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Resumo:  
O objetivo desse trabalho é discutir a importância do merchandising como ferramenta de apoio á 
imagem organizacional e de diferenciação frente à concorrência. Caracterizado como teórico-
exploratório, pelas discussões apresentadas se evidenciou que o merchandising de fato constitui-se 
num instrumento importante para a busca pela sobrevivência da organização na perspectiva de longo 
prazo, uma vez que incorpora a orientação para o consumidor, uma característica fundamental da 
filosofia do marketing. Além disso, ficou demonstrada a necessidade do monitoramento da 
organização com relação aos aspectos do comportamento do consumidor dada sua íntima relação com 
o merchandising. 
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The relevance of consumers` purchasing behavior for merchandising: 
a theoretical reflection 

 
 

Abstract 
The aim of this paper is to discuss the relevance of merchandising as a support tool for organizational 
image and the differentiation from the competitors. This article, built as a theoretical-descriptive, 
presented a discussion that evidences that merchandising, in fact, constituted an important tool for 
organizations search for survival in long-term perspective, once that incorporates the consumers’ 
orientation, a fundamental marketing philosophy characteristic. Besides that, it has been established 
the need for monitoring the consumers’ behavior due to its closed relationship with merchandising. 
Key-words: Products, Consumer, Merchandising, Sales point. 
  



 

 

 

1 Introdução 
De acordo Freitas e Natali (1995, p. 29), “marketing é a atividade que se dedica a criar um 
sistema que possibilite levar o produto ou serviço, do produtor ao consumidor, de maneira 
correta e eficiente, de acordo com os recursos e objetivos do produtor e interesses do 
consumidor”. Assim, se evidencia no conceito, de imediato, a orientação para o consumidor 
que, conforme Dualibi e Simonsen (2000, p. 19), constitui-se na “característica fundamental 
da filosofia de marketing”. O primeiro passo nessa direção é construir uma imagem 
diferenciada frente à concorrência, à qual esteja associada aspectos positivos na perspectiva 
do cliente. Tendo em vista a acirrada concorrência no mercado, a forma de diferenciação que 
representa uma impressão global do estabelecimento pode originar-se dos detalhes. Aliás, para 
Solomon (2002, p. 243), “os consumidores quase sempre julgam as lojas usando uma 
avaliação geral, e esse sentimento global pode ter mais a ver com intangíveis, como design do 
interior e os tipos de pessoas que frequentam a loja, do que com aspectos como a política de 
devolução ou disponibilidade de crédito”.  

Os aspectos apresentados por Solomon (2002) basicamente evidenciam características do 
merchandising e, portanto, para que possa se destacar e se diferenciar, o varejista deverá 
chamar a atenção dos clientes para o consumo através de uma boa exibição de suas 
mercadorias e desenvolver um merchandising eficaz. Para Ferracciù (2007), todo esforço 
despendido terá sido em vão se a empresa não estiver preparada para receber o cliente, 
apresentando-se fria, indefinida e sem atrativos. De acordo com o mesmo autor, constitui 
papel do merchandising transformar o ponto de venda da empresa numa atração ao dispor e 
exibir os produtos com profissionalismo, tornando-os visíveis, bem iluminados, colocados 
estrategicamente, num clima sugestivo e com ideal atmosfera de venda. Blessa (2009, p. 23) 
corrobora essa opinião e ressalta que “no minuto crucial da compra, se seu produto não for 
visto, será esquecido pelo consumidor eventual ou considerado em falta pelo consumidor 
habitual”. Igualmente, Daud e Rabello (2007, p. 91) argumentam que “quando há faltas de 
produtos, além de se perder aquela venda específica, provoca-se frustração no consumidor, e 
falhas constantes no abastecimento fazem com que o cliente deixe de frequentar a loja”. 

Dentre os pontos de vendas (PDVs), os supermercados se destacam especialmente na 
distribuição de alimentos, razão pela qual será objeto de estudo nesse trabalho. Além disso, de 
acordo com Rêgo (2006), as expressivas transformações na seqüência do sistema de 
distribuição, que teve como ponto de partida os atacadistas e varejistas até que resultasse em 
uma grande diversificação, provocou alterações nas dimensões do PDV, nas estruturas das 
empresas e nas modalidades de vendas. Para essa autora, dentre as possíveis causas podem ser 
apontadas a saturação dos mercados, o processo de mudança do comportamento de compra do 
consumidor final, a evolução das ferramentas do marketing e o desenvolvimento de produtos 
específicos para segmentos diferenciados. A sobrevivência no mercado frente aos crescentes 
desafios enfrentados pelos supermercados exige que os profissionais de marketing adotem 
estratégias para conseguir a preferência dos clientes. De acordo com Rugai (2009) uma 
ferramenta de marketing em especial tem sido utilizada com o objetivo de dar destaque ao 
produto e provocar a compra por impulso: o visual merchandising. 

Esse estudo, teórico-exploratório e parte de um trabalho mais abrangente, tem como objetivo 
discutir a utilização do merchandising como um importante instrumento de apoio à imagem 
dos supermercados e como um fator diferenciador desse tipo de varejista no mercado. 

