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RESUMO 

Esta dissertação examina como as emoções dos consumidores maduros influenciam 

no processo de escolha do seu supermercado preferido. 

As evidências teóricas mostram que, no estudo do comportamento do consumidor, a 

perspectiva mais comum é a racional, onde o consumidor avalia cuidadosamente os 

atributos de um conjunto de produtos, marcas ou serviços e escolhe racionalmente 

aquele que atende às suas necessidades prementes. Esse axioma reflete a maioria 

das pesquisas realizadas com consumidores em supermercado, onde normalmente 

busca-se entender preferência através de perspectivas racionais de preço, de 

variedade, de fila nos caixas, de proximidade, e de promoções, dentre outras.  

No entanto, resultados de pesquisas anteriores ratificam a importância da emoção 

nesse processo e sugerem que a presença das emoções perfaz todas as etapas do 

modelo de processo decisório. Donde se conclui que, mesmo em atividades de 

consumo rotineiras (como a de fazer compras em supermercados), possa existir a 

presença de emoções, e que essas venham a influenciar, e até mesmo alterar, uma 

decisão de consumo, colaborando na predileção por determinado supermercado. 

Os resultados encontrados nesse estudo apontaram que o consumidor maduro 

primazia os estabelecimentos que consideram aspectos emocionais no atendimento, 

nas instalações físicas, mas, principalmente, em relação ao componente ambiental, 

configurada na atmosfera de loja. Além dessas, outras descobertas, relativas à 

saúde, ao bem estar, e a aspectos de socialização emergiram da pesquisa e 

poderão ser acrescidas às teorias preexistentes.  

 

 

Palavras- chave: comportamento do consumidor, emoções, consumidor maduro, 

supermercado. 



 

 

ABSTRACT 

This dissertation analyses how the mature consumer’s emotions influence in the 

process of choosing his/her favorite supermarket. The theoretical evidences show 

that, in the study of the consumer's behavior, the most common perspective is the 

rational, where the consumer carefully evaluates the attributes of a group of products, 

marks or services and rationally chooses which better assists their pressing needs. 

That axiom reflects most of the researches accomplished with consumers in 

supermarket, where it is usually tried to understand preference through rational 

perspectives as of price, variety, check-out lines, proximity, and promotions, among 

others. 

However, results of previous researches confirm the importance of the emotion in this 

process and suggest that such presence reaches all stages on the decision-making 

process model. Based on that it is concluded that, even in regular consumption 

activities (as shopping at supermarkets), the presence of emotions can exist, 

influence, and even alter, a consumption decision, collaborating in the predilection for 

certain supermarket. 

The results found in that study show that the mature consumer prioritize the 

establishments that consider emotional aspects in their service, in their physical 

facilities, but mainly, in the environmental relation component found in the store 

atmosphere. Besides those, other findings such as health, well-being, and 

socialization aspects emerged from the research and can be added to the pre-

existing theories. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

De um lado o setor supermercadista, que, surgido na década de 1950 no 

Brasil, e tendo vivenciado os altos e baixos de uma economia jovem, foi obrigado a 

evoluir estrategicamente, mas que ainda guarda antigas táticas comerciais. De outro, 

um segmento consumidor cujos integrantes nasceram, em sua maioria, 

simultaneamente aos primeiros exemplares supermercadistas no Brasil, mas que, 

não obstante seu aclamado potencial econômico, tem sido ignorado por muitos 

profissionais do varejo em detrimento de compradores mais jovens. 

Permeando esses dois grupos, inúmeras tomadas de decisão no ponto de 

venda, tanto de cunho racional quanto emocional, que precisam ser exploradas a fim 

de se obter melhor entendimento do comportamento de compra desse consumidor, 

que chegará a cifra de 30 milhões de indivíduos em 2050 no Brasil. (IBGE, 2002) e 

cujo consumo total atual é estimado em aproximadamente R$917 bilhões/ano, dos 

quais, alimentos e bebidas representam anualmente cerca de R$135 bilhões 

(FERRARI; STEFANO; MANECHINI, 2013). 

Tal crescimento não traz implicações simplesmente demográficas, mas adentra o 

campo financeiro, o político, o social e o econômico. Segundo relatório do Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA) (UNFPA, 2012, p.3). 

[...] as implicações sociais e econômicas deste fenômeno são profundas, 
estendendo-se para muito além da pessoa do idoso e sua família imediata, 
alcançando a sociedade mais ampla e a comunidade global de forma sem 
precedentes. 

Outro exemplo é o movimento dos aposentados que tem alcançado projeção 

nacional e apresenta-se com capacidade para questionar a credibilidade da 

administração político-econômica brasileira (MORAES; BARROS, 2004). 

No entanto, as necessidades específicas desse grupo de consumidores não 

estão sendo plenamente atendidas pelas empresas (ATKEARNEY, 2013). Assim, 

uma perspectiva para aumentar a fidelização desse segmento - que poderia trazer 

diferenciais estratégicos para as empresas - poderia ser elevar o nível de 

consideração através do entendimento de suas necessidades específicas ou ao que 

realmente eles atribuem valor. Pois, concentrando-se consistentemente no 

oferecimento de valor (material e emocional) a esses clientes, haverá provavelmente 



16 

 

a formação de um vínculo entre eles e as empresas provedoras. (BARLOW; MAUL, 

2001). 

Em estudo recente desenvolvido por Lopes et. al. (2013) com 554 

consumidores com idade superior a 60 anos identificou-se que, de um modo geral, a 

lealdade desses consumidores está mais ancorada nos aspectos de cordialidade e 

simpatia do que nos aspectos de agilidade e rapidez, quando se analisa o 

atendimento no varejo. Indicando assim a existência de componentes emocionais 

importantes e talvez mais determinantes do que componentes cognitivos nessa 

relação. Nesse contexto, é que surge a questão problema dessa pesquisa. 

1.1 QUESTÃO-PROBLEMA 

Como as emoções dos consumidores maduros influenciam no processo de 

escolha do seu supermercado preferido? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Principal 

Descrever como as emoções dos consumidores maduros influenciam no 

processo de escolha do seu supermercado preferido. 

1.2.2 Intermediários 

 Descrever, com base na literatura existente, o que são emoções 

e como elas nascem. 

 Identificar as diferenças conceituais entre resposta afetiva, 

emoção e sentimento. 

 Descrever as etapas do processo de decisão de compra e 

identificar se a emoção está presente nestas etapas. 

 Identificar e analisar as manifestações das emoções no 

comportamento do consumidor, especialmente no caso do consumidor 

maduro. 
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1.3 RELEVÂNCIA 

1.3.1 Acadêmica 

Ao se investigar a presença de emoções em compras até então tidas como 

habituais na definição de Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), a pesquisa se 

justifica pelo avanço no entendimento de como as emoções – e não somente fatores 

racionais – influenciam na determinação da preferência do consumidor de terceira 

idade em suas compras de supermercado. 

1.3.2 Organizacional 

Os avanços na compreensão do comportamento de compra do consumidor 

maduro e de como as emoções influenciam na decisão do supermercado preferido, 

implicarão em um maior conhecimento sobre o assunto que, se bem utilizado, pode 

alavancar a lucratividade das empresas supermercadistas e criar diferenciais 

estratégicos de difícil reprodução pelos concorrentes. 

1.4 DELIMITAÇÃO 

A delimitação deste estudo encontra-se nas bases teóricas relativas à emoção e ao 

comportamento do consumidor. Em especial ao consumidor maduro e na sua 

interação com o supermercado, onde se buscará entender de que forma as emoções 

influenciam no processo de escolha do supermercado preferido. 

Para isso delimitou-se: 

 Geograficamente: Restringiu-se à cidade do Rio de Janeiro, não fazendo 

qualquer recorte por bairro. 

 Temporal: O período da pesquisa ocorreu durante o segundo semestre de 

2013. 

 Público: O estudo contemplou somente consumidores maduros entre 60 e 79 

anos1 de ambos os sexos. 

 

 

  

                                                 
1
 O recorte na idade foi devido às características e a importância desse grupo etário encontrada na pesquisa de 

Zaltman e Motta (1996). Mais detalhes no capítulo 2 seção 7.3. 
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CAPÍTULO 2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O SUPERMERCADO 

 Não se pretende nesse estudo, declinar sobre a história dos supermercados 

no Brasil, seu desenvolvimento, diferentes formatos ou políticas e estratégias. No 

entanto, pressupôs-se importante colocar neste tópico, os motivos que levam esse 

estudo para o interior de lojas de supermercado e não para outro segmento 

varejista. 

 Um primeiro ponto a ser abordado, é a importância do setor para a economia 

nacional. Segundo a ABRAS (2013a), a atividade supermercadista cumpre papel 

fundamental para a economia brasileira. Prova disso é que em 2012, apesar de as 

vendas do segmento terem expandido abaixo da média dos últimos nove anos, a 

participação dos supermercados no PIB chegou a 5,5%. Importante salientar que 

esses números não consideram outros formatos de varejo alimentar, como o 

“atacarejo”2, possivelmente o canal do segmento que mais cresce, segundo a 

ABRAS (2013a). 

 Ao se comparar o crescimento em faturamento nos últimos anos do setor 

supermercadista em relação ao PIB nacional (Gráfico 1), percebe-se o quanto esse 

setor é importante para a economia do país auxiliando em seu crescimento. 

                                                 
2
 Modalidade de distribuição onde o atacado vende diretamente para o consumidor final, substituindo 

o papel desempenhado pelo varejista. 
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Gráfico 1 – Crescimento do faturamento dos supermercados vs. crescimento do PIB 

Brasil no período de 1999 a 2012 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS (2013b) e 

Fundação Getúlio Vargas - FGV (2013) 

Outro ponto interessante a se destacar em relação aos supermercados é a 

crescente concentração em torno de marcas nacionais em função de fusões e 

aquisições no setor. Esse movimento pode ser constatado através do gráfico de 

fusões e aquisições que ocorreram no ramo supermercadista desde o início do plano 

real e que teve seu ápice ao final da década de 90. 
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 Gráfico 2 – Número de transações do ramo supermercadista (1994-2012) 
  FONTE: Adaptado de KPMG (2013)  

Um segundo ponto a ser abordado é a frequência que o consumidor com 

mais de 60 anos costuma ir às compras. Segundo Silvestrini (2013), 24% dos idosos 

vão de 1 a 2 vezes por semana a supermercados de bairro e 17%, de 3 a 5 vezes. 

Isso acontece pela dificuldade de locomoção e de carregar muitos volumes até em 

casa.  

E, por fim, uma das maiores motivações é o fato de que o desenvolvimento e 

as inovações do setor supermercadista têm ocorrido mais na esfera administrativa 

(financeira, logística, expansão) do que no campo do entendimento do mercado 

consumidor. Isto talvez tenha ocorrido em função da estabilização da economia 

ocorrida a partir da década de 90, onde o aumento da competitividade impeliu os 

supermercados a buscar maior eficiência na administração do negócio. (ROJO, 

1998b). No entanto, Rojo concluiu que, em relação à busca por excelência no 

atendimento ao consumidor, ainda há muito que ser feito no setor. 

 Ao se pesquisar os anais da ANPAD (2013), pode-se compreender o quão 

pouco o setor supermercadista tem sido explorado pelos pesquisadores e, mesmo 

quando o fazem, como o aspecto operacional tem obtido peso muito maior do que 

as pesquisas voltadas para o consumidor.  

Em 16 anos, apenas 46 pesquisas foram publicadas sobre supermercados, o que dá 

cerca de 2,8 pesquisas por ano. 
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Tabela 1 – Número de pesquisas publicadas pela ANPAD cujo título continha a palavra 
supermercado 

ANOS

PESQUISAS COM 

FOCO NO 

CONSUMIDOR

PESQUISAS COM 

FOCO NA 

GESTÃO/OPERAÇÃO

TOTAL

1997 1 1

1998 0

1999 3 3

2000 2 3 5

2001 3 3

2002 1 1

2003 3 3

2004 1 4 5

2005 1 1

2006 4 4 8

2007 3 3

2008 2 3 5

2009 3 3

2010 2 2

2011 1 1 2

2012 1 1

TOTAL 12 34 46  

Fonte: Elaboração própria a partir dos Anais da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em 

Administração - ANPAD (2013) 

Ao se analisar a tabela acima, infere-se que das 46 pesquisas publicadas 

durante o período de 1997 a 2012 pela entidade e que continham como tema 

supermercado, mais de 70% ficaram concentradas em gestão e operação. E, ao se 

esmiuçar um pouco mais os dados obtidos na ANPAD (2013), percebe-se que 

dessas 46 pesquisas, somente 2 tinham como tema a emoção e que, nenhuma 

delas falava de consumidor maduro. 

Parente (2000) menciona que o sucesso de qualquer empresa depende da 

sintonia que consegue estabelecer com seus consumidores e, no caso dos 

supermercados, o que se pode perceber conforme o exposto acima é que aspectos 

voltados para a operação e gestão têm sido mais considerados. 

Felisoni e Silveira (2000) citam duas grandes áreas de mudanças ocorridas 

no varejo brasileiro nos últimos anos. A primeira, pelo lado do consumidor, que tem 

aumentado sua conscientização em relação aos bens e serviços que consome. A 

segunda é relativa ao aumento da competição em todos os segmentos do comércio 

varejista.  
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Esse aumento da competitividade deriva do elevado número de fusões e 

aquisições que vêm ocorrendo (GARCIA; GONZALEZ; MAUAD, 2010). Essa 

concorrência enfrentada pelas empresas do setor faz com que seja necessário maior 

conhecimento do mercado consumidor a fim de satisfazer estes consumidores e 

gerar maior fidelidade, pois, segundo Barlow e Maul (2001, p.224), “[...] quando os 

clientes têm muitas opções, é apenas nos níveis mais altos de satisfação que a 

fidelidade é fortalecida”. 

Esses dois aspectos – a conscientização dos consumidores e o aumento da 

competição - têm forçado as empresas a buscar um reposicionamento no qual se 

priorizam aspectos operacionais (GARCIA; GONZALEZ; MAUAD, 2010). 

Assim, ao se entender o elevado potencial econômico reconhecido do 

mercado maduro e a já conhecida representatividade dos supermercados na 

economia do país, aliado à percepção de que nos últimos anos priorizaram-se 

políticas de gestão voltadas a aspectos operacionais; depreendem-se as 

potencialidades que o melhor conhecimento do consumidor maduro pode gerar de 

incremento ao setor supermercadista. 

Mas, para isso, é necessário que a busca do entendimento desse consumidor 

não se faça somente sobre bases racionalizadas. Segundo Lawler (2001), para 

encantar o cliente é imprescindível que se cultive a emoção no relacionamento com 

ele, pois as relações sociais (quaisquer que sejam) são fontes de emoções. 

Assim, partindo do pressuposto de que a troca social é uma via de mão dupla 

entre pelo menos duas partes como, por exemplo, um cliente e um prestador de 

serviços; fundamental se faz conhecer os mais variados aspectos das emoções que 

permeiam essa relação. 

 

2.2 O QUE SÃO EMOÇÕES 

A definição em torno do que seja emoção apresenta imensa dificuldade por 

parte dos pesquisadores. Encontram-se muitas definições do termo. Interessante 

notar que a todo o momento se vivenciam situações que envolvem emoções 

(positivas e negativas), contudo, por ser um conjunto complexo de processos que 

ocorrem de forma simultânea e em múltiplos sistemas, torna-se, em função disto, de 

difícil definição (SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001); existindo provavelmente tantas 
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definições de emoção quanto as próprias centenas de emoções existentes 

(BARLOW; MAUL, 2001).  

As emoções são centrais na vida humana, sejam no relacionamento com a 

família, amigos ou aqueles mais próximos; sejam com as pessoas as quais pouco se 

conhece, mas que há interação nos serviços. Assim, tem-se que, segundo Bagozzi, 

Gopinath e Nyer (1999), emoções são estados mentais de prontidão que surgem a 

partir da avaliação de algum evento ou pensamento, sendo acompanhadas por 

consequentes reações fisiológicas. Damasio (2000) complementa, afirmando que as 

emoções são um conjunto de reações químicas e neurais complexas e que têm um 

papel regulador a desempenhar, propiciando criação de circunstâncias vantajosas 

para o organismo.  

Fridja, Kuipers e Schure (1989) adicionam um conceito de ato reflexo, ao 

afirmarem que apesar de as emoções serem estados internos da pessoa e que 

envolvem interações entre o sujeito e um objeto - tais como sentimentos ou estados 

de satisfação – estas também podem ser ativadas através de determinado padrão 

motor.  

Rosenberg (1998, apud BARLOW; MAUL, 2001) traz o conceito para o nível 

objetivo ao afirmar que as emoções são sempre fortes e intensas e, em geral, 

resumem as mudanças psicofisiológicas decorrentes da resposta a uma situação 

significativa em um ambiente.  

Barlow e Maul (2001) consideram esta definição como uma das melhores, 

pois resume os elementos essenciais relacionados aos consumidores ao dizer que 

as emoções são responsáveis pelo esclarecimento do que importa aos clientes; isto 

é: “[...] se os serviços não tiverem valor para os clientes, eles não sentirão as 

emoções propiciadas por esses serviços” (BARLOW; MAUL, 2001, p.18).  

