mais positivo do que para 
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homens e pessoas que estavam pela primeira vez em loja. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como principal intenção demonstrar a importância da 

aromatização da atmosfera de venda no varejo de vestuário para o comportamento do 

consumidor, seguindo uma linha de pesquisa baseada na importância do marketing 

sensorial para ambientes competitivos conforme experimentos de Schiffman e Kanuk 

(2000), Underhill (1999) e Bitner (1992). 

 Com a criação de quatro preposições a serem testadas, foram discutidos, no 

presente trabalho, quesitos como emoção do consumidor, intenções de comportamento 

do consumidor (taxa de retorno e taxa de recomendação), questões ambientais como 

atmosfera de loja, atendimento, qualidade de mercadoria, número de peças compradas, 

existência de ticket e, por final, posicionamento da marca coerente ao aroma implantado 

em loja. Todas elas foram testadas através de um experimento realizado na Hering Store 

Alvorada com a aplicação de um questionário com os entrevistados, posteriormente 

analisado pelo software SPSS. 

 Imediatamente, com a utilização do teste T student, conseguiu-se identificar que 

as questões do quesito emoção, mais especificamente, mau humor/bom humor e 

posicionamento de marca poderiam sofrer influência do marketing olfativo indo de 

encontro com as pesquisas realizadas por Fiore, Yah e Yoh (2000), Kny (2006) e Krishna 

(2012) que relataram a importância da aromatização para emoções dos consumidores. 

Consumidores são mais bem humorados com um ambiente de loja que possua estímulos 

olfativos. Podemos, também, concluir que a aromatização da atmosfera de loja 

proporciona uma maior confiança em relação ao posicionamento da marca. Afirmando, 

assim, duas das preposições iniciais, ligadas a emoções e ao posicionamento de loja.  

 Além disso, foi inferido que as relações do gênero feminino e consumidores que 

não estavam pela primeira vez em loja com o aroma proporcionam a opinião de que o 

mesmo é importante para o varejo de vestuário. 

 Através do método da mediação para encontrar outros elementos significantes 

para a amostra, foi testada a variável emocional Mau Humor/Bom Humor como mediador 

para intenções de comportamento do consumidor (taxa de retorno e taxa de 

recomendação). Para nenhum dos casos a variável serviu como mediadora. 

 Foi possível analisar outras questões complementares envolvendo a amostra por 

uma significância aceitável nos testes utilizados. Mesmo não sendo o foco principal do 

trabalho, essas análises serviram para caracterizar e avaliar a amostra. 
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 O presente trabalho reforça a ideia que as inserções olfativas são importantes para 

o comportamento do consumidor do varejo de vestuário, especificamente, mas devem ser 

exploradas com maior conhecimento e profundidade pelos empresários no ramo. 

 Os resultados da pesquisa tem utilização na própria Hering Store Alvorada e ainda 

será feito outro estudo para marca Hering para a inserção ou não do aroma. O presente 

trabalho teve a principal função abrir para discussão o marketing olfativo dentro da marca 

Hering e maneiras de aplicar a aromatização no PDV. Em relação a trabalhos 

acadêmicos, a presente pesquisa aumenta variações sobre o uso do marketing sensorial 

em experimentos com atmosferas de lojas reais, abrindo espaço para discussão sobre o 

marketing olfativo. 

 

6.1. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 Em relação às limitações de pesquisa, percebeu-se a dificuldade das pessoas que 

foram entrevistadas na modalidade sem aroma em quererem identificar um aroma, 

mesmo esse não existindo. Para pesquisas futuras, o ideal seria ter um grupo de 

entrevistados, clientes ou não da loja, e comparar respostas desse grupo em um primeiro 

momento com e depois sem inserções olfativas, para demonstrar as diferenças de 

respostas obtidas. Além disso, testar outros tipos de aroma, incluir outras variáveis como 

música (testar inserções auditivas), iluminação diferenciada (testar inserções visuais), 

pois o consumidor avalia o ambiente/atmosfera de loja como um todo. Bitner (1992) 

expressou que o consumidor tem seus comportamentos, crenças e opiniões acerca das 

pessoas que frequentam determinados lugares e permanece um determinado tempo 

neste lugar pelo que o mesmo o proporciona; fatores como luz, temperatura, cores, sons 

e odores influenciam diretamente na formação do pensamento do consumidor. 