  



 

 

 

2 O merchandising no ponto-de-venda e o comportamento de compra do consumidor 

Tendo em vista os objetivos do trabalho, a seguir discute-se a importância do merchandising 
como fator diferenciador para os supermercados, o processo de decisão de compra do 
consumidor, seu comportamento de compra e as variáveis pertinentes ao contexto. 

2.1 Histórico do merchandising e do auto-serviço  

O merchandising, conforme Freitas e Natali (1995), foi pré-definido como um ajustamento do 
produto ao mercado no ano de 1915, ideia que durou muitos anos e fora adotada por diversos 
autores. Em 1948, porém, surge a definição da American Marketing Association, pela qual 
“merchandising é a operação de planejamento necessária para se pôr no mercado o produto ou 
serviço certo, no lugar certo, em quantidade e preço certo” (SANT’ANNA, 1998, p. 23).  

Embora existam outros tipos, esse trabalho tem como foco o merchandising no ponto de 
venda. A justificativa apóia-se em Blessa (2009), para quem o mais importante tipo de 
merchandising é aquele feito no ponto-de-venda em virtude de que é nesse local que se 
encontram os três elementos principais para realização de uma venda: o consumidor, o 
produto e o dinheiro. Nessa direção, para Las Casas (2006, p. 190), “merchandising é todo 
esforço de apresentação do produto ou serviço no ponto-de-venda. Os serviços 
comercializados no varejo lojista ajustam-se às suas técnicas”.  

Com isso, o merchandising no ponto-de-venda tem por objetivo expor e apresentar os 
produtos de modo adequado com o intuito de criar reações que impulsionem os consumidores, 
ou usuários, à compra para que eles se mantenham satisfeitos mesmo que não tenham 
programado a aquisição do produto exibido. Em virtude disso, hoje o merchandising é tido 
como uma ferramenta de suma importância dentro do marketing, envolvendo criatividade, 
juntamente com a organização de forma estratégica, para encantar o cliente e fazer com que 
ele sinta plena satisfação na hora da compra. 

Com o passar do tempo verificou-se o aumento de importância do merchandising no PDV. 
Isso se justifica, em parte, pelo sucesso alcançado pelo auto-serviço nos Supermercados nos 
Estados Unidos na década de 30. Conforme Blessa (2009), à época, percebeu-se, nas lojas 
com balcão, que os produtos que estavam expostos vendiam muito mais do que os demais, o 
que levou os gestores a transformar todo o interior da loja em verdadeiras vitrines, nas quais 
as pessoas podiam ver e escolher as mercadorias; com o tempo, tal prática fez com que as 
lojas se transformassem em auto-serviço. Segundo Freitas e Natali (1995), o auto-serviço se 
iniciou no Brasil em 1947 na cidade de São Paulo, enquanto que o processo de conquista dos 
consumidores atribui-se ao fato de permitir que eles pudessem estar em contato direto com os 
produtos e fazerem suas escolhas no ponto-de-venda dos estabelecimentos. Para Rojo (1998), 
os Supermercados são lojas de auto-serviço possuindo balcão com equipamentos que 
permitam a soma das compras, onde os produtos estão acessíveis para que os clientes possam 
se auto-servir com auxílio de carrinhos ou cestos. 

Segundo Blessa (2009), este novo tipo de comercialização, então incipiente no país, era visto 
com desconfiança pelos consumidores habituados a serem servidos e não a servirem-se. Por 
esse motivo, os armazéns e mercearias tiveram que adaptar-se a essa nova forma de 
comercializar os produtos e ensinar os consumidores a comprarem pelo novo sistema de auto-
serviço e, posteriormente, tiveram que diversificar seu mix de produtos.  

Essa conjuntura gerou novos desafios para os varejistas. Por exemplo, conforme Blessa 
(2009, p. 161), “com o auto-serviço surgiu a necessidade de estimular compras, o que também 
fortaleceu o relacionamento indústria-supermercado. No início as pessoas entravam para 
comprar determinado produto. Hoje, as decisões acontecem com maior incidência no ponto-



 

 

 

de-venda”. Assim, cada vez mais foram adentrando no mercado diversas marcas de um 
mesmo produto, fazendo com que os supermercados tratassem de estudar as exigências dos 
consumidores, buscando supri-las de acordo com as mudanças e inovações que aconteceram 
com o avanço tecnológico e globalizado. Isto é, enfatizam Cavalcanti e Chagas (2006, p. 
133), com o auto-serviço “as gôndolas passaram a colocar o consumidor diante de produtos 
semelhantes, concorrentes. Os detergentes de todas as marcas [...] na gôndola de detergentes, 
assim como [...] os sabonetes, amaciantes de roupas e assim por diante”. 