Além disso, as emoções mostram como os clientes estão se relacionando 

com o provedor, o que equivale dizer que, através de pistas emocionais, é possível 

identificar se a relação está sendo positiva, pois os prestadores de serviço afetam os 

clientes, e estes costumam reagir da mesma forma. As pesquisadoras finalizam 

mencionando que, sendo as emoções perceptíveis corporalmente, estas podem 

predizer o comportamento do cliente, pois, junto com os sentimentos, segue-se uma 

inclinação para agir em determinado sentido. 
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Assim, as definições e conceitos acima auxiliam no entendimento da parte 

perceptível das emoções (externa). Entretanto, faz-se necessário entender como as 

emoções nascem e se exteriorizam na mente e no corpo. A psicologia tem auxiliado 

muito o marketing neste sentido e, desta forma, é no mínimo prudente recorrer-se a 

esta ciência a fim de melhor compreender o tema. 

2.3 COMO NASCEM AS EMOÇÕES. 

Weiten (2010) menciona que um dos primeiros aspectos que foram 

abordados com relação ao surgimento das emoções foi o do ato reflexo, calcado na 

ideia de que as emoções surgem após as transformações corporais. Nessa 

concepção, o choro causaria a tristeza ou o sorriso, a alegria; e não o contrário. 

Essa teoria ficou conhecida como teoria James-Lange (1884, apud FRIDJA, 

1989) e logo foi combatida por outros pesquisadores, dentre eles Cannon (1927, 

apud FRIDJA 1989) que, ao contrário de James-Lange, afirmava serem as 

alterações fisiológicas pouco significantes na determinação das emoções. Isto 

porque, segundo ele, emoções distintas podem produzir reações corporais 

semelhantes. Significa dizer que uma aceleração dos batimentos cardíacos pode ser 

causada tanto por medo, quanto por uma alegria. 

Seguindo outro caminho, Darwin (1965, apud ORTONY; TURNER, 1990) 

lança mão da seleção natural para explicar a origem das emoções. Para ele, as 

emoções se desenvolveram por causa de seu valor adaptativo, sendo primordiais 

para sobrevivência e para a comunicação tanto de animais quanto de humanos 

(PLUTCHICK, 1980a.) Esta dedução ocorreu após a observação e análise de fotos 

de pessoas em estados emocionais em diferentes regiões do globo, constatando-se 

que as emoções eram identificáveis (fisicamente) e comuns nos indivíduos, 

independente de sua região ou cultura. Estas emoções foram entendidas como 

emoções primárias e presentes universalmente. Para Darwin (1965, apud 

PLUTCHICK, 1980a), essas expressões emocionais derivam da evolução biológica e 

são a base para formação das demais emoções. 

Outra tentativa de explicar o surgimento das emoções está na teoria de que 

as emoções têm em sua gênese o aspecto social. Segundo Sauerbronn e Barros 

(2005), além da base biológica, o aprendizado emocional é modelado e ocorre 

também no âmbito social. Assim, apesar do determinante biológico defendido por 

Darwin (1965, apud ORTONY; TURNER, 1990), ao longo de seu desenvolvimento 
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as pessoas sofrem influência de agentes sociais e culturais que moldam (dentre 

outras coisas) seu modo de agir emocionalmente. 

No estudo do comportamento do consumidor, o que se tem visto é a 

predominância de duas correntes distintas de pensamento: o cognitivo-afetivo e o 

individual. Na primeira, a cognição antecede a resposta afetiva mesmo que a pessoa 

não se dê conta disso. As emoções dependem da avaliação cognitiva para existirem 

(LAZARUS, 1991). Desta forma, diferentes emoções resultam de diferentes 

avaliações (FRIDJA; KUIPERS; SCHURE, 1989).  

Segundo Lazarus (1991), cognição e emoção são conceitos diferentes que se 

inter-relacionam e, por isso mesmo, são de difícil diferenciação. Assim, os 

pensamentos são capazes de produzir emoções; e estas, só existem em função 

daqueles, os quais, combinados com reações e tendências de resposta, se 

transformam numa configuração emocional. Esta por sua vez, depende do 

significado que a pessoa dá àquele evento naquele momento e naquela 

circunstância. Esse autor classifica tais apreciações como primárias e secundárias. 

A apreciação primária é um processo pelo qual a pessoa avalia a relevância e a 

congruência de um evento em relação aos seus objetivos ou desejos, assim como o 

tipo de envolvimento que o evento sugere. A secundária é um processo através do 

qual a pessoa avalia sua habilidade para lidar com as consequências de uma 

situação (LAZARUS, 1991). 

Contrapondo-se a essa teoria, encontra-se a teoria da independência que 

entende ser a avaliação afetiva um processo básico que pode ocorrer 

independentemente dos processos cognitivos (ZAJONC, 1980), como se a emoção 

e a cognição fizessem parte de diferentes regiões no cérebro e que, portanto, 

pudessem atuar de forma separada.  

Esta teoria foi reforçada pelo neurocientista LeDoux (2000) que afirma que a 

pesquisa sobre emoção foi uma vítima da revolução cognitiva que, ao surgir, 

deslocou o interesse das pessoas para as funções psicológicas da emoção 

(LeDOUX, 2000).  

A teoria da independência abriu espaço para o estudo da neurociência das 

emoções, que ganhou corpo após a divulgação do caso Gage (DAMASIO et al., 

1994). Este estranho acontecimento ocorreu em 1848 quando um grupo de 

operários dinamitava uma rocha para passagem de uma estrada de ferro.  
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Durante o processo de colocação de pólvora num buraco aberto na rocha, 

uma desses operários (Gage) cometeu um erro que provocou a explosão antes do 

previsto, fazendo com que a barra de ferro - que se utilizava para socar a pólvora no 

fundo do buraco - retornasse em sua direção varando-lhe o crânio de baixo para 

cima.  

Apesar de perder a consciência, Gage se recuperou do incidente de forma 

surpreendente. Ele permaneceu como um homem capaz, inteligente, sem qualquer 

problema de movimento, fala ou memória. Por outro lado, a sua psique modificou-se. 

Ele se tornou irreverente e caprichoso; seu respeito pelas convenções sociais 

desaparecera e seu linguajar chulo ofendia todos ao seu redor. E, talvez o mais 

preocupante, ele havia perdido seu senso de responsabilidade, não podendo mais 

ser considerado alguém confiável para honrar seus compromissos. Resumindo: 

Gage já não era mais Gage (DAMASIO et al., 1994).  

Esse fato fez com que os cientistas desconfiassem que talvez pudesse existir 

uma área no cérebro responsável pelas emoções. Na pista desse indício, o 

anatomista Papez (1937) entendeu que ao contrário da ideia de centros emocionais, 

o que deveria existir era um sistema complexo relacionado à emoção. Ele então 

demonstrou que diferentes partes do cérebro processavam as emoções e não 

somente um local.  

Atualmente o entendimento é que as emoções parecem realmente estar 

distribuídas e organizadas em rede no cérebro. Assim, não existiria um setor 

específico de regulação das emoções, mas vários setores com tal função 

(BERRIDGE, 2004); o que ratifica em parte o pensamento de Lazarus (1991) ao 

supor a existência de uma inter-relação entre emoção e razão. 

2.4 RESPOSTAS AFETIVAS, EMOÇÃO E SENTIMENTO. 

Antes mesmo de se penetrar no processo de formação da emoção é 

pertinente separar os termos que envolvem a emoção. A suposição generalizada 

nas teorias da emoção é que existe um pequeno conjunto de emoções básicas e 

que estas são, muitas vezes, consideradas como a base de outras emoções não 

básicas. Muito embora muitos partilhem dessa opinião, há pouco acordo sobre 

quantas emoções são básicas, quais emoções são básicas, e porque elas são 

básicas.  (ORTONY; TURNER, 1990).  
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O quadro confeccionado por Ortony e Turner (1990), fornece um pequeno 

exemplo da diversidade de opiniões acadêmicas: 

Quadro 1 – Lista das emoções básicas 

REFERÊNCIA EMOÇÃO FUNDAMENTAL BASES DE INCLUSÃO 

ARNOLD, 1960 Raiva, aversão, coragem, melancolia, 
desejo, desespero, medo, ódio, esperança, 
amor, tristeza. 

Relacionada à tendência 
de ações 

EKMAN; FRIESEN; 
ELLSWORTH, 1982 

Raiva, nojo, medo, alegria, tristeza, surpresa. Expressões faciais 
universais 

FRIDJA, 1986 Desejo, felicidade, interesse, surpresa, 
espanto, tristeza. 

Formas de ação rápidas 

GRAY, 1982 Raiva e terror, ansiedade, alegria. Interligados 

IZARD, 1971 Raiva, desprezo, nojo, aflição, medo, culpa, 
interesse, alegria, vergonha, surpresa. 

Interligados 

JAMES, 1884 Medo, dor, amor, raiva. Envolvimento corporal 

McDOUGALL, 1926 Raiva, nojo, exaltação, medo, submissão, 
emoção terna, espanto. 

Relacionada aos instintos. 

MOWRER, 1960 Dor, prazer. 
 

Estados emocionais não 
aprendidos. 

OATLEY; JOHNSON-
LAIRD, 1987 

Raiva, nojo, ansiedade, felicidade, tristeza. Não requer conteúdo 
proposicional. 

PANKSEPP, 1982 Expectativa, medo, raiva, pânico. Interligados 

PLUTCHICK, 1980b Aceitação, raiva, expectativa, nojo, alegria, 
tristeza, surpresa. 

Relacionadas aos 
processos biológicos 
adaptativos. 

TOMKINS, 1984 Raiva, interesse, desprezo, nojo, aflição, 
medo, alegria, vergonha, surpresa. 

Densidade da ativação 
neural 

WATSON, 1930 Medo, amor, raiva. Interligados 

WEINER; GRAHAM, 
1984 

Felicidade, tristeza. Atribuição independente. 

Fonte: Ortony e Turner (1990, p. 316)
3
 

 

No entender de Damasio (2004), esta cadeia complexa se inicia na emoção e 

termina no sentimento, onde o que se evidencia sempre é a emoção. O sentimento é 

o que fica oculto à percepção. Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) acrescentam 

que as emoções envolvem sentimentos subjetivos e que estes são a essência da 

emoção.  

Já o humor se distingue da emoção por ser um estado passageiro e que 

ocorre em situações e momentos específicos (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 

2011). Neste sentido, o humor e as emoções são estados afetivos que influenciam 

as avaliações e percepções dos consumidores, sendo que as emoções intensas são 

estáveis e universais. 
                                                 
3
 Nem todos os teóricos representados nesta tabela são igualmente fortes defensores da ideia de emoções 

básicas. Para alguns, é uma noção essencial (por exemplo, Izard, 1977; Panksepp, 1982; Plutchik, 1980; 
Tomkins, 1984), enquanto para outros, é de interesse periférico somente, e suas discussões das emoções 
básicas são encobertas (por exemplo, Mowrer, 1960; Weiner & Graham, 1984). 
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Todos estes conceitos terminam por confundir-se sob um único guarda-chuva 

que se chama afeto. Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) denominam afeto como 

o aspecto de gostar e não gostar relacionado ao sentimento específico.  

Para Bagozzi, Gopinath e Nyer (1999) a definição de afeto é utilizada para se 

referir a todos os processos mentais que envolvem emoções, estados de humor e 

sentimentos. No entanto, visto que tudo isso parece caminhar do interior para o 

exterior, nada mais lógico imaginar que emoções, sentimentos e afetos surjam de 

forma diferenciada para diferentes pessoas em situações idênticas. O que parece 

ser normal para uma pessoa em determinada região, pode, para outra pessoa - 

noutra região - ser considerada uma barbárie (SANTOS; PRADO, 2008).  

Lazarus (1991) explica que as pessoas são influenciadas por fatores internos 

e externos para realizarem seus julgamentos. Assim, pode-se inferir que fatores 

culturais têm importante participação na formação de julgamentos e, em 

consequência, das emoções. A cultura agiria como um tipo de programa que dirige o 

comportamento da mesma forma que um software controla um computador 

(HOFSTEDE, 1980). Este autor chegou a essa afirmativa após estudar o resultado 

de mais de 116 mil questionários aplicados em 53 diferentes países. Estes estudos 

foram de significativa contribuição para o avanço da psicologia social.  

Foram identificadas quatro dimensões de variação cultural e chegou-se à 

conclusão de que as pessoas podem pensar e se comportar em desacordo com o 

que seria esperado, contrariando a cultura de seu grupo social (HAWKINS; 

MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). Essa constatação proporcionou segurança 

suficiente para Hofstede (1980) afirmar que o comportamento do consumidor e suas 

percepções também variam como resultado dos diferentes valores culturais.  

Isso posto, torna-se importante explorar o estudo do impacto das emoções 

sobre o comportamento do consumidor brasileiro, onde se sabe prevalecer uma 

cultura acima de tudo relacional (DaMATA, 1990) recheada de personalismo e de 

cordialidade, conforme se verifica no texto de Holanda (1995, p.137). 

[...] A lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão 
gabadas por estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um 
traço definido do caráter brasileiro. Sendo expressões legítimas de um 
fundo emotivo extremamente rico e transbordante. 

  Visto isto, quão estranho parece o fato de as empresas empregarem a 

maior parte de seu tempo, dinheiro e esforços na melhoria do aspecto material dos 
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serviços. Provavelmente isto ocorra pela facilidade de medição e manipulação de 

aspectos tangíveis e racionais. No entanto, não se pode esquecer que os clientes 

são sempre emocionais (BARLOW; MAUL, 2001), elevando a importância que estas 

emoções têm sobre o comportamento do consumidor e tornando imperiosa uma 

análise mais atenta sobre a natureza das emoções. Surge, então, a necessidade de 

se entender como estas emoções, sentimentos e afetos se inter-relacionam com o 

processo de tomada de decisão dos consumidores. 

2.5 O PROCESSO DECISÓRIO DE COMPRA 

A definição de o que seja comportamento do consumidor parece ser de fácil 

explicação, uma vez que diferentes autores discorrem de forma muito similar sobre o 

assunto. 

Quadro 2 – Comportamento do consumidor na definição de alguns autores. 

AUTORES DEFINIÇÕES DE COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

RICHERS, 1984 São as atividades mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso 
de produtos e serviços para a satisfação de necessidades e desejos. 

SWARBROOKE, 
2002 

È o processo pelo qual os indivíduos ou grupos selecionam, adquirem, usam 
produto, serviços, ideias ou experiências, ou deles dispõem, para satisfazer 
suas necessidades e desejos. Essa definição introduz a ideia de que, 
tratando-se de compras, os consumidores podem tomar decisões em grupo, 
e não só individualmente. 

SOLOMON, 2011 Estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 
compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, ideias e experiências 
para satisfazer necessidades e desejos. 

GADE, 2000 São as atividades físicas, mentais e emocionais realizadas na seleção, 
compra e uso de produtos e serviços para a satisfação de necessidades e 
desejos. 

ENGEL; 
BLACKWELL; 
MINIARD, 2000 

São as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor de 
produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e 
sucedem estas ações. 

KOTLER, 2000 Estudo de como as pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, 
usam, e descartam artigos, ideias ou experiências para satisfazer suas 
necessidades. 

HAWKINS; 
HAWKINS; CONEY, 
2001 

È o estudo de pessoas, grupos ou organizações e os processos que utilizam 
para selecionar, obter, usar e dispor de produtos, serviços, ideias ou 
experiências para satisfazer necessidades e o impacto que estes processos 
têm no consumo e na sociedade. 

SHETH; MITTAL; 
NEWMAN, 2001 

São as atividades físicas e mentais realizadas por clientes de bens de 
consumo que resultam em decisões e ações de como comprar e utilizar 
produtos e serviços, bem como pagar por eles. 

MOWEN; MINOR, 
2003 

Estudo das unidades compradoras e dos processos de troca envolvidas na 
aquisição, no consumo e na disposição de mercadorias, serviços, 
experiências e ideias. 

Fonte: Garcia et. al, 2010, p. 19-20 

No entanto, a obtenção de um consenso de como este comportamento se 

processa apresenta maiores dificuldades tanto no meio acadêmico quanto no meio 
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empresarial. Mesmo sendo de fundamental importância para o sucesso das 

empresas, sobretudo as varejistas, muitos empresários desconhecem quem são 

aqueles que compram em suas lojas, e, principalmente, como compram 

(UNDERHILL, 2009).  

O paradigma vigente é de que o consumidor avalia cuidadosamente os 

atributos de um conjunto de produtos, marcas ou serviços, e escolhe racionalmente 

aquele que atende às suas necessidades prementes (HAWKINS; 

MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). Assim, “[...] tradicionalmente, os pesquisadores do 

consumidor abordam a tomada de decisão a partir de uma perspectiva racional.” 

(SOLOMON, 2011, p.333).  

Nesta perspectiva, os consumidores obtêm o maior número de informações 

possíveis sobre um produto, pesando os prós e os contras antes de chegar a uma 

decisão (SOLOMON, 2011). Este paradigma se confirma nas pesquisas que são 

realizadas com o consumidor e que buscam, quase sempre, a identificação de 

atributos mais relevantes para sua satisfação. Nestas pesquisas, atributos - como 

preço competitivo, quantidade de promoções, variedade de marcas, proximidade da 

loja, facilidade para estacionar, dentre outros - são as razões que surgem mais 

comumente como as mais importantes para a escolha de uma loja, conforme pode 

ser visualizado no Gráfico 2: 

 

Gráfico 3 – O que faz uma loja a melhor entre suas concorrentes 

Fonte: Meza, 2012a, p.54 
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Solomon (2011) entende que essa busca por atributos racionais ocorre até o 

ponto em que o custo da busca seja inferior à recompensa, o que os economistas 

chamam de utilidade.  