 Outra sugestão de pesquisa futura é atrelar o estudo do marketing olfativo com o 

estudo do neuromarketing para analisarmos as percepções dos consumidores diante um 

ambiente de venda aromatizado. Esse estudo pode ser realizado primeiramente com a 

aplicação de um experimento similar ao desse trabalho com diferenças que dizem 

respeito ao neuromarketing, como testes mais específicos para estudar o que se passa 

na cabeça do entrevistado no momento em que ele está no ambiente de loja, buscando 

compreender suas atitudes e, assim, definir padrões de comportamento. 
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APÊNDICE 1: TABELA PARA QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 
 
 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
   Escola de Administração 
  
 
 O presente questionário faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso da aluna 
Vitória Yulia Biihrer Collar no curso de Administração de Empresas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Os dados coletados serão tratados com sigilo. 
 
Tipo:                    1. (  ) Com            2. (  ) Sem 
Sexo.                   1. (  ) Feminino     2. (  ) Masculino 
Tempo que permaneceu em loja. De:_______ às ________ 
Teve Ticket?        1. (  ) Sim   2. (  ) Não 
Número de peças compradas._______ 
Número de clientes em loja durante o tempo de permanência. _______ 
Acompanhado?  1. (  ) Sim   2. (  ) Não  
Por quantas pessoas?______ 
 

Questionário: 
 

1. É sua primeira vez na Hering Store Alvorada? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
2. Quantas vezes você veio à loja neste ano? ________ 
 
3. Quanto tempo você imagina que permaneceu em loja?___________ 

4. Em relação a seu sentimento nesse momento na Hering Store Alvorada. Em uma 
escala de 1 a 5, marque a opção com a qual você mais se identifica, considerando os 
opostos. Mostrar tabela. 
 

TRISTE (1) (2) (3) (4) (5) ALEGRE 

MAL-
HUMORADO 

(1) (2) (3) (4) (5) 
BEM-

HUMORADO 

IRRITADO (1) (2) (3) (4) (5) CALMO 

DESANIMADO (1) (2) (3) (4) (5) ANIMADO 
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INFELIZ (1) (2) (3) (4) (5) FELIZ 

 

5. Em relação à sua experiência em compra na Hering Store Alvorada. Em uma 
escala de 1 a 5, marque a opção com a qual você mais se identifica, sendo 1 “D        
          ”   5 “C                  ”,              çõ           . 
 

O ambiente de loja é determinante 
para que eu a frequente. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

O tempo que permaneci em loja foi 
influenciado pelo ambiente que ela 

me proporciona. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

O tempo que permaneci em loja foi 
influenciado por compromissos que 

possuo nesse dia. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

O atendimento dos funcionários da 
Hering Store Alvorada é de qualidade. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Os produtos ofertados na Hering 
Store Alvorada são de qualidade. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Retornaria à loja Hering Store 
Alvorada. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Recomendaria a loja para conhecidos. (1) (2) (3) (4) (5) 

Eu costumo me importar com o 
aroma que sinto em loja. 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Eu acredito que o aroma desta loja é 
compatível ao que espero da marca 

Hering. 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 
6. Você percebeu o uso de aroma em loja?  
1. (  ) Sim   2. (  )Não 
Se não houver resposta efetiva, dar opções: 
1.(  ) Floral  2.(  ) Cítrico  3.(  ) Natureza/Ervas  4.(  ) Amadeirado 5.(  ) Frutal  6.(  ) Outros 
 
7. Qual é a sua idade?__________ 
 
8. Qual seu estado civil?   
1.(  ) Solteiro  2.(  ) Casado/ União Estável  3.(  ) Divorciado  4.(  ) Viúvo 
 
9. Qual a sua escolaridade? 
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1.(  ) Ensino fundamental incompleto    2.(  ) Ensino fundamental completo 
3.(  ) Ensino médio incompleto           4.(  ) Ensino médio completo 
5.(  ) Ensino superior incompleto           6.(  ) Ensino superior completo 

 
10. Qual sua renda familiar mensal? Mostrar opções de 1 a 5. 
1.(  ) até 1449 reais 
2.(  ) de 1450 a 2899 reais 
3.(  ) de 2900 a 7249 reais 
4.(  ) de 7250 a 14499 reais 
5.(  ) acima de 14500 reais 
 

 

 

 