Além de pioneiro no auto-serviço, os supermercados desde seu surgimento, cada vez mais 
tiveram papel de destaque na distribuição de alimentos ao longo dos tempos. Para se ter uma 
idéia de sua evolução, conforme Rojo (1998), na década de 70 os supermercados respondiam 
por apenas 23 por cento de participação na distribuição de alimentos, fatia que quase triplicou 
na década de 80, quando respondeu por aproximadamente 74 por cento do total, chegando a 
85 por cento nos anos 90. 

2.2 Merchandising no auto-serviço e no supermercado 

A importância de se ter uma boa exibição dos produtos nos pontos de vendas é evidente, 
afinal, é essa a hora da decisão, do impulso e da vontade do consumidor em adquiri-los. De 
acordo com dados do instituto de pesquisa Point Of Purchase Advertising International 
(POPAI, 1998), 85% das decisões de compra de um produto em relação a outro, são tomadas 
na hora da compra, dentro do estabelecimento; e, ainda, para cada 12 itens planejados para 
compra, o brasileiro converte em 44 itens efetivamente adquiridos. Por isso, a necessidade da 
eficácia do merchandising no ponto de venda. 

As pessoas, quando estão em um supermercado sentem-se impulsionadas pela força do 
merchandising e realizam suas compras quando seus sentidos são provocados. O SEBRAE 
(2006) mostra uma avaliação dos cinco sentidos do ser humano por meio de uma pesquisa 
realizada pelo POPAI no ano de 2005, que obtiveram os seguintes resultados: na tomada de 
decisão pela compra, o consumidor usa 1% do paladar, 1,5% do tato, 3,5% do olfato, 11% da 
audição e 83% da visão. Esses dados permitem concluir que o mais importante dos sentidos é 
a visão. Portanto, é necessário colocar os produtos de forma apropriada e sob adequada 
iluminação, para aumentar a probabilidade de que os consumidores optem por adquirir 
determinado produto ou realizar suas compras num estabelecimento específico.  

Nessa direção, ressalta Ferracciù (2007), os produtos que estiverem ao alcance dos olhos e das 
mãos, têm a preferência dos consumidores e, por isso, tendem a apresentar maior rotatividade. 
Na verdade, uma boa exposição valoriza a marca e os produtos, tornando a compra necessária 
e agradável. Conforme Oliveira et al. (2007), além da correta disposição dos produtos, deve-
se criar condições que faça com que o cliente percorra toda loja o que, por consequência, 
aumenta a probabilidade de que ele realize compras impulsivas, ou não planejadas. 

A diferenciação, juntamente com os objetivos dos empresários e dos clientes, contribuirá para 
a concretização do trabalho do profissional de marketing, qual seja, a efetivação da transação 
mediante agregação de valor para ambas as partes. Por esse raciocínio, da parte do 
supermercado, ressaltam Freitas e Natali (1995, p. 13), “o princípio básico de vendas de um 
supermercado pode ser assim caracterizado: vender o máximo ao maior número de 
consumidores, dentro de um espaço de tempo, o mais curto possível, com preços os mais 
baixos, sem perda da lucratividade”. De outra parte, destaca Underhill (1999, p. 59), “os 
clientes estão sempre com pressa e esperam lojas que apresentem seus produtos bem expostos 
e com o máximo de informações sobre eles”.  



 

 

 

Desse modo, fica evidente a necessidade de diferenciação e a dificuldade em realizá-la. Nessa 
situação, a loja propriamente dita, apresenta-se como uma alternativa importante para 
diferenciação, e o merchandising, pelas suas características, constitui-se num poderoso 
instrumento para conquistar e reter clientes de um ponto de venda. Para Rugai (2009, p. 75), o 
visual merchandising, como um componente do merchandising, consiste em uma ferramenta 
de marketing largamente utilizada no varejo e configura-se como “uma modalidade mais 
sofisticada e específica para a exposição dos produtos e ambientação da loja”. Isto é, o visual 
merchandising é uma estratégia varejista para ambientar a loja, adequar os produtos visando 
funcionalidade, agilidade e harmonia para o cliente (RUGAI, 2009, p. 75). 

Nessa direção, o visual merchandising preocupa-se com os aspectos de comunicação que 
formam a imagem da loja. Para Churchill e Peter (2005, p. 430), a “imagem da loja envolve 
tudo o que os consumidores pensam sobre uma determinada loja”. Portanto, conforme 
Churchill e Peter (2005, p. 430), o objetivo é construir uma imagem positiva por intermédio 
de uma atmosfera exclusiva, ou seja, criação de  

arquitetura, layout, iluminação, esquema de cores, temperatura, acesso, ruído, 
sortimento, preços, eventos especiais etc. que servem como estímulos e chamativos 
para a loja. Essas dimensões [...] operam em conjunto em uma loja bem planejada 
para gerar sentimentos positivos a seu respeito e sobre fazer compras nessa loja.  

Assim, representam operações de merchandising, e também do visual merchandising: 

exposição e apresentação adequada dos produtos; verificação do nível de estoques; 
verificação dos preços; aferição da data de validade dos produtos; treinamento 
adequado nos pontos de venda; comunicação adequada no ponto de venda; 
verificação do estado do material promocional no ponto de venda; e, ações como 
amostragens ou degustações no ponto de venda (MINADEO, 2009, p. 403).  