Entretanto, nem todas as decisões são tomadas de forma racional. Hoje, já se 

sabe o quanto o afeto influencia nas tomadas de decisão do consumidor: “[...] uma 

marca pode ser escolhida não por causa de um atributo (preço, estilo, características 

funcionais), mas porque faz com que eu me sinta bem ou meus amigos vão gostar” 

(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p. 290). No entanto, devido à sua 

simplicidade didática e à possibilidade do fornecimento de insights úteis em relação 

à decisão de compra do consumidor, o modelo de consideração de atributos tem 

sido muito utilizado. Esse modelo se resume em cinco etapas: reconhecimento do 

problema, busca de informações, avaliação das alternativas, decisão de compra e 

comportamento pós compra, conforme figura abaixo: 

 

COLOCAR MODELO PG 189 

Figura 1 – Modelo de tomada de decisão  
Fonte: Kotler e Keller, 2006, p.189 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) subdividiram este modelo de cinco 

etapas de acordo com o grau de envolvimento com a compra. Segundo esses 

autores, as tomadas de decisão podem ser nominais (ou habituais), limitadas ou 

estendidas. Na primeira, não existe a fase de avaliação de alternativas pois, devido 

ao baixo nível de envolvimento do consumidor com a compra, nem sequer existe a 

possibilidade dessa não ocorrer. Isto porque esses consumidores baseiam-se 

sobretudo na fidelidade à marca ou à recompra. Não ocorre muita reflexão no ato da 

compra, essa se dá quase de forma automática. 

Na tomada de decisão limitada, existe um leque maior de possibilidades de 

escolha, mas as regras de decisão são simples, tais como: vou comprar o mais 

barato, ou o que a maioria estiver comprando. Finalmente, na decisão estendida a 

busca por informações é extensa e de maior complexidade de alternativas, sendo o 

resultado de um alto nível de envolvimento com a compra. De uma forma 

esquemática Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) expressam seu modelo da 

seguinte forma: 
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Figura 2 – Modelo de envolvimento e tipos de tomada de decisão 
Fonte: Hawkins, Mothersbaugh e Best,  2007, p. 291 

    Ao se examinar o modelo acima, identifica-se que a primeira etapa se faz 

através do reconhecimento do problema. Segundo Hawkins, Mothersbaugh e Best 

(2007, p.293) o reconhecimento do problema “[...] é o resultado de uma discrepância 

entre um estado desejado e um estado real que é suficiente para despertar e ativar o 

processo de decisão”. Kotler e Keller (2006) acrescentam que essa necessidade 

pode ocorrer de forma interna (necessidades físicas de fome, sede, dentre outras) 

ou externa (publicidade provocada para tal). Zeithaml, Bitner e Grewler (2011) 

afirmam ainda que, no caso dos serviços, as necessidades crescem em importância 

nos maiores níveis - na esfera social, do ego e da autorrealização. 

Após reconhecer o problema, o consumidor busca resolvê-lo através de 

informações internas ou externas (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). Na 

busca interna, assim que o problema é reconhecido as informações armazenadas na 

memória para uma mesma solução ou uma solução similar emergem como 
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solucionadoras do problema. Caso a pessoa não chegue a uma solução conhecida, 

este então se utiliza de uma busca externa (SOLOMON, 2011). Zeithaml, Bitner e 

Grewler (2011) destacam também que estas fontes externas podem ser impessoais 

(mídia, internet) ou pessoais (pessoas as quais confiamos). Todavia, em se tratando 

de serviços, os “[...] consumidores procuram e dependem com maior intensidade de 

fontes pessoais” (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2011, p.93). 

Ressalta-se que, via de regra, “[...] as decisões de compra que envolvem 

pesquisa extensiva também acarretam algum tipo de risco percebido” (SOLOMON, 

2011, p.345). Em outras palavras, há a perspectiva de que, qualquer que seja a 

escolha, existem riscos potencialmente negativos. Serviços ou produtos caros ou 

complexos , ou ainda, visíveis a outras pessoas e às suas críticas, carregam de 

forma mais acentuada tal risco.  

Há de se ressaltar, porém, que sendo os serviços intangíveis, variáveis e 

perecíveis, estes carregam uma carga maior de risco percebido do que os bens de 

consumo (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2011). Solomon (2011) apresenta cinco 

tipos de risco percebido: risco monetário, funcional, físico, social e psicológico. 

Chega-se então, à etapa de processamento de todas as informações para a 

tomada de decisão. Neste momento, não existe um único modelo de avaliação das 

alternativas (KOTLER; KELLER, 2006). Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007)  

sugerem três formas pelas quais se processa a avaliação de alternativas.  

Na primeira, entendida como racional, o consumidor, diante dos vários 

atributos existentes, designa pesos a estes e, numa matemática nem sempre 

mensurável, escolhe aquele que mais lhe atende às expectativas. Como o próprio 

nome sugere, uma decisão puramente racional baseada na comparação de variados 

atributos.  

A forma como estes atributos são escolhidos, como se restringem as 

alternativas possíveis a um número aceitável e, finalmente, como a escolha ocorre, 

dependerá do processo de tomada de decisão que se está utilizando. Quando este 

processo envolve uma solução ampliada, normalmente ocorre a avaliação cuidadosa 

de diversas alternativas, enquanto que decisões habituais podem não considerar 

nenhuma outra alternativa a não ser aquela de sempre (SOLOMON, 2011).  

Não obstante serem atributo racionais, estes podem suscitar emoções que 

tornam o cliente mais seguro, mais confiante, menos sensível aos preços e dar-lhe a 
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sensação de importância e de valorização (MÜLLER, 2007), pois, ao interagirem 

com as empresas, os clientes sempre formam uma opinião, criando impressões 

emocionais que os ajudam a recordar das experiências e a distingui-las (BARLOW; 

MAUL, 2001).  

Assim, muitos processos de decisão de consumo não envolvem tão somente 

a comparação de atributos racionais no interior da mente dos consumidores mas, 

baseiam-se em reações emocionais. Tem-se então, que algumas avaliações podem 

ser afetivas. As avaliações afetivas baseiam-se, na maioria das vezes, na imediata 

reação emocional ao produto ou serviço, sendo mais provável quando os motivos 

são recompensadores para o indivíduo (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 

2007).  

As alternativas que o consumidor reconhece de forma mais rápida em sua 

mente são chamadas de conjunto evocado, enquanto as outras - que ele inclui em 

suas deliberações - chamam-se conjunto de consideração (SOLOMON, 2011). Em 

serviços, normalmente este conjunto evocado tende a ser menor do que para bens 

de consumo, isto porque para adquirir um produto os consumidores buscam-nos em 

varejistas que, normalmente, oferecem uma grande variedade disposta próxima uma 

da outra.  

Tornam, assim, a possível a perfeita comparação de atributos, enquanto que 

para adquirir um serviço, os consumidores visitam um único lugar que oferece uma 

marca à venda. Além disso, os consumidores normalmente não estão inclinados a 

encontrar outros fornecedores do mesmo serviço em sua área geográfica 

(ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2011). Este atributo (localização) é inclusive 

citado por Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007)  como um dos mais importantes na 

escolha da loja pelo consumidor. Esses autores afirmam que, se outros atributos, 

tais como imagem da loja, significado da marca para o consumidor, preço e 

propaganda, forem aproximadamente iguais, o consumidor geralmente escolherá a 

loja mais próxima. 

Finalmente, após considerar as alternativas, o consumidor decide adquirir um 

produto ou serviço. Mas, o que aparentemente pode dar a entender ser uma questão 

simples, também envolve uma rede de etapas anteriores.  

Segundo Solomon (2011), o consumidor se utiliza de regras compensatórias e 

não compensatórias para finalizar uma decisão de compra. As não compensatórias 
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funcionam como atalhos da decisão, eliminando as opções que não compreendem 

determinado atributo. Ainda segundo esse autor, estas regras tendem a ser 

utilizadas quando os consumidores não estão familiarizados com uma categoria de 

produto ou pouco interessados em processar informações mais complexas a 

respeito do produto, utilizando-se então, de regras simples (não compensatórias). 

Essas regras são a lexicográfica (seleção da melhor marca no atributo mais 

importante), a regra de eliminação dos aspectos (a marca selecionada deve ter 

incondicionalmente determinado atributo) e a regra conjuntiva (onde uma marca é 

escolhida se possui todos os atributos considerados importantes para o consumidor).  

As regras compensatórias dizem respeito à indulgência dos consumidores 

com os atributos desejados não preenchidos pelos produtos. Entretanto, 

considerando-se a decisão para serviços, todos estes aspectos mencionados 

tornam-se mais complexos, visto que diferentemente de bens de consumo onde os 

produtos podem ser comparados antes de serem adquiridos, em serviços, esta 

aquisição ocorre de forma quase simultânea ao consumo.  

Assim, “[...] a experiência propriamente dita muitas vezes domina o processo 

de avaliação” (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2011, p.101). Essa experiência 

torna-se então essencial para que o consumidor avalie de forma positiva o serviço e 

volte a consumi-lo. A cristalização desse entendimento é de fundamental importância 

pois, 

[...] Na economia de serviços e, o mais importante, no novo conceito de 
economia da experiência, o papel da emoção está sendo cada vez mais 
reconhecido como um aspecto crítico dessas interações e, realmente, 
muitas vezes compreende a essência do valor que recebemos.[...] 
(BARLOW; MAUL, 2001, prólogo) 

Desta maneira, percebe-se o quanto as emoções estão intimamente ligadas a 

decisão de consumo em serviços. 

A passagem pelos processos de reconhecimento do problema, busca de 

informações, avaliação das alternativas e decisão de compra, cria expectativas de 

desempenho do produto ou serviço que, uma vez adquirido, pode não satisfazer a 

tais expectativas criando uma dissonância pós-compra. Quanto maior esta distância 

entre as expectativas criadas e o desempenho real, maior é a insatisfação do 

consumidor (KOTLER; KELLER, 2006).  
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Segundo Hawkins,  Mothersbaugh e Best (2007) essa dissonância pode 

ocorrer tanto pelo grau de compromisso ou irrevogabilidade da decisão (isto é, 

quanto mais fácil for a correção  da decisão, menor é a probabilidade de ocorrer 

dissonância) quanto pela importância da decisão para o consumidor (quanto maior a 

importância maiores as chances de ocorrer dissonância); ou quanto à dificuldade de 

escolher alternativas (quão mais restrito for o número de alternativas, maior a 

possibilidade de dissonância); ou ainda em função da tendência do indivíduo de 

apresentar ansiedade (quanto maior esta tendência, maior a dissonância).  

As avaliações pós-compra são, portanto, importantes para se mensurar 

satisfação e retorno do consumidor, em especial no setor de serviços, onde a 

comunicação boca-a-boca tem forte impacto no prestador do serviço. Isto porque os 

consumidores (em serviços) são fortemente influenciados pela opinião de terceiros.  

A melhor maneira de geração de boca a boca positivo é através de 

experiências de compra memoráveis e positivas (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 

2011). Neste sentido, as emoções têm forte contribuição, impactando diretamente 

nas emoções positivas e negativas, nas atitudes, e estas por seu turno, na 

influenciação da intenção de consumo futuro (ESPINOZA, 2004); sobretudo em 

consumidores da terceira idade onde as emoções afetam diretamente sua resposta 

de satisfação (FARIAS; SANTOS, 2000) 

2.6 O PROCESSO DECISÓRIO DE COMPRA E A INFLUÊNCIA DAS EMOÇÕES 

Apesar de o modelo descrito anteriormente ser tão tradicionalmente utilizado 

e explicar de forma simples um modelo complexo que envolve o processo decisório, 

Holbrook e Hirrschman (1982) chamam a atenção que ele pode negligenciar uma 

parte importante da experiência de consumo. No entender desses autores, as 

respostas emocionais são um ponto importante a ser considerado no processo de 

decisão, já que elas não estão apenas restritas ao gostar ou não gostar, mas 

envolvem emoções de tristeza, alegria, raiva, amor, medo e ódio. Eles não sugerem 

o abandono da perspectiva racional, mas entendem que, ao se adicionar a 

perspectiva emocional, pode surgir daí uma mistura rica e muito frutífera para os 

estudos de comportamento do consumidor. 
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Pham (1998), em seus experimentos de validação da teoria How do I feel it 

(HDFI)4 concluiu que os consumidores se baseiam nos sentimentos associados a 

determinado produto e não em seus atributos para avaliá-los. Assim, sentimentos 

positivos levariam a avaliações favoráveis de um produto, enquanto sentimentos 

negativos levariam a uma avaliação desfavorável. Esses sentimentos poderiam ser 

intensificados dependendo da importância do produto para o consumidor. Ou seja, 

quanto mais relevante o produto, mais intensas as emoções do consumidor.  

Essa relevância é determinada pelo motivo que leva o indivíduo a adquirir 

determinado produto. Se o motivo é recompensador (hedônico), maior a relevância; 

se o motivo é instrumental (utilitário), menor a relevância. Esse autor conclui, 

afirmando que o afeto provavelmente desempenha um papel mais central na tomada 

de decisão do consumidor do que previamente se imaginava.  

Na suposição de Bodur, Brinberg e Coupey (2000), são dois os modelos de 

formação de atitudes. No primeiro, predomina a perspectiva de que a influência do 

afeto sobre as atitudes é mediada pela estrutura cognitiva do indivíduo. No segundo 

modelo, a dimensão afetiva determina direta e indiretamente a atitude. De acordo 

com os resultados obtidos pela pesquisa desses autores, o segundo modelo -  no 

qual as atitudes são formadas pelo efeito direto do afeto e o efeito indireto, através 

da cognição -  apresentou melhor resultado estatístico.  

Em pesquisa posterior, Pham et al. (2001) expuseram que sentimentos 

momentâneos em relação a um objeto parecem ajudar na formação de avaliações 

em torno desse objeto; em outras palavras, o lado afetivo/emocional do consumidor 

em torno de um produto age como um atalho na decisão do consumidor pelo 

produto, tornando mais ágil sua tomada de decisão. 

Segundo Medeiros (2008), os resultados da pesquisas realizadas sugerem 

que a presença das emoções perfazem todas as etapas do modelo do processo 

decisório, conforme modelo do autor (ver quadro 3). 

  

                                                 
4
 A teoria HDFI trata do quanto o consumidor se utiliza do afeto como fonte de informação em julgamentos de 

avaliação. A teoria confirmou que o afeto desempenha um papel mais central na tomada de decisão do 
consumidor do que reconhecido até então, e que, quando os consumidores dizem como se sentem em relação a 
episódios de consumo, eles não estão apenas sendo emocionais, eles estão efetivamente tomando uma decisão 
que capitaliza todas as informações contidas em seus sentimentos.  
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Quadro 3 – Emoções ao longo das etapas do processo de decisão de compra 

ETAPAS DO 
PROCESSO DE 

DECISÃO DE COMPRA 

ESTUDOS QUE DEMONSTRAM A INCIDÊNCIA DE FATORES 
EMOCIONAIS 

Reconhecimento de 
necessidade 

Estudos relacionados à motivação identificaram que essa tem direta 
relação com o estado de humor dos consumidores, podendo ser 
originada pelo fato de que as pessoas gostam de se sentir bem em 
detrimento de se sentirem mal (MELOY, 2000; COHEN; ANDRADE, 
2004; PASSYN; SUJAN; 2006). 

Busca de informações Consumidores tendem a marcar na sua memória situações referentes a 
falhas durante a compra e o consumo de produtos, especialmente no 
que tange as emoções negativas, o que irá se manifestar em processos 
de compra repetida durante a busca interna de informações. 
(ESPINOZA; NIQUE 2003). 

Avaliação de alternativas 
pré-compra 

Embora muitas correntes de pesquisa tenham caracterizado o processo 
de avaliação como frio e racional, há cada vez mais evidências de que 
as pessoas também desempenham avaliações através do 
monitoramento de suas respostas afetivas, onde as emoções 
determinam a saliência das coisas e agem como árbitros, assinalando 
valores para as opções determinadas pelos trade-offs. (PHAM, 1998; 
PHAM et al.,2001). 

Compra No caso do varejo, destaca-se que as respostas afetivas à atmosfera da 
loja influenciam na intenção dos consumidores de retorno e de 
indicação. (ESPINOZA; ZILLES, 2004). 

Consumo As emoções vivenciadas nesta etapa são prognósticos significantes do 
comportamento de reclamações e informações boca-a-boca 
(WESTBROOK, 1987). 

Avaliação de alternativas 
pós-consumo 

De acordo com outros autores (PHILLIPS; BAUMGARTNER, 2002; 
ESPINOZA; NIQUE, 2003; ESPINOZA, 2004), os fatores emocionais 
(positivos e negativos) são bastante comuns nesta etapa do processo 
decisório, influenciando fortemente a intenção de recompra das 
pessoas. 