Conforme Rugai (2009, p. 77), os clientes, cada vez mais atentos e exigentes, ao tomar suas 
decisões de compra, dentre os benefícios que levam em consideração, avaliam “a qualidade 
dos produtos, a eficiência e a gentileza dos serviços, ambientação adequada, decoração, altura 
do som, iluminação, clima, limpeza, preço compatível e localização”. 

Por fim, enfatiza Minadeo (2009, p. 403), o merchandising figura como um importante 
instrumento para o supermercado (varejista), dentre outros motivos, pelo fato de assegurar um 
bom estado das embalagens nas lojas e a sua correta exposição, o que propicia um rápido giro 
das mercadorias, além de apresentar um impacto sobre o nível de vendas que é mais imediato 
do que aquele causado pela propaganda. 

Mas, o merchandising em si constitui-se apenas numa “parte da história”, uma vez que ele 
representa as ações realizadas nos PDVs pelas empresas. Por outro lado, e o consumidor: 
como ele está percebendo as ações empreendidas nos PDVs dos supermercados? Afinal, 
quando se trata da compra por parte do cliente, o PDV se constitui no “[...] ponto estreito do 
funil, [...] para onde tudo se converge” (FERRACCIU, 2007, p. 47). Assim, os supermercados 
devem monitorar, de forma contínua, o ponto de vista dos consumidores, com o intuito de 
compreender as possíveis implicações de suas ações de merchandising. Por essa razão, a 
seguir discute-se o processo de decisão de compra do consumidor e seu comportamento de 
compra, de modo a deixar clara, a partir da literatura especializada, diversas das variáveis 
intervenientes no processo. 

2.3 O Processo de decisão de compra do consumidor 

O Processo de tomada de decisão é um dos vários pontos a serem analisados no estudo do 
comportamento do consumidor, que por sua vez é definido, segundo, Mowen e Minor (2003, 



p. 3), como: “o estudo das unidades compradoras e dos processos de troca envolvidos na 
aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias”.

O Processo de decisão de compra, segundo Kotler (2000), é composto por cin
Reconhecimento do Problema, Busca de Informações, Avaliação de Alternativas, Decisão de 
Compra e Comportamento Pós
que o processo de decisão de compra é composto pelas etapas: Reconheciment
Avaliação das Alternativas, Escolha e Avaliação Pós
e Miniard (2000), as etapas do processo decisório de compra são: Reconhecimento da 
Necessidade, Busca, Avaliação de Alternativa Pré
Pós-Consumo. A Figura 1 representa os estágios do processo de decisão de compra do 
consumidor, os quais serão discutidos na sequência.

 Fonte: Elaborado pelos autores com base em
(2003);  Engel, Blackwell e Miniard (2000)

Figura 1 – Etapas do processo de compra do consumidor.

a) Reconhecimento do Problema ou Necessidade: 
(2000) quanto para Kotler e Keller (2006) e Mowen e Minor (2003)
em que o consumidor é impulsionado a agir, pois reconhece que houve mudanças em relação 
a seu estado de satisfação, ou seja, o indivíduo sente diferença entre o que ele percebe 
situação ideal comparada à 
diferença. 

b) Busca de Informações: Trata
de busca interna e externa” (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000), c
encontrar possíveis soluções para a necessidade ou problema percebido e, ainda, segundo 
Mowen e Minor (2003), é um conjunto de ações tomadas para identificar e obter informações 
que resolvam o problema ou necessidade percebida, tanto por fo
anteriores à compra ou contínuas.

c) Avaliação das Alternativas
Minor (2003), o consumidor compara as opções identificadas como potencialmente capazes 
de resolver seu problema. Conforme Engel, Blackwell e Miniard (2000), o consumidor avalia 
as alternativas de acordo com seus próprios critérios de avaliação, comparando diferentes 
produtos e marcas. 

d) Escolha ou Decisão de Compra:
processo de escolha entre diferentes marcas, serviços, lojas e alternativas não relacionadas e, 
por fim, escolhe uma das alternativas para resolver o seu problema (CHURCHILL e PETER, 
2005; MOWEN e MINOR, 2003; ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000).

f) Consumo e Avaliação Pós
(2006) e Mowen e Minor (2003), após a escolha do produto ou serviço, o consumidor passa a 
avaliar sua compra através de seu uso e, ou, consumo, o que pode resultar em uma avaliaçã
tanto satisfatória quanto insatisfatória. Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), esta etapa é 
subdividida em Consumo e Avaliação Pós
decide se consumirá ou não consumirá o produto ou serviço escolhido e, dep
concretizada a compra e o consumo, o consumidor avaliará sua escolha e ficará satisfeito ou 
insatisfeito com a mesma. 
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Mowen e Minor (2003), é um conjunto de ações tomadas para identificar e obter informações 

nte internas como externas, 

É o estágio em que, segundo Mowen e 
Minor (2003), o consumidor compara as opções identificadas como potencialmente capazes 

Conforme Engel, Blackwell e Miniard (2000), o consumidor avalia 
as alternativas de acordo com seus próprios critérios de avaliação, comparando diferentes 

Após a avaliação das alternativas, o consumidor passa ao 
processo de escolha entre diferentes marcas, serviços, lojas e alternativas não relacionadas e, 
por fim, escolhe uma das alternativas para resolver o seu problema (CHURCHILL e PETER, 
2005; MOWEN e MINOR, 2003; ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000). 

De acordo com Kotler 
(2006) e Mowen e Minor (2003), após a escolha do produto ou serviço, o consumidor passa a 
avaliar sua compra através de seu uso e, ou, consumo, o que pode resultar em uma avaliação 
tanto satisfatória quanto insatisfatória. Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), esta etapa é 

Consumo em que, respectivamente, o consumidor 
decide se consumirá ou não consumirá o produto ou serviço escolhido e, depois de 
concretizada a compra e o consumo, o consumidor avaliará sua escolha e ficará satisfeito ou 



 

 

 

Para compreender o processo de decisão de compra do consumidor é preciso analisar os 
fatores que influenciam sua decisão na escolha entre os produtos disponíveis no mercado. 

2.4 O consumidor e seu comportamento compra 

De acordo com Kotler (2000), existem um conjunto de fatores que exercem influência sobre o 
comportamento de compra dos consumidores de um bem ou serviço, sob os quais os 
profissionais de marketing não têm controle, porém, devem levá-los em consideração para 
tomar suas decisões. De acordo com Kotler e Armstrong (2007), esses fatores são agrupados 
em quatro categorias: fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Já para Churchill e 
Peter (2005), o processo de compra é influenciado por Fatores Sociais, de Marketing e Fatores 
Situacionais. Na Figura 2 estão sintetizados os fatores influenciadores do processo de decisão 
de compra dos consumidores, bem como os principais aspectos envolvidos em cada um deles, 
os quais serão discutidos a seguir. 

 

Fatores influentes no Processo 
de Decisão de Compra 

Principais Aspectos Envolvidos 

Fatores Culturais Cultura, Subcultura e Classes Sociais 
Fatores Sociais Grupos de Referência, Família, Papéis e Status 
Fatores Pessoais Idade, Estágio no Ciclo de Vida, Ocupação, Situação Financeira, 

Personalidade, Estilo de Vida e Auto Imagem 
Fatores Psicológicos Motivação, Percepção, Aprendizagem, Crenças e Atitudes 
Fatores Situacionais Ambiente Físico, Ambiente Social, Tempo e Estados Antecedentes 
Fatores de Marketing Produto, Preço, Praça e Promoção 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Kotler e Keller (2006); Churchill e Peter (2005); Mowen e Minor 
(2003); Solomon (2002) e Engel, Blackwell e Miniard (2000). 

Figura 2 – Fatores influenciadores do Processo de Decisão de Compra dos consumidores. 

a) Fatores Culturais: Para Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 397), a cultura afeta de 
modo profundo nas razões que levam as pessoas a comprarem; o fator incide sobre a escolha 
dos produtos que as pessoas adquirem, assim como na estrutura de consumo, tomada de 
decisão individual e comunicação na sociedade. Assim, a cultura constitui-se em um dos 
principais determinantes do comportamento e dos desejos das pessoas (MINADEO, 2008).  

Segundo Kotler e Armstrong (2007), é através do aprendizado do indivíduo durante toda a sua 
vida perante a sociedade, que serão moldados seus valores e percepções, as quais são 
transmitidas basicamente por sua família e instituições que permeiam sua criação, como 
escolas e igrejas. Definindo seus papéis na sociedade, segundo Karsaklian (2004), os 
indivíduos estabelecem seus padrões de consumo e contribuem direta e igualmente para 
delinear o modo de existência de uma sociedade. Para Schiffman e Kanuk (2000, p. 286), 
constitui a definição ideal de cultura “a soma total das crenças, valores e costumes aprendidos 
que servem para direcionar o comportamento de consumo dos membros de determinada 
sociedade. Kotler (1998, p. 162) afirma, ainda, que “cada cultura consiste em subculturas 
menores, as quais fornecem identificação mais específica e socialização para os seus 
membros”, estas chamadas subculturas compreendem as distintas nacionalidades, religiões, 
grupos raciais e regiões geográficas que interferem diretamente no comportamento de compra 
do indivíduo. Outro aspecto a ser abordado quanto aos fatores culturais envolvidos em uma 
decisão de compra, é a classe social, que Kotler e Keller (2006) definem como divisões 
ordenadas e relativamente permanentes e homogêneas de uma sociedade a qual seus membros 
possuem interesses, valores, percepções e preferências semelhantes, que, dentre outras 
variáveis, pode ser medida por grau de instrução, renda, riqueza ou mesmo ocupação. 