Descarte Consumidores apresentam dificuldade de se desligar daqueles objetos 
que dizem amar (AHUVIA, 2005). 

Fonte: Adaptado de MEDEIROS, 2008,p.39 

 Como se pode perceber, as emoções têm recebido atenção nas pesquisas 

sobre tomada de decisão e, dentre os principais achados das pesquisas, está o fato 

de que a inclusão do afeto nos modelos de tomada de decisão pode aumentar 

fortemente o poder explanatório desses modelos (LOEWENSTEIN; LERNER, 2003). 

2.7 O CONSUMIDOR MADURO 

2.7.1 Definição e surgimento do consumidor maduro. 

A geração de Baby Boomers – nascidos entre 1946 e 1964 (KOTLER; 

KELLER, 2006) – ocorreu logo após o término da segunda guerra mundial, onde um 

clima de esperança, de retomada da paz e da economia estimulou muitos casais 

terem filhos (SOLOMON, 2011). Assim, alguns desses filhos têm hoje 60 anos ou 
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mais, ponto considerado pela legislação brasileira - Lei nº 10.741/ 2003 (BRASIL, 

2003) - como o início da terceira idade.  

O IBGE obedece aos mesmos parâmetros cronológicos para o corte da 

terceira idade (IBGE, 2002) assim como a Organização Mundial de Saúde - OMS 

(OMS, 2013). Assim, para efeitos legais, entende-se ser esta a idade compreendida 

como marco para o início da terceira idade.  

Entretanto, Bone (1991) afirma que pesquisadores têm considerado qualquer 

estágio entre 45 e 65 anos como o início da maturidade. Para Moschis (1992, p.22) 

“[...] o ponto de corte a partir dos 55 anos de idade parece se ajustar dentre as 

várias definições de outras disciplinas, bem como para os interesses do mercado”.  

Saindo do ponto de vista cronológico, Laslett (1991, p.77) entende que “[...] a 

terceira idade não deve ser totalmente definida pelo calendário, nem são seus 

verdadeiros limites contados por aniversários”. Isto porque além de ser biológico, o 

conceito de terceira idade é também um construto social e um estado psicológico de 

cada indivíduo (SZMIGIN; CURRIGAN, 2001). Ponto de vista também defendido por 

Moschis, Lee e Mathur (1997) que entendem ser o envelhecimento um processo 

multidimensional onde as pessoas envelhecem biologicamente, psicologicamente e 

socialmente e qualquer limite de idade utilizada não é, per si, suficiente para produzir 

uma definição significativa. Por este motivo, é muito difícil se obter uma classificação 

exata de o que seja o início da terceira idade, pois, sob este aspecto, a terceira 

idade se inicia em diferentes épocas para cada indivíduo (SAFONS, 1999). Além 

disso, acentua-se o fato de que, à medida que as pessoas avançam na idade, a 

percepção em torno da própria idade vai se tornando mais tardia. Pessoas em torno 

dos 60 anos em geral só se consideram idosos partir dos 75 anos (MOSCHIS, 

1992).  

Em pesquisa realizada por Farias e Santos (2000) verificou-se que 41% dos 

respondentes se sentem mais jovens do que a idade cronológica que possuem. 

Assim, o termo “terceira idade”, “velho”, dentre outros, pode causar certo desconforto 

e denotar desrespeito naqueles indivíduos mais maduros que não se sentem nesta 

condição.  

Veras (1994) conta que a palavra “velho” foi substituída por “idoso” após uma 

alteração na política do governo francês na década de 1960, que buscava 

transformar a imagem pejorativa do termo “velhice” aumentando pensões e 
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consequentemente o status e prestígio dos aposentados. Até então, o termo “idoso” 

só era empregado para aqueles indivíduos da terceira idade que detinham alguma 

condição financeira ou social de destaque. Assim, a palavra “idoso” passou a ser 

utilizada em substituição às palavras “velho” e “velhote” em textos oficiais franceses, 

aumentando o respeito por esse segmento.  

Posteriormente, surgiu o termo “terceira idade” (anos 1970) com a 

implantação das Universités du Troisième Âge5, na França. Sendo esse incorporado 

ao vocabulário anglo-saxão com a criação das Universities of the Third Age6 em 

Cambridge, na Inglaterra (LASLETT, 1991). 

Em função disto e, em respeito às convicções desse público, utilizou-se, para 

essa pesquisa, o termo de “consumidores maduros”, visto que segundo uma 

pesquisa encomendada pela revista SUPERHIPER (especializada no segmento 

supermercadista) que tinha por objetivo entender mais profundamente esse 

consumidor,  constatou que 68% daqueles que possuem mais de 60 anos e 28% 

dos que têm entre 70 e 75 anos não se consideram idosos (MEZA, 2012b). 

De fato, o envelhecimento ocorre de forma diferenciada entre os indivíduos, 

pois cada um tem uma história de vida diferente. (MOSCHIS, 1994). Segundo o 

autor, ocorrem quatro processos de envelhecimento: o biológico, o sociológico, o 

psicológico e o espiritual. 

O processo biológico decorre das mudanças implacáveis as quais o corpo 

sofre. Trata-se de mudanças do aparelho digestório, de percepção sensorial, das 

funções visuais e locomotoras, dentre outras inerentes ao processo de 

envelhecimento orgânico que alteram o estilo de vida do consumidor maduro. Em 

função disso, estes consumidores podem alterar seus gostos e preferências devido 

às novas características que seu corpo adquiriu com o avanço da idade. 

O processo de envelhecimento psicológico ocorre em função das vicissitudes 

da vida de cada um, seja perda de amigos ou de parentes, viuvez, isolamento, 

                                                 

5
 Em 1973, sob a liderança do Professor Pierre Vellas a primeira Universidade da Terceira Idade foi criada na 

Universidade de Ciências Sociais de Toulouse (França), com o propósito de oferecer aos idosos, educação 
continuada e atividades culturais, além de vários treinamentos para uma adaptação favorável de todos os 
problemas relacionados com o envelhecimento (UNIVERSITÉ TOULOSE, 2013).  

6
 Oito anos após a criação da primeira universidade da Terceira Idade na França, já havia cerca de 60 outras 

universidades similares no território francês e o conceito espalhava-se para outros países. Em 1982, Peter 
Laslett e Nick Coni inauguraram em Cambridge (EUA) a primeira Universidade para Terceira Idade em território 
americano (UNIVERSITY OF THE THIRD AGE, 2013). 
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dificuldades financeiras, dentre outros, que podem afetar a sua autoestima. Além 

disso, o processo de envelhecimento biológico altera algumas funções cognitivas 

relacionadas a lembranças e a retenção de novas informações. 

O envelhecimento sociológico ocorre paulatinamente e está ligado aos novos 

papéis que surgem com o avanço da idade, os quais a sociedade espera de uma 

pessoa com a idade madura. 

O autor não especifica maiores detalhes a respeito do envelhecimento 

espiritual. 

2.7.2 Perfil e importância do consumidor maduro 

Segundo relatório do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) 

(UNFPA, 2012), o grupo de idade que apresenta o crescimento mais rápido do 

planeta é o de indivíduos com 60 anos ou mais. Uma em cada 9 pessoas no mundo 

tem 60 anos de idade ou mais, e estima-se um crescimento para 1 em cada 5 por 

volta de 2050, sendo, portanto, o envelhecimento populacional uma das mais 

significativas tendências do século XXI.  O mesmo relatório afirma que a expectativa 

de vida no nascimento, atualmente, está situada acima dos 80 anos em 33 países e 

que há apenas cinco anos, somente 19 países haviam alcançado esse patamar. 

Nos EUA, cerca de 21% da população encontra-se na faixa dos 55 anos ou 

mais, e este número tende a dobrar em 2030, constituindo cerca de 33% da 

população americana (MOSCHIS; CURASI; BELLENGER, 2004).  

O Brasil acompanha esta tendência e já mostra mudança na pirâmide etária 

da população. Dados do censo 2010 indicam que todas as faixas etárias até 25 anos 

diminuíram, reduzindo, desta forma, a representatividade desses grupos etários no 

total da população brasileira. De forma oposta, a representatividade da população 

com 65 anos ou mais, que era de 5,9% em 2000, chegou a 7,4% em 2010, 

causando o alargamento do topo da pirâmide (IBGE, 2011) – ver gráficos 3 e 4: 
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Gráfico 4 – Brasil - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade 

no ano 2000 

Fonte: IBGE, 2011 

 
Gráfico 5 – Brasil - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade 

no ano de 2010 
Fonte: IBGE, 2011 

 Ao se compararem rapidamente os dois gráficos, verifica-se que, em 10 anos 

a população acima de 60 anos cresceu 41% (de 14.536.029 para 20.590.609), 

enquanto a população de adolescentes (10 a 14 anos), por exemplo, sofreu ligeira 

queda (de 17.348.067 para 17.166.761). 
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Esse crescimento pode ser explicado pela diminuição nas taxas de natalidade 

dos últimos anos, e pelos avanços da medicina, que têm prolongado o período de 

vida dos indivíduos (IBGE, 2012). Se, até bem pouco tempo atrás, chegar à terceira 

idade era sinônimo de aposentadoria e de falta de atividade, hoje o que se verifica é 

um segmento ativo, com renda superior à que se via há tempos atrás, e saúde em 

melhores condições (IBGE, 2002).  

Todavia, saúde em melhores condições não significa saúde perfeita:  

[...] com a idade, ocorrem três importantes eventos oculares: o cristalino 
torna-se mais rígido e os músculos que o sustentem enfraquecem, 
significando que você não consegue focalizar letras pequenas; a córnea 
torna-se amarelada, mudando sua percepção das cores, e menos luz atinge 
sua retina, fazendo o mundo parecer um pouco mais turvo do que antes. 
(UNDERHILL, 2009, p.147) 

 Desta forma, em ambientes de varejo, a atenção quanto ao tamanho das 

letras utilizadas para precificação e discriminação das mercadorias, o contraste e a 

qualidade de impressão, assim como uma iluminação mais adequada deve merecer 

atenção especial para este público.  

Underhill (2009) chama atenção ainda para o espaço interno da loja, que deve 

permitir a circulação de cadeiras de rodas ou carrinhos motorizados, uma altura 

adequada das prateleiras (tanto superiores como inferiores) e criação de áreas de 

espera/descanso. Silvestrini (2013) acentua que uma ideia seria o supermercado 

oferecer carrinhos elétricos e serviço de entrega domiciliar. 

Na Europa, já existem redes de supermercado que se preocupam com esses 

aspectos. Na rede alemã Kaiser’s, por exemplo, carrinhos mais leves com freios e 

assento para o cliente descansar, lupas para facilitar a leitura dos rótulos, e 

gôndolas mais baixas foram adotados visando ao conforto desse público 

(SILVESTRINI, 2013). 

O atendimento no comércio é outro capítulo que precisa ser visto com 

cuidado, tendo em vista que esse consumidor requer atenção diferenciada. Neste 

ponto Teixeira, Calic e Oliveira (2006) são enfáticos em afirmar que o idoso 

necessita de mais informações sobre os produtos, de maiores opções de compra, de 

auxílio na retirada de produtos das gôndolas e de indicação da posição do local de 

venda onde o produto está disponível na loja. Silvestrini (2013) acrescenta que 

atendimento simpático e atencioso também agrada e seduz os mais velhos. Daí ser 
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conveniente treinar os colaboradores para agir de maneira mais pessoal e menos 

mecânica. 

Da mesma forma, esse quesito foi percebido por cadeias europeias de 

supermercado que dedicam atenção especial ao assunto. Por exemplo, a finlandesa 

Kesko, em sua bandeira K-citymarket, orienta suas atendentes de caixa a ajudar a 

colocar das mercadorias na esteira e a embalar os produtos. Elas também são 

orientadas a conversar com os clientes quanto eles desejarem (SILVESTRINI, 

2013). 

Em relação às instalações internas dos ambientes de varejo para o 

consumidor maduro, a rede alemã Kaiser´s é mais uma vez um exemplo, pois se 

utilizam: (SILVESTRINI, 2013, p. 72): 

1) Degraus embutidos: Como é difícil colocar gôndolas mais baixas em 
algumas seções, a Kaiser´s instalou degraus para o idoso alcançar os 
produtos expostos no alto. 
2) Botões de ajuda: Botões vermelhos espalhados por toda a loja podem 
ser acionados pelos clientes a qualquer momento para solicitar a ajuda de 
um funcionário. 
3) Corredores largos: Devido à dificuldade de mobilidade dos mais 
velhos, a Kaiser's optou por corredores largos para evitar trombadas de 
carrinhos e outras situações nas quais existam risco de machucar braços ou 
pernas. 
4) Luzes claras: A filial da Kaiser´s é bem iluminada. Além de facilitar a 
visão dos produtos nas prateleiras, o idoso fica mais calmo, pois enxerga 
por onde está caminhando. 
5) Sinalização grande: Com o avanço da idade, as pessoas têm maior 
dificuldade para ler. Por isso, toda a sinalização da loja, inclusive das 
seções, é feita com letras grandes luminosas.  
6) Piso antiderrapante: A queda é um evento bastante comum entre 
idosos e pode ter consequências graves. Por isso, para evitar acidentes, a 
opção da loja foi adotar piso antiderrapante sintético. 

Outro ponto de fundamental importância está em relação ao mix de produto, 

pois o consumidor maduro tem tempo e vontade de pesquisar produtos específicos, 

sendo menos influenciado pela propaganda e mais fiel às marcas que valoriza.  

Além disso, 54% do público brasileiro acima de 55 anos prefere consumir produtos 

frescos, contra 41% da média do país. Comparando com outras faixas etárias, os 

idosos no Brasil compram menos produtos de maior valor, como refeições prontas e 

comidas congeladas. (SILVESTRINI, 2013). 

 Além desses aspectos em relação à loja, outro ponto que deve ser 

considerado é sua importância econômica. O crescimento da parcela de idosos 

economicamente ativos na região metropolitana do Rio de Janeiro foi de 78% entre 
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os anos de 2010 e 2011, sendo que 25% dos lares no estado do Rio de Janeiro são 

hoje chefiados por idosos (BOTTARI; GERBASE; BORGES, 2012). Dados da Bolsa 

de Valores de São Paulo (BOVESPA) indicam que 20% do total de investidores 

pertencem a este segmento (MEZA, 2012b). Nos EUA, o mercado maduro já é o 

segundo segmento que mais cresce (SOLOMON, 2011). 

Com uma renda melhor eles gastam mais com viagens e entretenimento, pois 

buscam a confraternização e vivências diferenciadas através do contato com novas 

pessoas e novas culturas (PEREIRA; PEREIRA; MORELLI, 2006).  

Contudo, talvez o mais interessante seja o fato de que 50% de sua renda é 

destinada a alimentação (BOTTARI; GERBASE; BORGES, 2012). Assim, “[...] é 

sempre surpreendente como muitos profissionais de marketing os ignoram em favor 

dos compradores mais jovens” (SOLOMON, 2011, p.553). 

2.7.3 Comportamento de compra e segmentação do consumidor maduro 

 Solomon (2011) afirma que, à medida que se envelhece, modificam-se 

necessidades e preferências, e que a identidade do consumidor é influenciada 

significativamente de acordo com sua faixa etária. Imprescindível, portanto, o 

entendimento desse segmento consumidor que possui comportamento e valores 

distintos de alguns anos atrás e que, apesar de serem consumidores como 

quaisquer outros, em função da maior maturidade são especialmente afetados por 

aspectos emocionais (MOSCHIS, 1992), os quais podem aumentar a satisfação e a 

fidelidade do consumidor a produtos e marcas (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; 

BEST, 2007). 

 No entanto, em relação a este consumidor, ainda ocorrem percepções pré-

concebidas e, muitas vezes, derivadas de preconceitos ou de conceitos formulados 

há muito tempo atrás. Segundo Carrigan, Szmigin e Wright (2004), a noção de que 

as pessoas mais velhas são incapazes de adotar novas ideias, conceitos e produtos 

é fruto muito mais de questões culturais entre gerações do que de evidências reais.  

Uma questão interessante, por exemplo, diz respeito à fidelidade. Um grande 

paradigma existente até então era de que consumidores maduros costumam ser 

conservadores em seu comportamento de compra, evitando experimentar novos 

produtos ou trocar de marca. Entretanto, estudos apontaram para níveis de lealdade 
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iguais entre consumidores com mais de 50 anos e consumidores na faixa de 20 anos 

(WALKER, 2005).   

Outro estereótipo interessante é a ideia de que, com o passar dos anos, 

diminui-se a capacidade de aprender coisas novas. Segundo Myers (1999), estudos 

nesta área surpreenderam os pesquisadores pois, ao contrário do que se acreditava, 

a inteligência medida nos idosos foi igual ou superior à que eles tinham antes de 

chegar à idade madura.  

Schiffman e Sherman (1991) afirmam ainda que consumidores maduros 

sentem-se mais confiantes, com mais controle sobre suas vidas, buscam novas 

experiências, novos desafios pessoais e sentem-se mais jovens do que a idade 

cronológica que possuem. E ainda - o mais importante para os varejistas - estão 

menos preocupados em economizar e em acumular posses. 