 

 

 

b) Fatores Sociais: Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), o comportamento, incluindo o 
de compra, algumas vezes é afetado mais por pressões do ambiente social do que por atitudes 
pessoais. Os grupos de referência, definidos como indivíduos que direta ou indiretamente 
influenciam as atitudes e comportamentos de uma pessoa (KOTLER, 2000), constituem-se, 
conforme Pinheiro (2004), num dos principais agentes que exercem a pressão do ambiente 
social. Pinheiro (2004) complementa que as interações sociais com os grupos de referência 
são de extrema importância na aquisição e na estabilização das ações de compra dos 
indivíduos. Ainda na mesma direção, para Bretzke (2005, p. 59), “os fatores sociais mais 
importantes que atuam sobre o processo decisório dos clientes são os grupos que, desde a 
mais tenra idade, moldam as pessoas, influenciam e mudam seu comportamento de compra”. 
Mesmo com as atuais mudanças nas estruturas familiares, a família continua sendo a célula 
social mais importante para o entender o comportamento do consumidor, pois é a família que 
desde o nascimento orienta e influencia o comportamento de compra dos indivíduos e se 
constitui no mais forte grupo de referência (KOTLER, 2000; MOWEN; MINOR, 2003).  

Em relação aos papeis e status, Kotler e Keller (2006), definem, respectivamente, como as 
atividades a serem desempenhadas por um indivíduo e o prestígio ou estigma que cada papel 
carrega; em outras palavras, dependendo do papel desempenhado por um indivíduo na 
sociedade é atribuído ao mesmo, um status, o que, de fato, influencia em seu comportamento 
e suas ações de compra. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000), ainda classificam como variáveis sociais, o estilo de vida, 
os valores sociais e a demografia, que respectivamente, se referem às mudanças nos padrões 
de vida e, por conseqüência, mudanças na demanda e na procura por produtos, aos distintos 
valores que cada indivíduo carrega que são determinantes em suas escolhas de compra e o 
aumento da população que afetam a oferta de mão-de-obra e a localização do mercado de 
consumo de acordo com os diferentes padrões de consumo. 

c) Fatores Pessoais: Segundo Kotler e Keller (2006, p. 179), “as decisões dos compradores 
são influenciadas por características pessoais, como idade, estágio no ciclo de vida, ocupação, 
circunstâncias econômicas, personalidade, auto-imagem, estilo de vida e valores”. 

Kotler (1998, p. 168), afirma “que as necessidades e os desejos das pessoas modificam-se ao 
longo de suas vidas” e, por isso, aspectos como idade e estágio no ciclo de vida são essenciais 
para a compreensão do processo de compra de um consumidor. Para Churchill e Peter (2005), 
a existência dos ciclos de vida familiar, ou seja, um conjunto de estágios e etapas que as 
famílias superam durante a vida, influenciam diretamente no modo que procuram satisfazer 
suas necessidades e nas próprias necessidades a serem identificadas. Outro aspecto citado por 
Kotler (2000), dentre os fatores pessoais, é a ocupação do indivíduo, visto que seus padrões 
de consumo e comportamento de compra são influenciados por sua profissão. 

Conforme Cobra (1997), o comportamento do consumidor é essencialmente influenciado 
pelas perspectivas econômicas. Para Kotler (2006), renda disponível, poupança e patrimônio, 
condições de crédito e as atitudes referentes ao equilíbrio de despesas e poupança, são 
elementos determinantes na escolha de produtos, o que, em suma, trata-se da condição 
econômica do consumidor. Outro aspecto a ser analisado quanto aos fatores pessoais é o estilo 
de vida que, segundo Solomon (2002, p. 145), “refere-se a um padrão de consumo que reflete 
as escolhas de uma pessoa sobre como gastar seu tempo e dinheiro”. Em acréscimo, Kotler 
(2000) afirma se tratar do padrão de vida em termos de atividades, opiniões e interesses que 
levam as empresas a associar seus produtos ao estilo de vida de seus clientes reais e potenciais 
em busca de um posicionamento efetivo no mercado.  



 

 

 

Já quanto à personalidade dos consumidores, Richers (1984, p. 49) destaca que “a 
personalidade de um indivíduo é composta de uma multiplicidade de componentes que 
incluem valores, atitudes, crenças, motivos, intenções, preferências, opiniões, interesses, 
preconceitos e normas culturais”. Neste sentido, Kotler (2000), ressalta a importância da 
personalidade nas análises de comportamento do consumidor, ao que Mowen e Minor (2003) 
completam, ao afirmar que cada consumidor tem suas próprias características e 
personalidades o que se reflete no grau de importância que cada indivíduo atribui a distintos 
produtos oferecidos pelo mercado o que, conseqüentemente, afeta suas escolhas e preferência 
no ato de compra.  

d) Fatores Psicológicos: Há, segundo Kotler e Armstrong (2007) e Kotler e Keller (2006), 
seis fatores psicológicos que influenciam as escolhas dos consumidores: motivação, 
percepção, aprendizagem, memória, crenças e atitudes. 