Como se pode ver, padrões estáveis de comportamento desse consumidor e 

antigos paradigmas estão sendo dissolvidos através das pesquisas. No entanto,  

[...] talvez um dos padrões mais estáveis do comportamento do consumidor 
maduro, que surge de diversos estudos é que, a satisfação da pessoa com 
produtos, serviços e o mercado, incrementa com o aumento da idade. 
(MOSCHIS, 1992, p. 299). 

Nesse sentido, Moschis, Bel e Curasi (2003) identificaram os atributos mais 

relevantes para esse segmento enquanto consumidor: 

- Conveniência: Devido ao envelhecimento biológico, estar próximo a 

produtos e a serviços passa a ser importante para este segmento, uma vez 

que tendem a ter maiores dificuldades de locomoção. 

- Funcionalidade: Atributos ligados a status tendem a perder valor para este 

grupo. Assim, ocorre a valorização de produtos que tenham benefícios 

intrínsecos em detrimento de benefícios sociais. 

- Qualidade: Consumidores maduros dão mais valor a produtos 

reconhecidamente de qualidade, estando dispostos, inclusive, a pagar mais 

por isso. 

- Personalização de serviços: A atenção dispensada a estes consumidores é 

muito valorizada por seus integrantes. Negócios fechados pessoalmente e a 

percepção que lhes foi dada atenção é importante para estes indivíduos.  
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Alguns pesquisadores, no entanto, avançaram neste campo, compreendendo 

que, conforme envelhecem, estes consumidores formam uma base que, embora 

dentro do mesmo contexto cronológico, possui diferentes características de 

comportamento. O fato indica, portanto, uma provável perspectiva de segmentação 

do segmento. 

No Brasil, Zaltzman e Motta (1996) reconheceram cinco segmentos em 

consumidores acima de 49 anos: 

1º - Trabalhadores seguros: Congrega o menor número de aposentados. São 

sociáveis, não voltados para a família, consideram não ter boa saúde e não 

se permitem gastar consigo mesmos. Não possuem situação econômica 

confortável. 

2º - Jovens pródigos: 50% têm menos de 50 anos. Não controlam seus 

gastos, assim como não se preocupam tanto com a saúde. A grande maioria 

ainda trabalha. 

3º - Aposentados saudáveis: São os que mais se preocupam com a saúde e 

têm a percepção de que estão bem. Exercem controle sobre seus gastos e é 

o grupo que menos se permite prazeres e novidades. É também o grupo mais 

velho e composto basicamente de aposentados. 

4º - Instruídos reservados: Representa o grupo (como o próprio nome dado 

pelo autor diz) mais instruído. São detentores do mais severo controle 

financeiro sobre os próprios gastos e têm um consumo seletivo e criterioso, 

sabendo diferenciar o supérfluo do necessário. 

5º - Ativos despreocupados: Grupo que mais se permite prazeres (compras, 

novidades). São sociáveis, voltados para a família e engajados em atividades 

físicas e de engrandecimento pessoal. Concentram-se na faixa de 60 a 79 

anos e mais da metade já se encontra aposentada. Na amostra estudada 

pelos pesquisadores foi o grupo mais representativo (40,4%) 

 

Moschis, Lee e Mathur (1997) também avançaram neste tópico e, através de 

seus estudos, trouxeram um modelo de 4 segmentos de classificação dos 

americanos acima de 55 anos: 

- Indulgentes saudáveis: De certa forma, se assemelham ao 5º grupo 

encontrado por Zaltzman e Motta (1996). Atraídos pelos prazeres da vida, 
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sociáveis e independentes. Além disso, possuem confortável situação 

financeira. Seu ideal é o de aproveitar a vida. 

- Adoentados ativos: Consideram ter um saúde frágil mas não estão dispostos 

a alterar seu estilo de vida por achar que já estão muito velhos para isso. 

Contudo, têm interesse em aprender coisas novas, são sociáveis e 

preocupados com questões financeiras. 

- Eremitas saudáveis: São tímidos e, portanto, pouco sociáveis. Da mesma 

forma, pouco suscetíveis a apelos de publicidade. No entanto, gozam de boa 

saúde. 

- Reclusos frágeis: Composta em sua maioria de aposentados. São 

socialmente distantes e apresentam uma saúde frágil. 

 

Como se vê, existem indícios que esse segmento – consumidores maduros – 

deve ser mais bem compreendido e que, talvez, modelos e propostas de 

segmentação desse público devem ser utilizadas no campo da pesquisa de 

marketing. 

2.7.4 A escolha do supermercado pelo consumidor maduro 

 Quando se recorre aos modelos teóricos existentes na literatura de marketing 

para a escolha das marcas, o que mais se encontra é a referência à memória como 

uma maneira poderosa de criar e de manter fidelidade (SOLOMON, 2011). Isto 

porque a memória é a acumulação total de experiências de aprendizado anteriores 

(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007). 

Segundo Solomon (2011), são conhecidos três sistemas distintos de 

memória: a sensorial, a de curto prazo e a de longo prazo. Cada uma delas tem um 

papel no processamento de informações sobre as marcas. O autor descreve a 

memória sensorial como a que permite o armazenamento das informações 

recebidas através dos cinco sentidos. É temporária e dura poucos segundos. No 

entanto, uma vez que essa informação é retida, segue para a memória de curto 

prazo, que guarda as informações e as interpreta. É análoga ao que chamamos de 

pensamento (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007).  

Esta memória de curto prazo, quando tem seu significado considerado, pode 

ser transferida, então, para a memória de longo prazo. Esta última é a responsável 

por reter as informações por um longo período de tempo, podendo armazenar 
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conceitos, regras de decisão, processos, estados afetivos, dentre outras coisas 

(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007) . 

 Alguns fatores são, segundo Solomon (2011), os responsáveis pela 

probabilidade de recuperação da memória de longo prazo: a familiaridade, o 

contexto e a saliência.   

A familiaridade se dá pela alta frequência de compra da marca/produto. Ao se 

trazer este fator para o ambiente da pesquisa, tem-se que, se um consumidor tem 

por hábito realizar a maioria de suas compras de gêneros alimentícios num 

supermercado específico, sempre que este consumidor pensar em fazer compras de 

gêneros alimentícios, pensará neste supermercado. 

O contexto se refere ao momento em que a memória é ativada, ou seja, o 

quanto a situação se relaciona com a memória trazida.  

Já a saliência diz respeito à proeminência na memória do consumidor, o que 

geralmente é motivado pela publicidade.  

Além disso, “[...] a intensidade e o tipo das emoções que vivenciamos no 

momento também afetam a maneira pela qual recordamos do evento mais tarde” 

(SOLOMON, 2011. p.139). Entendimento compartilhado por Barlow e Maul (2001), 

que afirmam ser a memória emocional mais intensa que outros tipos de memória. 

Segundo essas autoras, isso explicaria por que as pessoas se lembram de 

experiências emocionais negativas com tanta intensidade. 

Essas memórias, então, (conforme visto na seção 2.4) formariam o conjunto 

percebido - que são as alternativas conhecidas do consumidor e o conjunto evocado 

- que se referem às alternativas consideradas (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; 

BEST, 2007).  

Solomon (2011) faz, no entanto, uma distinção entre o que seja conjunto 

evocado e conjunto considerado. Segundo esse autor, o conjunto evocado refere-se 

apenas às marcas que são lembradas pelo consumidor. O conjunto considerado 

seria um refinamento desse, composto pelas marcas não apenas lembradas mas 

efetivamente eleitas (consideradas) para a compra.  

Assim, faz-se necessário conhecer as inúmeras razões que determinam o 

tamanho do conjunto de alternativas consideradas. O Quadro 4 apresenta um 

resumo dessas determinantes. 
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Quadro 4 – Fatores moderadores do tamanho do conjunto de consideração 

Número de 
marcas 
conhecidas 
pelo 
consumidor 

Evidências empíricas têm sido apresentadas para indicar a existência 
de limitações para a quantidade de informações que podem ser 
processadas simultaneamente na memória de curto prazo ou memória 
de trabalho (MILLER, 1956). Presume-se que esse limite afete tanto o 
número de produtos considerados como o número de critérios de 
escolha utilizados. Existe uma expectativa de que o número de marcas 
acessíveis na memória de um indivíduo cresce até um determinado 
limite. 

Importância 
percebida de 
uma categoria 
do produto 

O impacto da importância percebida de uma determinada categoria de 
produto no tamanho do conjunto de consideração está associado à 
Teoria do Julgamento Social (SHERIF et al., 1965). Essa teoria afirma 
que, quanto mais aceitável for um tema ou assunto pela sociedade, 
menor será o envolvimento dos membros dessa sociedade com o 
tema. Aplicado à teoria de processos de escolha de marca, pode-se 
inferir que, quanto maior for a importância percebida de uma categoria 
de produto, menor será o tamanho do conjunto de consideração. 
Contudo, é igualmente plausível alegar que o aumento da importância 
percebida leva a uma maior e mais acurada pesquisa por informações 
(GRUCA, 1989). O mesmo princípio pode ser atribuído à percepção de 
risco. 

Racionalismo 
e emoção 

May e Homans (1977) encontraram evidências que os consumidores 
que processam informações de forma racional em um processo de 
escolha de marcas, tendem a apresentar conjuntos de consideração 
menores àqueles que agem mais emocionalmente. 

Educação Ao se assumir que os consumidores mais educados (no sentido de 
formação acadêmica) estão inclinados a ter uma maior facilidade de 
manipular informações, pode-se inferir que existe uma tendência que, 
quanto maior a capacidade de abstração maior é a quantidade de 
informações que podem ser processadas (GRUCA, 1989). Assim, o 
aumento do nível de educação de um indivíduo parece aumentar a 
probabilidade de manipulação de uma maior quantidade de 
informações, levando a um aumento do tamanho do conjunto de 
consideração desse consumidor. 

Fidelidade a 
marcas 

Campbell (1969) e Ostlund (1977) conjecturaram que os consumidores 
que são fiéis a certas marcas, utilizam um processamento de 
informações mais racional que os outros.  
May e Homans (1977) encontraram evidências que consumidores que 
usam processamento de informações racionais têm, em seus 
processos de decisão de compra, conjuntos de consideração menores, 
uma vez que o número de marcas aceitáveis é limitado pela 
especificação de determinados atributos considerados essenciais para 
a escolha. 
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Idade É assumido que, quanto mais tempo um consumidor passa utilizando 
um produto ou marca, mais estável se torna suas opções de escolha e 
mais avesso à mudança este consumidor se torna (HOWARD; SHETH, 
1969). Isso leva a inferir, que com o aumento da idade de um 
consumidor, o seu conjunto de consideração tende a diminuir de 
tamanho. Contudo, o tempo, dentro da dinâmica mercadológica, pode 
ensinar ao consumidor que outros produtos podem apresentar o 
mesmo padrão de qualidade e, acontecendo isso, outros fatores 
podem vir a influenciar o processo de escolha. 

Custo do 
produto e 
renda 

Quanto menor for a capacidade de correr risco que um consumidor 
tenha, menor será o seu conjunto de consideração, desde que uma 
marca aceitável possa ser comprada repetidas vezes, na intenção de 
não serem cometidos erros diante da possibilidade da compra de uma 
desconhecida que possa não satisfazer as necessidades desse 
comprador. Quando um erro é cometido por um indivíduo de baixa 
renda, o custo desse erro pode ser muito alto para o seu orçamento. 
No entanto, um indivíduo de alta renda, pode descartar o produto que 
não lhe satisfez, com um mínimo de penalidade sem que isso afete o 
seu orçamento. Situações similares tendem a ocorrer em produtos de 
baixo custo e/ou inconspícuos (ROBERTS; LATTIN, 1991). 

Fonte: Adaptado de Souza Neto et. al., 2002, p.3 

Interessante notar que, da mesma forma que a memória assume um 

importante papel no entendimento do comportamento do consumidor de uma 

maneira geral, é na idade madura que a sua utilização se dá com maior intensidade, 

principalmente através dos objetos, coisas e lugares: 

[...] muitos objetos estão unidos inseparavelmente à memória. Estabelecem 
com o passado um vínculo que contribui para a manutenção e a 
preservação de elementos identitários, e essa relação com o mundo dos 
objetos e sua mais forte interação incrementam-se à medida que o sujeito 
avança no processo de envelhecimento (FERREIRA, 2006, p.219). 

Este apego a coisas e a lugares presente na terceira idade, talvez explique os 

achados da pesquisa realizada pela consultoria ATKearney (2013), que identificou 

que as pessoas com mais de 80 anos são muito mais leais a marcas estabelecidas e 

menos dispostas a trocar de marca em função de outros benefícios, tais como 

saudabilidade ou apelos ecológicos. 

Assim, a memória é provavelmete a chave que determina o conjunto 

considerado, em outras palavras, a preferência dos consumidores maduros através 

das situações experenciadas e vividas durante as compras. 

Cabe, no entanto, entender quais componentes estimulam essa memória e 

fazem com que o consumidor maduro inclua determinado supermercado em seu 
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conjunto de consideração. Para isso, uma possibilidade é entender quais são os 

atributos mais valorizados pelos consumidores na determinação do seu 

supermercado favorito. 

Os atributos mais importantes para o consumidor de supermercados em geral 

são, a proximidade e a conveniência, a variedade de produtos e marcas, os preços 

atraentes, as promoções atraentes, a qualidade dos produtos e as facilidades para 

estacionar (ver Gráfico 5). 

 

Gráfico 6 – Brasil – Fatores determinantes para a concentração de compras em 

determinada loja e respectivos graus de relevância por parte dos clientes 
Fonte: Adaptado de Meza, 2012a, p.52 

Contudo, Underhill (2009) afirma que o atual mundo varejista não funciona 

mais para o segmento maduro e que se faz necessário um mundo totalmente novo 

para ele. 

Nesse sentido, González (2007) contribuiu para o entendimento desse novo 

mundo ao identificar em sua pesquisa realizada em lojas de departamento as 

variáveis mais importantes para o consumidor maduro quando estes efetuam suas 

compras. Segundo ele, há de se considerar: 

1 – Leiaute, que compreende espaço físico para circulação, organização dos 

diferentes departamentos na loja, móveis e decoração: o leiaute para este 

segmento consumidor deve promover a facilidade em encontrar os produtos, 

ser bonito e agradável. Deve haver espaço suficiente para se transitar entre 

13,6% 

18,4% 

20,9% 
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42,4% 

Facilidade de estacionar 

Qualidade dos produtos 

Promoções atraentes 

Preços atraentes 

Variedade de produtos e marcas 
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os expositores da loja, evitando-se a exposição demasiada de produtos nos 

corredores. 

2 – Atmosfera, que compreende temperatura, comportamento dos demais 

clientes, variedade: Consumidores maduros entrevistados declararam serem 

avessos a ambientes muito cheios, principalmente se os demais 

frequentadores da loja forem de idade muito inferior às suas. 

3 – Equipe, que compreende conhecimento, rapidez, comportamento, 

vestuário: variável de suma importância para o consumidor maduro. Equipe 

deve ser atenciosa, conhecedora dos produtos, paciente, gentil e respeitosa; 

não toleram atendimentos agressivos, onde os vendedores insistem na 

compra de determinado produto. 

4 – Facilidades, que compreende pagamento, realização de troca, 

proximidade: as facilidades de pagamento e de troca foram as mais citadas 

na pesquisa. Citações relativas à qualidade dos produtos vendidos também 

mereceram destaque. 

 

Garcia, Gonzalez e Mauad (2010) também identificaram algumas ações que 

os supermercados poderiam efetuar voltados para o público maduro, tais como, 

alocar um maior número de caixas para este segmento, oferecer serviço de entrega, 

possuir ambiente espaçoso, ter estacionamento coberto, organizar as mercadorias, 

ter carrinhos que funcionem bem, possuir banheiro no interior da loja, possuir clara 

sinalização de preços, ter funcionários que conversem e que sejam agradáveis, ter 

funcionários que conheçam os produtos comercializados, possuir caixas eficientes. 

Portanto, ao efetuar-se o cruzamento das evidências dessas duas pesquisas, 

realizadas especificamente com o segmento maduro, com os atributos que fazem 

com que os clientes de uma forma geral concentrem suas compras em determinado 

supermercado (visualizados no Gráfico 5), nota-se o quão diferente o segmento 

maduro se faz diante do restante dos consumidores.  

Como se pode ver, os atributos mais importantes para o público em geral não 

foram (exceto pela qualidade e variedade dos produtos) citados nas pesquisas de 

González (2007) e de Garcia, Gonzalez e Mauad (2010) como os mais relevantes 

para os consumidores maduros. Ao que parece, esse segmento demonstra mais 
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interesse em aspectos relacionados ao ambiente (leiaute e atmosfera), à interação 

social e ao atendimento. 

Segundo Zeithalm, Bitner e Grewler (2011) o cenário de serviços - ou seja, o 

ambiente - pode trazer à tona reações emocionais, assim como qualquer serviço que 

seja caracterizado pela interação humana tende a sofrer forte dependência das 

emoções do provedor, do cliente que recebe o serviço e dos demais clientes 

envolvidos durante o processo do serviço.  

Dessa forma, é justo admitir que o segmento maduro talvez seja mais 

propenso a escolher seus supermercados preferidos em função de questões 

emocionais do que a aspectos racionais. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

3.1 ABORDAGEM  

Para esta pesquisa utilizou-se da abordagem qualitativa, visto que não se 

objetivava extrapolar seus resultados para uma população, mas sim, obter um 

conhecimento aprofundado da forma como os consumidores em idade madura 

escolhem seu supermercado preferido. Reitera-se assim, o raciocínio de Creswell 

(2010, p.26) que afirma ser a pesquisa qualitativa “um meio para explorar e para 

entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema 

social ou humano”.  