Segundo Mowen e Minor (2003, p. 90): a “motivação refere-se a um estado alterado de uma 
pessoa, a qual conduz a um comportamento voltado a um objetivo [...] A motivação começa 
com a presença de um estímulo que impulsiona o reconhecimento de uma necessidade”. Na 
administração de marketing, Kotler e Keller (2006, p. 183), utilizam como base três teorias da 
motivação: a Teoria da Motivação de Freud, a Teoria da Motivação de Maslow e a Teoria da 
Motivação de Herzberg. Todas estas teorias abordam em diferentes aspectos as necessidades 
humanas que pressionam os indivíduos a agir ou, no caso específico, pressionam os 
consumidores a comprar. Conforme Engel, Blackwell e Miniard (2000), essas necessidades, 
sejam fisiológicas ou psicológicas, impulsionam o consumidor a tentar através da compra ou 
consumo de um produto, alcançar a satisfação, isto é, motivam o consumidor a entrar em 
processo de decisão de compra. 

Para Solomon (2002), a reação imediata de nossos receptores sensoriais (olhos, ouvidos, 
nariz, boca, dedos) a estímulos como a luz, cor, o som, os odores e as texturas denomina-se 
sensação. A percepção, por sua vez, constitui-se no processo pelo qual essas sensações são 
selecionadas, organizadas e interpretadas, de modo que, o estudo da percepção concentra-se 
no que se pode acrescentar a essas sensações para produzir significado (SOLOMON, 2002). 

Em relação à aprendizagem, para Kotler (2000), trata-se das mudanças comportamentais de 
um indivíduo causadas pelas suas experiências. Para Richers (1984, p. 50), “o homem é capaz 
de aprender e alterar os seus comportamentos através da ampla utilização de sua experiência 
passada”. Em razão disso, ressalta Las Casas (2006), quando o consumidor se defronta com 
experiências positivas, buscarão repeti-las; o mesmo acontece no caso de experiências 
negativas, porém, com a diferença de que os consumidores tenderão a evitá-las no futuro. 
Além do mais, para Kotler e Keller (2006), as informações e experiências adquiridas pelas 
pessoas ao longo de sua vida são armazenadas em sua memória de longo prazo, que se 
constitui num repositório mais permanente de informações, em contraposição com a memória 
de curto prazo, um repositório de informações temporário. Para os mesmos autores, o modelo 
do tipo associativo de longo prazo é o que possui maior aceitação, sendo que a intensidade e a 
organização das associações indicam quais informações podem ser recuperadas sobre a 
marca. Os estímulos de marketing, por sua vez, auxiliam os consumidores no seu processo de 
aprendizagem, associação (memória) e avaliação das ofertas mais adequadas. Por exemplo, 
um supermercado pode, dentre outras formas, utilizar um trabalho de merchandising distinto 
como forma associação para o estabelecimento. 

Por fim, para completar a discussão dos fatores psicológicos, resta compreender as crenças e 
atitudes, e seus efeitos. Assim, para Kotler e Armstrong (2007, p. 124), “uma crença é um 
pensamento descritivo que uma pessoa tem em relação a algo”. Por sua vez, uma “atitude 



 

 

 

compreende as avaliações, os sentimentos e as tendências relativamente coerentes de uma 
pessoa quanto a um objeto ou uma idéia. As atitudes fazem com que as pessoas gostem ou não 
das coisas e se aproximem ou distanciem delas” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 125). 
Desse modo, as crenças e atitudes afetam as decisões de compras, uma vez que influenciam a 
formação da imagem de marcas, produtos e, mesmo, estabelecimentos, e os indivíduos agem 
de acordo com essas imagens, inibindo ou estimulando a compra. 

e) Fatores Situacionais: Conforme Kotler (2000), a intenção e a decisão de compra são 
diretamente influenciadas pela atitude dos outros e por fatores situacionais previstos ou 
imprevistos. Para Vieira (2004), os fatores situacionais têm grande poder de influenciar o ato 
da compra, papel esse próprio do merchandising, responsável por zelar por um ambiente 
agradável e confortável, que pode determinar a compra, pois uma parcela significativa dos 
consumidores decidem dentro do estabelecimento, já nas prateleiras ou gôndolas dos pontos 
de venda, o seu ato de compra.  

De acordo com Mowen e Minor (2003, p. 245), “o ambiente do consumidor é composto de 
fatores que existem independentemente dos consumidores individuais ou empresariais e que 
influenciam o processo de troca”. Dentre esses fatores, os mesmos autores, destacam a 
influência do ambiente físico, do ambiente social, do tempo, da definição de tarefa e dos 
estados antecedentes à compra. O ambiente físico corresponde ao aspecto físico e espacial do 
ambiente de compra, onde é consumado o processo de compra dos consumidores, de modo 
que estímulos como cor, ruídos, iluminação, clima e posição de pessoas ou objetos podem 
influenciar o comportamento de compra. Quanto ao ambiente social, Mowen e Minor (2003), 
afirmam que outras pessoas podem influenciar drasticamente o processo decisório do 
consumidor através de pressões de conformidade ou mesmo com o impacto da situação de 
comunicação. Muitas vezes, segundo os autores, os motivos sociais explicam a saída dos 
consumidores às compras, visto que os mesmos consideram a compra uma experiência social 
importante perante a sociedade. 