Além disso, entende-se ser este o tipo de pesquisa mais adequado para o 

cumprimento dos objetivos propostos tendo em vista que se tem como 

características de uma pesquisa qualitativa o entendimento, a compreensão, e o 

saber correlacionar, interpretar e descrever situações e fatos, opiniões e 

comportamentos humanos; através de uma análise coerente e de um quadro de 

referência; embora se saiba que este tipo de pesquisa “carece de uma interpretação 

dos fenômenos à luz do contexto, do tempo, dos fatos.” (MICHEL, 2009, p. 36-37).  

3.2 FINALIDADE DA PESQUISA  

3.2.1 Tipo de Pesquisa 

Devido à existência de variadas formas de classificação de pesquisa na 

literatura, utilizou-se para esse estudo a taxionomia apresentada por Vergara (2011) 

que qualifica os tipos de pesquisa em dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios.  

  Quanto aos fins esta pesquisa é exploratória e descritiva, pois tem como 

proposta expor as características do consumidor maduro e de que forma as 

emoções podem ou não influenciar no processo de escolha do seu supermercado 

preferido. Reproduzem-se, desta forma, as ideias de Vergara (2011, p.42), ao dizer 

que a pesquisa descritiva “expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno” e de Michel (2009, p.45) para quem a pesquisa descritiva 

deve “[...] analisar fatos ou fenômenos em sua natureza”, assim como “[...] suas 

relações, conexões e interferências.” Completa-se a estas, o entendimento de Cervo 
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e Bervian (2007) onde na pesquisa descritiva se observa, se registra e se analisa 

correlacionando-se fatos ou fenômenos. 

Soma-se a isto, o fato de que, apesar de o consumidor maduro ser tema de 

alguns estudos nos últimos anos, pouco se tem estudado no que se refere à 

influência das emoções em compras tidas como habituais para este consumidor.  

Tal situação vai ao encontro do pensamento de Vergara (2011) que identifica 

como uma das características da pesquisa exploratória a sua utilização em áreas 

nas quais há pouco conhecimento sistematizado e acumulado. Sendo também essa 

uma das características apresentadas por Cervo e Bervian (2007) e Gil (2011) para 

este tipo de pesquisa (exploratória). 

Com o propósito prático de obter esclarecimentos em torno de problemas 

reais e atuais vivenciados pelo setor supermercadista – na busca por respostas e 

caminhos de solução viável - tem-se na afirmação de Gil (2011, p.28) a confirmação 

da melhor escolha para o tipo de pesquisa utilizada, pois: 

[...] As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 
atuação prática. São também as mais solicitadas por organizações como 
instituições educacionais, empresas comerciais, partidos políticos etc. 

  Quanto aos meios, a pesquisa foi de campo, pois implicou uma investigação 

empírica com aplicação de questionários e observação participante, características 

que descrevem, segundo Vergara (2011), esse tipo de pesquisa. Acrescenta-se 

ainda, que num estudo de campo “busca-se muito mais o aprofundamento das 

questões propostas do que a distribuição das características da população segundo 

determinadas variáveis.” (GIL, 2011, p.57). 

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 Segundo Godoy, Bandeira de Melo e Silva (2006), para problemas de 

pesquisa que se destinam à compreensão de processos (como e porquê as coisas 

acontecem) assim como a descrição e a interpretação de o que ocorre em 

determinada situação, recomenda-se a utilização do estudo de caso, o qual “[...] 

consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos.” (GIL, 2010, 

p.37).  

Esta profundidade, de acordo com o mesmo autor, é uma tarefa praticamente 

impossível mediante outras estratégias metodológicas: 
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[...] os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar o 
conhecimento preciso das características de uma população, mas sim o de 
proporcionar uma visão global do problema ou identificar possíveis fatores 
que o influenciam ou são por ele influenciados. (GIL 2010, p.38) 

A pesquisa em questão visou exatamente a compreensão de forma mais 

aprofundada do universo do consumidor maduro enquanto protagonista na compra 

em supermercado; identificando de que forma as emoções influenciam em seu 

processo de escolha desse supermercado. 

Complementa-se esta perspectiva com o entendimento de Yin (2005), de que 

o estudo de caso é geralmente a estratégia metodológica preferida dos 

pesquisadores que desejam entender o “como” e o “porquê”, assim como quando o 

foco da pesquisa está em fenômenos atuais inseridos em algum contexto da vida 

real.  

Aqui se encaixa, portanto, do que o crescimento da faixa etária acima de 60 

anos e da representação cada vez maior desse segmento no consumo, o que força 

a um entendimento mais refinado desse mercado consumidor.  

Assim, com vistas a um entendimento amplo sobre o tema, a escolha do 

estudo de caso como estratégia para esta pesquisa possibilitou, como sugere 

Martins e Theófhilo (2009), um mergulho profundo e exaustivo em um objeto 

delimitado. 

3.4 UNIDADE DE ANÁLISE 

É um equívoco considerar que em um estudo de caso só possa ser concebido 

como unidade de análise uma entidade concreta (como uma empresa, por exemplo). 

Segundo Gil (2010), a amplitude do conceito de unidade de análise engloba famílias, 

grupos sociais, organizações, comunidades, uma nação ou até mesmo toda uma 

cultura. Portanto a unidade de análise investigada foi o segmento de consumidores 

maduros. 

3.5 SELEÇÃO DE SUJEITOS 

Os sujeitos da pesquisa foram os indivíduos responsáveis por efetuar as compras 

de supermercado para suas residências de forma costumeira, sem distinção de 

classe social. Todos possuíam entre 60 e 79 anos de idade. No caso, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com nove consumidores na faixa de idade 

pretendida, sendo sete mulheres e dois homens, quantidade que obedeceu ao 
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critério de saturação para determinação do fim das entrevistas. O número de 

entrevistados encontra justificativa em Eisenhardt (1989), que entende que o número 

ideal de entrevistados para estudos como o proposto é de quatro a dez. 

A seleção de sujeitos desconsiderou o tempo da última compra realizada, pois 

entendeu-se que esse fato seria irrelevante, tendo em vista a suposição de que 

todos os entrevistados eram responsáveis por realizar as compras em suas 

residências e o faziam de forma recorrente. Desta forma, poderiam responder as 

perguntas e comentar acontecimentos sem a necessidade de a compra ter se 

realizado há pouco ou muito tempo. 

Para seleção dos sujeitos recorreu-se a duas estratégias. A primeira foi 

permanecer na porta de um supermercado e convidar os indivíduos que se 

encaixassem no perfil para a realização da entrevista. Devido à pouca adesão de 

entrevistados através dessa estratégia (somente um), buscou-se uma segunda 

estratégia que foi de, através de uma professora de Ioga para terceira idade, obter 

contato com seus alunos e, assim, estabelecida uma maior confiança, conseguir 

efetuar as entrevistas. 

Contudo, nem todos os entrevistados surgiram desse contato. Alguns outros 

derivaram das entrevistas realizadas através da técnica conhecida como bola de 

neve, onde candidatos são indicados por aqueles que já foram entrevistados. 

Além dos consumidores, para entender se a atenção dos gestores do setor 

supermercadista na geração de uma boa experiência de compras aos clientes está 

relacionada somente a aspectos racionais (tais como preço, limpeza, rapidez no 

atendimento e variedade de marcas), foram entrevistados três gerentes de 

supermercados selecionados e contactados pelo próprio entrevistador em função do 

seu conhecimento nessa esfera. 

As entrevistas com os consumidores ocorreram em dia e horário pré-acertado, 

sendo essas realizadas em suas casas ou na casa das amigas - em reuniões 

promovidas por alguma delas. Nestas ocasiões, eram entrevistadas, individualmente 

e em um ambiente reservado, de duas a três pessoas. 

Em relação aos gerentes, as entrevistas se deram no próprio ambiente de 

trabalho, no interior de seus escritórios em dia e em horário reservado para tal. 
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3.6 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

Enfatizam Godoy, Bandeira de Melo e Silva (2006) que a pesquisa qualitativa 

é, por excelência, multimétodo, utilizando-se de variadas fontes de informação. 

Martins e Theóphilo (2009, p.68) afirmam que a “confiabilidade de um estudo de 

caso poderá ser garantida pela utilização de várias fontes de evidência.” Completam 

ainda dizendo que “a convergência de resultados advindos de fontes distintas 

oferece um excelente grau de confiabilidade ao estudo.” (MARTINS; THEÓPHILO, 

2009, p.68). 

A principal fonte de coleta de evidências dessa pesquisa foram entrevistas 

semiestruturadas realizadas com gerentes e consumidores. No entender de Michel 

(2009), são um instrumento de excelência da investigação social, pois proporcionam 

a troca de informações face a face, o que facilita sua aplicação a todos os grupos da 

população e permite maior flexibilidade para esclarecimentos, perguntas e 

confirmações.  

Godoy, Bandeira de Melo e Silva (2006) complementam este raciocínio ao 

afirmar que entrevistas semiestruturadas são adequadas quando se deseja melhor 

compreender o mundo do entrevistado, o que se faz pertinente quando o assunto é 

complexo ou pouco explorado.  

Tais entrevistas foram conduzidas dentro da recomendação de Martins e 

Theóphilo (2009), através do uso de roteiro diferenciado entre gerentes e 

consumidores, mas com liberdade de serem acrescentadas novas questões pelo 

pesquisador. 

Após a construção do roteiro, esse foi previamente testado com dois 

indivíduos que se encaixavam no filtro para uma maior familiarização do entrevistado 

com o roteiro, além da verificação de possíveis modificações desse. Como não foi 

detectada qualquer necessidade de alteração, o roteiro foi validado para utilização 

nas entrevistas. 

Assim, procedeu-se com as entrevistas que foram agendadas de acordo com 

a disponibilidade dos entrevistados. Normalmente o contato ocorria por telefone 

diretamente com os entrevistados ou com a pessoa responsável em organizar as 

reuniões durante as quais as entrevistas ocorriam. 

O motivo do encontro era então pormenorizado sem, no entanto, mencionar o 

verdadeiro objetivo, para que não ocorresse qualquer tipo de viés dos respondentes. 
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Após, comunicava-se ao entrevistado a necessidade de gravação; contudo, 

ressaltava-se a total confidencialidade das informações colhidas, assim como dos 

dados pessoais dos entrevistados.  

O gravador era, então, ligado e, durante a entrevista, buscava-se criar um 

ambiente de relativa informalidade, onde se induziam os participantes a relatar casos 

e a suscitar lembranças que envolvessem as compras em supermercados, para que 

se pudesse, daí , as informações relevantes para o estudo. 

No intercurso das entrevistas, aspectos relativos ao tom de voz, ao humor, as 

expressões faciais, dentre outras intangíveis, eram discretamente anotadas. 

Percebeu-se o quanto os consumidores maduros entrevistados tinham 

necessidade de falar e de contar histórias, mas nem sempre em torno do tema 

objetivado. Desta maneira, sempre que isso ocorria, o pesquisador delicadamente 

buscava voltar ao assunto da pesquisa e ao prosseguimento do roteiro. 

Ao final de cada entrevista, era novamente enfatizada a questão de sigilo dos 

dados e rendiam-se os devidos agradecimentos pela colaboração. 

Além dessa, também foi utilizada a técnica de observação simples. A 

observação simples é a técnica pela qual o pesquisador permanece alheio à 

situação ou ao grupo que pretende estudar, observando de maneira espontânea os 

fatos que aí ocorrem (GIL, 2011).   

Durante a etapa de permanência na porta do supermercado para captação de 

entrevistados, aproveitou-se para acompanhar alguns dos prováveis candidatos em 

suas compras, onde, sem atrapalhar-lhes o percurso, buscava-se entender como 

eles procediam para realização de suas compras, assim como, vez ou outra, 

indagar-lhes sobre algumas questões em torno do processo de compras. Esta 

técnica complementou a anterior e auxiliou na perspectiva exploratória, já que se 

obteve os dados sem produzir suspeitas nos observados que estavam sendo 

estudados, fato que possibilitou, ao mesmo tempo, a coleta de dados de situações e 

a percepção sensorial do pesquisador. 

3.7 TRATAMENTO DAS EVIDÊNCIAS 

 As evidências obtidas através das técnicas acima descritas foram tratadas 

através da análise de conteúdo, visto que esta técnica permite “estudar e analisar a 

comunicação de maneira objetiva e sistemática” (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, 
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p.98), “utilizando-se de textos, documentos e verbalizações orais” (VERGARA, 2011, 

p.5).  

Caracterizando-se por ser o conjunto de todas as iniciativas que consistem na 

explicitação e sistematização tanto do conteúdo das mensagens quanto da 

expressão desse conteúdo, o que resulta em índices passíveis ou não de 

quantificação (BARDIN, 1977), o método permitiu versatilidade na coleta uma vez 

que, “[...] não trabalha somente com o texto de per se, mas também com detalhes do 

contexto, [...]” (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p.99). 

 Para Bardin (1977), os procedimentos de análise de conteúdo organizam-se 

em torno de categorias. Essa categorização se dá através de uma classificação dos 

diferentes elementos que compõem um conjunto de informações e, em seguida, uma 

reagrupação segundo seu gênero através de critérios definidos anteriormente. Para 

isso, Vergara (2012) sugere a utilização de grades, que podem ser de três tipos. 

- Grade fechada: definem-se preliminarmente as categorias pertinentes ao 
objetivo da pesquisa. Identificam-se, no material selecionado, os elementos 
a serem integrados nas categorias já estabelecidas. 

- Grade aberta: identificam-se categorias de análise, conforme vão surgindo 
ao pesquisador. Procede-se ao rearranjo das categorias durante o 
andamento da pesquisa. Estabelecem-se categorias finais de análise. 

- Grade mista: definem-se preliminarmente as categorias pertinentes ao 
objetivo da pesquisa, porém admite-se a inclusão de categorias surgidas 
durante o processo de análise. Verifica-se a necessidade de subdivisão, 
inclusão ou exclusão de categorias. Estabelece-se o conjunto final de 
categorias, considerando o possível arranjo. (VERGARA, 2012, p.9) 

Para esta pesquisa, utilizou-se da grade mista, pois que esse tipo de grade é 

tanto orientadora (ao incorporar as características da grade fechada), quanto 

adaptativa (ao considerar também características da grade aberta).  

Tal flexibilidade é, segundo Vergara (2012), recomendada para pesquisas de 

cunho exploratório. Fato que se mostrou verdadeiro durante o estudo, pois novas 

categorias foram incluídas à grade planejada. 

A grade utilizada na pesquisa buscou incorporar atributos tidos como 

importantes para formação de uma imagem positiva em uma loja de supermercado. 

Segundo Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) a percepção que os 

consumidores têm em torno dos atributos de uma loja formam a imagem da loja de 

maneira análoga à que é formada para a imagem de uma marca. Ainda segundo os 
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autores, são nove as dimensões e 23 os componentes formadores da imagem da 

loja: 

Quadro 5 – Imagem da loja 

DIMENSÕES COMPONENTES 

Mercadoria Qualidade, variedade, estilo e preço. 

Serviço Plano de reserva de mercadoria, vendedores, devolução fácil e entrega em 

casa. 

Clientela Consumidores. 

Instalações físicas Limpeza, leiaute da loja, facilidade de compra e atratividade. 

Conveniência Localização e estacionamento. 

Promoção Propaganda. 

Atmosfera da loja Agradável, divertida, empolgante, confortável. 

Institucional Reputação da loja 

Pós-transação Satisfação 

Fonte: HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST, 2007, p.364 

 Os autores chamam a atenção, ainda, para o quanto a componente atmosfera 

de loja é afetiva e sentimental por natureza.  

Para esta pesquisa, foi utilizada uma combinação de atributos: os expostos 

por Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), os encontrados na pesquisa publicada na 

revista Super Hiper (MEZA, 2012a) sobre o que faz uma loja melhor do que seus 

concorrentes e, os atributos citados nas pesquisas de González (2007)7 e de Garcia, 

Gonzalez e Mauad (2010) para o segmento maduro, ficando desta maneira o quadro 

de componentes da grade. 

Quadro 6 – Lista de categorias utilizadas 

COMPONENTES 

Mix de produtos 

Preços 

Proximidade 

Qualidade (produtos) 

Formas variadas de pagamento 

Promoções 

Facilidade de encontrar produtos/exposição 

Instalações físicas 

Equipe 

Ambiente 

Fama e reputação 

Resposta imediata a problemas identificados 

                                                 
7
 Apesar de esta pesquisa ter se realizado no ambiente de lojas de departamento, não se julgou incoerente 

utilizar-se dos atributos descobertos na pesquisa citada para esse estudo. 
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Serviços diversos 

Sustentabilidade 
Fonte: Elaboração própria 

3.8 LIMITAÇÕES 

 No entender de Michel (2009), quase sempre se faz necessária uma análise 

qualitativa dos dados quantitativos, assim como recomenda utilizar das evidências 

obtidas através de pesquisas qualitativas para se realizar uma análise quantitativa. 

Assim, o tipo de pesquisa apresenta limitações inerentes às suas características.  

Além da impossibilidade de extrapolação das evidências por não serem 

estatísticas, Martins e Theóphilo (2009) citam ainda as questões éticas, 

metodológicas e políticas capazes de influenciar os resultados da pesquisa, pois um 

olhar parcial sobre os resultados pode atrapalhar no julgamento dos fatos. Assim, 

sendo uma forma de investigação interpretativa, Creswell (2010) afirma que a 

simples presença do pesquisador pode influenciar nas respostas dos pesquisados. 

 Outra limitação refere-se ao fato de se ter utilizado como estratégia 

metodológica o estudo de caso que, por suas características, impede a 

generalização estatística. Isto porque a “análise de um único ou de poucos casos de 

fato fornece uma base muito frágil para generalização” (GIL, 2010, p.38).  

Assim,  o número pretendido de nove entrevistados é muito pequeno em 

relação ao total de consumidores maduros, não representando estatisticamente esse 

segmento. 

As técnicas escolhidas para coleta de evidências também apresentam 

limitações. Creswell (2010) ressalta que entrevistas semiestruturadas podem sofrer 

viés por passarem pelo filtro do ponto de vista dos entrevistados. Acrescenta-se a 

isso, o fato do autor ser profissional da área de varejo e conhecido dos gerentes 

entrevistados que podem ter dissimulado algumas das respostas na tentativa de 

declarar aquilo que o entrevistador gostaria de escutar. 

Além disso, os relatos dos clientes foram posteriores às suas experiências 

podendo, portanto, estar sob a influência de julgamentos posteriores e não 

objetivamente retratando sentimentos e percepções vivenciadas no momento da 

compra. 

Fatores socioeconômicos não foram considerados para esta pesquisa. 

Contudo, verificou-se que os entrevistados possuíam razoáveis condições 
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econômicas (classe A/B), fato esse que pode ter influenciado na determinação de 

opiniões, gostos e predileções.  

Já com os gerentes, ocorreu certo constrangimento pelo fato de eles fazerem 

parte do quadro de funcionários da rede de supermercados da qual o pesquisador 

trabalha. Assim, pode ser que tenha ocorrido algum viés em relação ao discurso 

deles em virtude de um possível desejo em dar “as respostas corretas”. 

Todas estas limitações foram consideradas na pesquisa e buscou-se 

minimizá-las ao máximo através de um cuidado extremado de preparação assim 

como a utilização de técnicas de triangulação; sabe-se, no entanto, que tais 

limitações sempre existirão.  

Todavia, há de se considerar que estas limitações impõem desafios futuros 

para posteriores estudos em torno do tema pesquisado. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Fazer compras em supermercados é um evento presente no cotidiano do (a)s 

clientes que foram entrevistados. Da mesma forma, os gerentes também têm, em 

seu dia-a-dia, um contato muito próximo com os clientes, conhecendo seus hábitos, 

dificuldades e reclamações mais frequentes.  

Por estes motivos, não houve qualquer dificuldade nestes dois grupos em 

descrever como as compras se processam e em tecer observações positivas e 

negativas sobre o ato de fazer compras em supermercados, assim como rememorar 

fatos e eventos ocorridos no interior das lojas.  

A entrevista transcorreu de forma descontraída e saiu, algumas vezes, do 

tema central. O que se pode perceber é que esse consumidor maduro é ávido em 

passar suas experiências e contar suas histórias e, por isso mesmo, gosta muito de 

conversar, sendo necessária, por diversas vezes, a intervenção do pesquisador para 

que o assunto principal fosse retomado.  

Questões pessoais e íntimas dos entrevistados quase sempre vinham à tona, 

mas, em nenhum momento foram expostos nesta pesquisa. Inclusive, tomou-se o 

devido cuidado quanto à preservação do nome dos entrevistados trocando-os por 

nome de pedras preciosas brasileiras - no caso dos consumidores - e guerreiros da 

mitologia - no caso dos gerentes. Toda e qualquer informação que pudesse levar ao 

conhecimento de quem eles sejam também foram omitidas.  

Em relação aos supermercados mencionados pelos entrevistados, optou-se 

em atribuir-lhes números aleatórios (1, 2, 3...) para que também estes não possam 

ser identificados. Todas essas informações são de domínio exclusivo do 

pesquisador. 

Devido à quantidade de informações obtidas, este capítulo não se restringiu a 

responder apenas à questão problema e aos objetivos da pesquisa; contudo, julgou-

se relevante explicitar outras questões interessantes que envolvessem o tripé 

consumidor maduro – emoções – supermercado. Isto decorreu do fato de terem 

emergido, no campo, novas ideias que suscitaram a busca de novas categorias. 

4.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 As características dos entrevistados, em relação a gênero, idade, ocupação, 

estado civil, e bairro de residência ficou assim distribuído: 
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Quadro 7 – Perfil dos clientes entrevistados 

Identificação 
dos clientes 

Gênero Idade Ocupação Estado Civil Residência 
(Bairro) 

Jade Feminino 79 Aposentada Viúva Tijuca 

Turquesa Feminino 76 Aposentada Viúva Tijuca 

Ágata Feminino 61 Professora Divorciada Engenho 
Novo 

Angelita Feminino 71 Aposentada Casada Tijuca 

Quartzo Masculino 79 Aposentado Casado Tijuca 

Berilo Masculino 66 Aposentado Casado Copacabana 

Bronzita Feminino 79 Aposentada Viúva Vila Isabel 

Turmalina Feminino 61 Aposentada Separada Tijuca 

Larimar Feminino 62 Aposentada Casada Tijuca 
Fonte: Elaboração própria 

Como visto no capítulo de metodologia, na seleção dos sujeitos, optou-se em 

não fazer qualquer tipo de filtro em relação à atuação profissional (se o entrevistado 

ainda trabalhava ou se já se encontrava aposentado). Ocorreu que apenas uma das 

entrevistadas ainda se encontrava trabalhando, como professora. Não se sabe se 

por este motivo, ou ainda por ser uma das mais jovens, algumas de suas 

declarações destoaram um pouco do restante dos entrevistados, como poderá ser 

verificado nas páginas a seguir. 

Quanto aos gerentes, suas características quanto a gênero, idade, formação, tempo 

de gerência e bairro da loja, encontram-se abaixo: 

Quadro 8 – Perfil dos gerentes entrevistados 

Identificação 
dos gerentes 

Gênero Idade Formação Tempo de 
gerência 

Bairro da loja 

Hércules Masculino 47 1º Grau 8 anos Laranjeiras 

Ajax Masculino 40 2º Grau 5 anos Copacabana 

Aquiles Masculino 37 3º Grau 2 anos Leme 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 COMPONENTES DE ESCOLHA E PREFERÊNCIA DO SUPERMERCADO 

4.2.1 Mix de produtos 

Segundo Parente (2000), amplitude e profundidade são as duas dimensões 

que devem se consideradas quanto a mix de produto, sendo que amplitude, significa 

a variedade de categorias, de subcategorias e de segmentos e que profundidade 

significa o número de marcas e de itens dentro de uma categoria.  



67 

 

Dhar, Hoch e Kumar (2001) se referem ao número de marcas como largura do 

mix e profundidade como a quantidade de opções (cores, tamanhos, fragrâncias) do 

mix. 

Segundo Kotler e Keller (2006), todo o mix de produtos de uma empresa 

possui características de abrangência, de extensão, de profundidade e de 

consistência.  

Na definição desses autores, abrangência é o número de linhas de diferentes 

produtos que a empresa oferece (exemplo: sabão em pó, sabão líquido, sabão em 

barra). Já a extensão, diz respeito ao número de itens presente no mix (marca A, 

marca B, marca C). Profundidade é a quantidade de opções oferecidas de cada 

produto (cores, tamanhos, fragrâncias), e a consistência refere-se à quão estreita é a 

relação entre as diferentes linhas de produto em termos de uso final (sinergia entre 

as linhas de produto). Optou-se assim, em seguir a orientação de Kotler e Keller 

(2006) por se considerar como a mais completa.   

Concatenando-a com a análise das entrevistas, identificou-se que, em relação 

à abrangência, alguns entrevistado(a)s declararam gostar de encontrar diferentes 

linhas de produtos em seus supermercados preferidos, tais como plantas, livros, 

eletroeletrônicos, dentre outros. Ao ser perguntada por que preferia o supermercado 

1, uma das razões declaradas argumentou: 

[...] Tem de tudo, tem tudo ali concentrado, você tem desde a televisão até o 
lápis escolar... Tudo que eu tenha direito. Eu pego o meu carrinho e lá vou 
eu... Plantas, (eu amo), flores, livros, discos... O setor de comida é o último. 
(Entrevistada Turquesa). 

Outra entrevistada, ao ser perguntada se o supermercado tinha como única 

finalidade a compra de alimentos, disse: “Ah, eu me perco muito. Flores e livros eu 

sempre trago. Não deixo nunca de comprar.” (Entrevistada Angelita). 

Mas, pode-se observar que a situação financeira influencia diretamente neste 

interesse. A entrevistada Turmalina, por exemplo, falou: 

[...] Eu prefiro um supermercado menor. Como eu não sou de comprar 
coisas importadas, diferenciadas porque meu salário não permite, eu prefiro 
que tenha só o básico mesmo. (Entrevistada Turmalina). 

Entretanto, logo em seguida a mesma entrevistada demonstrou seu interesse 

em mercadorias diferenciadas, sendo, de fato, a situação financeira um limitador, 
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pois confessou fazer umas extravagâncias de vez em quando com queijos finos, 

categoria de produtos de que confessou gostar muito. 

Mas não só os sentimentos positivos foram detalhados. Os negativos também 

surgiram. Como em uma declaração onde um quiosque de revelação de filmes foi 

retirado do interior da loja, e o entrevistado demonstrou irritação com o episódio. 

[...] Tinha uma seção de fotografia que por diversas vezes eu usei. É que o 
preço era bom. Você chegava lá, entregava um CD ou uma memória para 
revelar e, enquanto você fazia as compras, na saída, você pegava o seu 
filme. Mas fiquei chateado porque acabaram com o serviço (Entrevistado 
Berilo.). 

No entanto, ter uma abrangência extensa também pode causar certa 

estranheza nos clientes, demonstrando certa inconsistência. Em uma declaração 

espontânea, uma das entrevistadas disse: “Com tanta loja por aí, para que eu vou 

comprar roupa no mercado?!” (Entrevistada Jade.). 

A extensão do mix também foi citada, tanto no sentido positivo, como no 

negativo. E, algumas vezes, com manifestas reações emocionais. Perguntado sobre 

os motivos que o faziam se dirigir até um supermercado mais distante em detrimento 

de um mais próximo, dois entrevistados se manifestaram da seguinte forma:  

É que esse supermercado daqui é muito pequenininho. Tem poucas coisas 
e você fica sem opção. E eu acho que as mercadorias do 10 têm uma 
diversidade maior. (Entrevistado Berilo). 

O 11 é mais próximo, mas, não tem nada! É muito pouca coisa... Não tem 
carne, não tem batata, nada disso. Agora o 7 não, o 7 tem de tudo. 
(Entrevistada Bronzita). 

Sob o ponto de vista de um dos gerentes, a variedade foi citada como um dos 

atributos de um supermercado ideal. Segundo ele, a satisfação do cliente está 

diretamente relacionada a encontrar tudo que precisa e se possível, um pouco mais. 

Outro gerente, no entanto, afirmou gostar da extensão de seu mix de produtos, 

mesmo sabendo ser esse mix menos extenso do que sua concorrência. Segundo 

ele, o concorrente tem uma extensão maior, mas perde mais dinheiro em função 

disso, pois seu giro nesses produtos diferenciados são menores. Ele prefere então, 

trabalhar com as marcas mais conhecidas. Situação que parece encontrar sinergia 

na opinião do consumidor maduro. 
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Em pesquisa realizada por Lima et. al. (2004) no interior de supermercados 

sobre a alimentação da terceira idade, constatou-se que, o adquirir um alimento, 

47% dos consumidores maduros consideram a qualidade nutricional como a variável 

mais relevante, enquanto 20% acham que o preço é mais importante. 

Pode-se inferir, portanto, que para o consumidor maduro, a qualidade é mais 

importante do que o preço, o que indica uma maior fidelidade às marcas já 

reconhecidamente de qualidade. Essa circunstância de fidelização às marcas aflorou 

nas entrevistas de forma espontânea, tendo sido mencionada em duas ocasiões 

pelas entrevistadas: 

[...] Mas o que está me irritando é que eu sou fiel às marcas e eles estão 
vendendo uma marca deles [própria]. Não sei o porquê. Nunca vi esta 
marca! Não vou dizer que a marca é ruim, mas não gosto. Fico na dúvida. 
(Entrevistada Jade). 

Sou conservadora em relação às marcas. Às vezes eu até experimento, 
mas, de um modo geral, eu não arrisco. Eu já tenho aquelas marcas... Às 
vezes você compra uma coisa mais barata e não satisfaz o seu paladar... 
Então, eu prefiro não arriscar. (Entrevistada Angelita ao ser indagada sobre 
o costume de buscar novidades no supermercado). 

Mas, essa visão não parece ser compartilhada pelos gerentes que declararam 

que seria melhor que suas lojas tivessem mais produtos de marca própria a fim de 

não ficarem presos aos fornecedores tradicionais, assim como ter a oportunidade de 

oferecer preços mais baratos. 

Outro fato interessante foi a constatação de que, mesmo para o público 

maduro que a princípio poderia ser um pouco mais conservador, a preferência por 

produtos de alta praticidade se fez presente.  

Sou objetiva, opto pelas coisas práticas. Se tiver pronto, semipronto, aquilo 
é uma beleza. Coloco no microondas e pronto... Porque a gente está cada 
dia mais acelerada. Então, se você colocar o produto pronto, semipronto, 
num preço razoável, vai ter saída direto. Porque quem vai querer ir para o 
fogão? Então eu acho que carece muito de coisas assim semiprontas, mais 
práticas. (Entrevistada Ágata). 

No entanto, as pesquisas realizadas até então parecem estar longe de um 

consenso sobre esse assunto. Vários são os autores que defendem ideia justamente 

contrária a essa, indicando que os consumidores maduros seriam indiferentes ao 

conceito de praticidade na alimentação (HUNTER; WORSLEY, 2009; LIMA-FILHO 

et. al., 2008; MAIA; SANTOS, 2009, QUEVEDO-SILVA; LIMA-FILHO; FAGUNDES, 

2012; RELVAS, 2006), preterindo essa a uma alimentação mais caseira.  
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Já na pesquisa realizada com consumidores maduros na Índia por Dalwadi, 

Rathod e Patel (2010), concluiu-se que a presença de alimentos de conveniência 

influencia positivamente na qualidade percebida do estabelecimento. E existem 

ainda aqueles que deduziram não existir quaisquer diferenças entre consumidores 

mais jovens e maduros em relação a este assunto (MOSCHIS, 1987; UNCLES, 

1990).  

Essa variedade de diferentes resultados pode indicar a existência de uma 

segmentação dentro do segmento maduro, conforme identificado por Moschis 

(2003), que busca diferentes opções de produto. Ou, ainda, da falta de um 

entendimento maior sobre o que esse segmento entende por praticidade.  

Duas das entrevistadas, ao serem provocadas neste sentido, comentaram 

que a praticidade não diz respeito à presença de pratos congelados que vão direto 

do freezer para o microondas. Isto porque, sob sua ótica, estes produtos são pouco 

saudáveis, levam muitos conservantes e gordura. Praticidade para elas é a presença 

de itens saudáveis semiprontos. E deram como exemplo as verduras e hortaliças já 

higienizadas e cortadas dispostas em pequenas porções para consumo diário, a 

oferta de massas pré-cozidas e alimentos previamente prontos. Mas sublinharam a 

necessidade de o produto ser natural ou confeccionado pelo próprio supermercado, 

sem a presença de elementos conservadores, modificadores de sabor, dentre 

outros. 

Desta forma, justifica-se uma maior variedade de produtos em oferta para o 

consumidor maduro, principalmente estes cuja praticidade envolve um pré-preparo 

do alimento e não a sua forma industrializada. 

Com relação à variedade, Moschis (2003), explica, ainda, que consumidores 

maduros buscam manter o autoconceito de juventude, o que os leva a continuar 

observando mensagens dirigidas ao público mais jovem. González (2007) ratifica a 

pesquisa de Moschis (2003), ao encontrar indícios de que a componente variedade 

é importante para os consumidores maduros, sendo considerada na escolha do 

supermercado preferido.  
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4.2.2 Preços 

Em nenhum momento o componente preço foi estimulado através de 

perguntas específicas, no entanto, apareceu no discurso de alguns entrevistado(a)s. 

Não por acaso, Kotler e Keller (2006) citam que os preços são um fator-chave de 

posicionamento. 

Ao justificar, por exemplo, o motivo de não frequentar determinado 

supermercado, uma das entrevistadas foi categórica: “Porque ele é careiro!” 

(Entrevistada Jade). Esta justificativa também foi oferecida por outra entrevistada ao 

alegar o motivo de uma frequência maior em um supermercado do que em outro: 

“Vou mais no 5 por causa do preço.” (Entrevistada Ágata). 