O tempo, ainda segundo Mowen e Minor (2003), é uma variável situacional. O tempo 
disponível para o consumidor realizar uma tarefa, como adquirir ou consumir um bem e, ou, 
serviço, influenciará sua estratégia para selecionar e comprar esta oferta e, ainda, a 
disponibilidade de tempo do consumidor influencia sua busca por informações, diminuindo o 
uso das informações disponíveis e aumentando a importância das informações negativas ou 
desfavoráveis, devido à pressão forte do tempo disponível. Do mesmo modo, os autores 
apontam a definição da tarefa, como uma variável situacional, a qual nada mais é do que a 
reunião dos propósitos de compra, ou seja, as razões situacionais para adquirir um produto ou 
serviço, num determinado tempo e lugar. Além disso, os estados antecedentes à compra 
também devem ser analisados, visto que, segundo Mowen e Minor (2003, p. 261), “são 
aqueles estados de espírito e fisiológicos temporários que acompanham um consumidor em 
uma situação de consumo” e, logo, influenciam o consumidor no seu processo de busca por 
produtos que satisfaçam sua necessidade. São exemplos de estados antecedentes à compra: 
sede, fome, felicidade, irritação, sono dentre outros estados fisiológicos e de espírito. 

f) Fatores de Marketing: Segundo Churchill e Peter (2005), os processos de compra também 
são influenciados por fatores de marketing, já que o propósito do marketing é facilitar o 
processo de trocas vantajosas entre ambas às partes e principalmente de influenciar o 
comprador no seu processo de decisão de compra através do mix de marketing: produto, 
preço, praça e promoção. De acordo com Cobra (1992), é através do composto de marketing 
que as organizações interagem com o meio externo e interno, de acordo com a administração 
dos quatro elementos que o compõem, que podem influenciar o consumidor no seu processo 



 

 

 

decisório de compra. Para Churchill e Peter (2005), Kotler e Keller (2006), Nickels e Wood 
(1999), Engel, Blackwell e Miniard (2000) e Mowen e Minor (2003), o marketing pode 
influenciar os consumidores em todos os estágios do processo de decisão de compra; pode 
impulsionar o reconhecimento de uma necessidade, pode servir como fonte de informação 
para o consumidor e, ainda, pode tanto facilitar a avaliação entre as alternativas de compra 
quanto influenciar a escolha da mesma, podendo até induzir o consumidor a novas compras. 

Enfim, ficou claro nas discussões apresentadas que o merchandising tem um importante papel 
a desempenhar como fator diferenciador dos supermercados, uma vez que as variáveis 
associadas ao conceito permeiam as questões debatidas sobre o comportamento de compra do 
consumidor. A título de exemplos, elencam-se: já no conceito de comportamento do 
consumidor de Mowen e Minor (2003), o merchandising se apresenta ao expressar a 
preocupação com a disposição das mercadorias no PDV; fato semelhante acontece quando 
faz-se menção aos fatores psicológicos, especialmente os sensoriais, que se manifestam de 
modo especial no PDV, na construção das experiências positivas que os consumidores 
buscarão repetir; igualmente, relativas às variáveis situacionais, compete ao merchandising 
oferecer e zelar pela manutenção de um ambiente agradável e confortável; e, dentre outras, no 
caso dos fatores de marketing como influenciadores do processo de decisão de compra, é 
redundante discutir, afinal o merchandising é uma ferramenta a serviço deste. 

3 Considerações finais 

Pelas discussões apresentadas se evidencia que o merchandising, de fato, é uma importante 
ferramenta para ser utilizada como fator diferenciador pelos supermercados, tendo em vista a 
forte concorrência existente no setor. Na verdade, o merchandising no ponto-de-venda se 
constitui em mais um dos instrumentos que devem ser utilizados, uma vez que o 
administrador não pode se dar ao privilégio de abrir mão de qualquer um deles. 

Desse modo, além de ter a preocupação com relação à utilização do merchandising, se 
percebeu também que os profissionais de marketing devem se atentar para o comportamento 
do consumidor e suas variáveis intervenientes, a exemplo das variáveis culturais, sociais, 
pessoais, psicológicas, situacionais e de marketing. Nessa direção, por exemplo, as 
organizações devem monitorar seus clientes com relação às suas motivações, às suas crenças, 
atitudes e, ou, percepções, tanto relativas ao merchandising, quanto aos produtos, serviços e 
imagem organizacional. 

A partir dessas informações, pode-se melhorar e modernizar a exposição dos produtos no 
ponto-de-venda, treinar funcionários e realizar outras ações que tenham como foco satisfazer 
os consumidores, torná-los fieis aos produtos ofertados pela organização e consolidar a 
imagem institucional frente ao mercado consumidor. Com isso, por consequência, aumenta-se 
a probabilidade de se atingir os objetivos organizacionais. 
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