No entanto, este componente só foi declarado como o fator de preferência do 

supermercado por uma das entrevistadas, que disse, explicitamente, preferir o 

supermercado 6 em função desse ser o mais barato de seu bairro. 

 Este supermercado é uma bagunça, é um nojo. Minha filha costuma dizer 
que nunca comprará em um lugar onde a alface está do lado da calcinha. 
Mas é meu preferido por conta do preço. (Entrevistada Turmalina) 

Nas demais entrevistas, os entrevistados expuseram suas preocupações em 

torno do componente preço relativo, dando a entender que o importante é a 

percepção de preço justo em relação à qualidade oferecida. Na verdade, o que se 

pôde captar é que esse segmento não gosta de lojas muito cheias  (fato este que 

será mais bem detalhado no componente ambiente), e, sabendo-se que 

supermercados tidos como barateiros são normalmente cheios, a preocupação em 

frequentar o supermercado mais barato é uma aparente contradição. Desta forma, o 

que se pôde inferir é que este segmento entendende que os preços não diferem 

muito de um supermercado para o outro. O que importa é o estabelecimento não 

abusar na precificação. 

 Eu acho que você compra uma coisa num mercado mais barato do que 
noutro. Porém, existem outros produtos neste segundo supermercado mais 
caros do que no primeiro. No fim é tudo igual (Entrevistada Angelita). 

O que há no 6, e que muita gente não sabe, é que ele só tem barato, arroz, 
feijão, macarrão. O resto é igual a todos os outros. Mas as pessoas mais 
humildes vão lá porque tem o feijão o macarrão e o arroz, e acabam 
comprando todo o resto. Nos mercados, preço é tudo igual. (Entrevistado 
Quartzo.) 
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Este fato encontra respaldo em Meneely, Strugnell e Burns (2009) que 

destacam que a sensibilidade a preços para este segmento é menor do que em 

segmentos mais jovens. Segundo os autores, o consumidor maduro costuma dar 

mais importância à qualidade dos produtos do que ao preço. 

Todavia, sob a ótica dos gerentes, esse é o principal componente de 

determinação da preferência pelo seu supermercado. Quando perguntados sobre os 

motivos que levam os clientes a preferirem a concorrência à sua loja, todos foram 

unânimes ao incluir o preço como um desses fatores. 

 

4.2.3 Proximidade 

 A localização desempenha papel de fundamental importância na escolha da 

loja para o consumidor. Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) afirmam que, se 

todos os outros atributos forem aproximadamente iguais, o consumidor geralmente 

escolherá a loja mais próxima. Na pesquisa de Meneely, Strugnell e Burns (2009), 

este também foi um dos atributos mais citados.  

Este fato também foi constatado nessa pesquisa, corroborando com os 

autores citados acima. Perguntada por que fazia mais compras em determinado 

supermercado, a entrevistada afirmou: “Porque é um dos mais pertos de casa. Eu 

moro quase em frente.” (Entrevistada Jade) 

Contudo, apesar de a loja preferida ser sempre mais próxima, não era 

necessariamente a mais próxima. Isto é, no caminho das compras, os entrevistados 

passavam por pelo menos outra loja de supermercado, mas, andavam mais um 

pouco para chegar até a sua preferida. Outros componentes, além da proximidade, 

faziam com que ele caminhasse um pouco mais até a sua preferida. Apesar disto, 

vez ou outra, essas lojas preteridas recebiam a visita desses consumidores. Assim, 

apesar da grande importância que parece ter o fator proximidade, vale observar que 

este fator pode ter seu peso diminuído em função de outros fatores. 

Outra notação que se deve fazer em torno da componente proximidade é a 

necessidade de entendimento de o que seja próximo. Ou ainda, próximo a quê? 

Pois, quando perguntada por que comprava hortifrutigranjeiros não somente no 

supermercado, como também numa loja especializada em hortifruti, a entrevistada 

Angelita disse: 
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Porque é prático pra mim. É o meu caminho. Então no meio do caminho eu 
acabo entrando neste hortifruti... No supermercado eu compro uma vez no 
mês. (Entrevistada Angelita). 

No caso dessa entrevistada, ela praticava Ioga algumas vezes por semana e 

seu caminho natural implicava passar em frente a uma loja de hortifruti. A 

proximidade, portanto, não envolvia, neste caso, a proximidade de sua casa; mas 

sim, como ela mesmo declarou, “no caminho.” Assim, entende-se que proximidade 

envolve conveniência: próximidade do trabalho, no caminho da academia, no 

caminho de casa, dentre outros. 

Utilizar-se do carro para fazer compras não parece ser uma alternativa muito 

frequente para esse segmento. Nas entrevistas realizadas, somente um entrevistado 

- que havia se mudado da cidade de Niterói para o Rio de Janeiro e ainda era fiel ao 

antigo supermercado – declarou fazê-lo. Em verdade, suas compras corriqueiras não 

se davam mais neste supermercado preferido, o qual atualmente ele necessitava do 

carro alcancar. No entanto, pelo menos uma vez por mês ele se utilizava do carro 

para fazer compras. Ao mencionar por que o supermercado preferido era o de menor 

frequência de compras, justificou: 

Eu já frequentei mais [supermercado], mas agora, eu tenho frequentado 
pouco porque é chato você pegar o carro. Mas eu ainda faço isso. Eu 
compro muito lá. (Entrevistado Berilo). 

Eu só carrego aquilo que posso carregar. Eu, antigamente, pegava o carro, 
mas isso é chato, muito chato. (Entrevistada Turmalina.) 

Outro(a)s entrevistado(a)s mencionaram a utilização do carro para fazer 

compras. No entanto, isso só ocorria esporadicamente quando se faziam presentes 

nas compras os filhos desses consumidores. A entrevistada Bronzita , por exemplo, 

disse fazer compras uma vez por mês no supermercado 5,  pois sua a filha a levava 

de carro. 

Mas, o mais interessante é que para o consumidor maduro, estar próximo 

pode não ser uma vantagem tão substancial quando existem outros interesses em 

jogo como a saúde, por exemplo. Os achados neste sentido serão vistos mais à 

frente, na conclusão. 

 

4.2.4 Qualidade 

 Segundo Solomon (2011), tentar explicar qualidade não é fácil, pois o termo 

tem significados tão evasivos que o tornam de difícil compreensão. Contudo, o autor 
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frisa que os consumidores se valem de uma série de pistas para inferir qualidade -  

“incluindo o nome da marca, o preço a até mesmo as próprias estimativas de quanto 

foi gasto na campanha publicitária de um novo produto” (SOLOMON, 2011, p.393). 

Assim, tentaram-se inferir, da pesquisa, pistas que indicassem que os entrevistados 

falavam a respeito do tema.  

Explicitamente, a palavra qualidade só foi mencionada uma única vez pela 

entrevistada Angelita, ao dizer que “a qualidade do pescado no supermercado 1 era 

boa”. Nos demais, o que se obteve foram pistas que indicaram que o cliente está se 

referindo a esse atributo como fator de atração ou de repulsão a determinado 

supermercado. 

Por exemplo, ao ser perguntada por que frequentava determinado 

supermercado, pois havia declarado anteriormente não gostar muito dele, a 

entrevistada falou: “Mas eu continuo frequentando-o porque tem um queijo curado 

de que gosto.” (Entrevistada Jade). Por motivo similar, o entrevistado Berilo disse 

que, além de outros motivos, não gostava de ir ao supermercado mais próximo de 

sua residência “porque o pãozinho de lá era uma porcaria”. Aliás, o departamento 

padaria foi, de forma totalmente espontânea, citado muitas vezes como um dos 

motivos da preferência da visita ao supermercado. 

[...] tem um pão gostosinho, aí, às vezes, eu compro um pãozinho lá 
(Entrevistada Jade.). 

[...] Tem uma padaria excelente! Uma das melhores padarias que eu 
conheço. Tem bolos, pães diferentes, tem coisas muito boas. (Entrevistada 
Ágata). 

Curioso notar que, em todos os depoimentos anteriores, qualidade quase 

sempre é percebida em função dos produtos perecíveis (pescado, queijos, pães). A 

entrevistada Larimar declarou não comprar produtos hortifrutigranjeiros em 

supermercados pelo fato de eles não serem tão frescos e de qualidade quanto em 

um estabelecimento especializado neste setor e também próximo a sua residência. 

Segundo Rojo (1998a), a imagem de qualidade de uma loja supermercadista 

está associada principalmente a dois fatores: padrão arquitetônico e produtos 

perecíveis. Uma loja moderna reforça a percepção que o cliente tem em relação à 

qualidade do supermercado. No entanto, é pelos produtos perecíveis que os 

consumidores baseiam grande parte de sua percepção em relação à qualidade da 
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loja, pois os produtos industrializados podem ser encontrados em qualquer loja, mas 

a qualidade os perecíveis permite a diferenciação entre os concorrentes. 

 A preferência por marcas reconhecidas, já mencionada no tópico 4.2.1, 

também se mostrou presente para os consumidores maduros, onde, diante de uma 

marca nova e desconhecida, preferem não arriscar: 

[...] eu fico meio em dúvida quando é uma marca nova, uma marca que eu 
ainda não conheço ou não ouvi falar. Eu pergunto pra uma amiga. Eu não 
compro por ser mais barato. Eu prefiro comprar, pagando até mais, mas eu 
prefiro comprar o que eu já conheço. (Entrevistado Turquesa.). 

Em pesquisa realizada pela consultoria A.T.Kearney (2013), estes 

consumidores mostraram-se como aqueles que buscam produtos de qualidade e são 

leais às marcas, não sendo particularmente sensíveis ao preço, mesmo que seus 

rendimentos estejam abaixo dos níveis médios. Esta tendência se acentua à medida 

em que avançam na idade. 

 

4.2.5 Formas de pagamento 

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS, 2013a), em 

2012 o dinheiro foi o meio mais utilizado pelos brasileiros para pagar suas compras 

no autosserviço, respondendo por quase 40% das transações no setor e com alta de 

2% em relação ao ano anterior. Em contrapartida, a utilização do cartão de crédito 

cresceu apenas 0,94% no mesmo período.  

No entanto, dentre os entrevistados, a forma preferida de pagamento foi a 

eletrônica, o que de certa forma está na contramão da tendência do setor. Tal 

contradição pode ser explicada pela preocupação que eles têm em portar dinheiro, 

sendo, inclusive esse, um dos motivos de uma das entrevistadas não frequentar o 

supermercado 6, que só aceita dinheiro como pagamento. 

[...] e outra coisa, no 1  você paga no cartão, não precisa levar dinheiro. Ao 
passo que no 6 é dinheiro. Não é nem o fato de você não ter o dinheiro, 
mas é o perigo. O fato de ter que levar. (Entrevistado Turquesa). 

Mas, não só a insegurança explica a preferência em utilizar-se de meios 

eletrônicos para pagamento: o aspecto financeiro da limitação financeira também foi 

detectada. A entrevistada Turmalina disse que, apesar de hoje em dia este não ser 

necessariamente um aspecto importante, em determinada época de sua vida, 

quando passou por dificuldades financeiras mais graves, não podia fazer suas 
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compras em determinado supermercado, mesmo ele sendo mais barato, em função 

de não aceitar cartão de crédito. 

A prioridade às bandeiras de cartão mais conhecidas em detrimento às 

bandeiras próprias dos supermercados também surgiu nas entrevistas: “De um 

modo geral, eu uso o meu cartão de crédito, embora eles tenham o cartão deles – 

que eu também tenho - eu uso o meu mesmo. Prefiro” (Entrevistada Angelita). 

 Mas, de uma forma geral, este componente não pareceu ser importante na 

escolha do supermercado preferido, tanto pela visão dos clientes, quanto pela visão 

dos gerentes, que declararam não considerar este componente importante. Isto 

pode ser em função de a maioria dos supermercados trabalharem com formas 

variadas de pagamento, não havendo diferenciação nesse quesito. O que chamou a 

atenção foi o fato de que este segmento entende que deve haver esta variedade de 

opções, pois ao contrário, esse pode ser um dos motivos da não compra no 

estabelecimento. 

  

4.2.6 Facilidade de encontrar os produtos/exposição 

 Segundo Rojo (1998a), tão importante quanto a variedade para uma loja é a 

constância da presença dos produtos no ponto-de-venda. Os clientes costumam 

demonstrar muita irritação quando não encontram produtos que estão habituados a 

comprar.  

Durante o estágio de observação da pesquisa, percebeu-se que este 

consumidor fica realmente irritado quando ocorre qualquer alteração de posição das 

categorias de produtos no interior da loja que lhe dificulte encontrar o produto. Como 

normalmente ele já conhece muito bem a loja, vai direto aos locais onde se 

encontram os produtos que fazem parte de sua lista de compras (seja esta lista 

escrita ou armazenada na memória) e, se não o encontram, isso gera perturbação. 

 Depreendeu-se, das entrevistas, que os supermercadistas deveriam ser mais 

cuidadosos com relação a este ponto, evitando a modificação dos locais de 

exposição dos produtos, assim como buscar um racional de exposição que esteja 

mais de acordo com o que o consumidor espera. 

Quando o supermercado entende como o cliente gostaria que estivessem 

dispostas as mercadorias e evita alterar seu posicionamento, isso parece gerar 

contentamento. Ao ser indagado sobre o grau de importância desse tópico 
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(facilidade de encontrar os produtos), um dos entrevistados afirmou que era muito 

importante e justificou como um dos motivos de ter o supermercado 1 como seu 

preferido: “Lá no 1 é tudo no lugarzinho certinho. Você vai lá e já sabe onde as 

coisas estão.” (Entrevistado Quartzo). A entrevistada Ágata proporcionou uma 

declaração mais detalhada sobre o tema: 

Se o supermercado é pequeno fica mais fácil de você localizar [os 
produtos]. Se o supermercado é grande e às vezes muda, é ruim. Eu acho 
que alguns supermercados não tem muito critério de disponibilizar um 
produto de acordo com a necessidade do cliente. Às vezes tem coisas que 
ficam meio distantes. Então eu acho que tem uns mercados que fazem um 
pouco de confusão nessa coisa da arrumação. Por isso que eu acho que os 
mercados deveriam ser arrumados de uma forma mais objetiva para que 
você passe o olho, pegue e pague rapidinho. (Entrevistada Ágata). 

Outra observação anotada foi a verificação de que os entrevistados 

reconhecem quando a exposição do supermercado é bem feita: “Eu gosto de, ao 

chegar, ver aquelas coisas bem expostas. Isso enche os olhos. É a parte que eu 

mais gosto.” (Entrevistada Angelita). 

Quando se fala em exposição, o primeiro elemento que surge à mente é a 

arrumação dos produtos. Entretanto, durante as entrevistas, surgiu outro aspecto 

não ideado: a exposição/arrumação dos preços em relação aos produtos nas 

prateleiras. Em outras palavras, ao cuidado que o supermercadista tem que ter ao 

arrumar as mercadorias a fim de deixar o preço próximo ao respectivo produto. Um 

dos fatores de rejeição apontados por uma entrevistada ao supermercado 7 foi 

justamente isso: “A gelatina está de um lado e com preço de outra coisa. É tudo 

assim. Tudo trocado. Eles não têm organização nenhuma neste ponto. Eu prefiro ir 

ao 5. por causa disso” (Entrevistada Angelita).  

Um dos gerentes entrevistados demonstrou conhecer a importância desse 

componente. Instigado a responder sobre o assunto, disse que disponibiliza parte do 

seu tempo para ficar na frente de sua loja e, percebe que alguns clientes já entram 

perguntando onde fica determinado produto. No entanto, os consumidores que o 

fazem não são os maduros, pois esses normalmente já conhecem a loja. 

Segundo Meneely, Strugnell e Burns (2009, p.462) “a realocação de produtos 

costuma causar confusão e ansiedade e em alguns casos, é motivo para não 

compra no supermercado”. 

 

4.2.7 Instalações físicas 
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Com relação à limpeza, o que transpareceu foi o fato de que um ambiente 

limpo é o mínimo que os entrevistados esperam encontrar em um supermercado. 

Não pareceu ser admissível, por parte dos consumidores, qualquer sinal de falta de 

higiene das circulações ou das áreas de produção e exposição: 

 O atributo de um supermercado ideal é principalmente a limpeza. É uma 
das coisas mais necessárias. E isso não há no [supermercado] 7. As 
gôndolas não são muito limpas. Acho que eles desligam as geladeiras à 
noite e as coisas ficam derretidas. (Entrevistada Bronzita). 

Eles cortam o melão na sua frente com uma faca que parece não ter visto 
água há muitos anos. (Entrevistada Larimar ao relatar a falta de higiene que 
percebe em um dos supermercados frequentados) 

Assim como limpeza, aspectos relacionados aos equipamentos não foram 

estimulados, mas surgiram de forma espontânea. Muito provavelmente em função 

da idade do(a)s entrevistado(a)s.  

Foi acentuada, por exemplo, a dificuldade em alcançar os produtos nas 

gôndolas como um fator que incomodava: “[...] quando eu vou pegar os iogurtes e 

estão bem lá atrás, tem um ferrinho que eu subo. Já me falaram que eu não posso 

fazer isso, que eu posso escorregar. Quando tem alguém perto eu peço.” 

(Entrevistada Turquesa). 

Para alcançar um produto na prateleira mais baixa, um dos entrevistados 

falou: “Eu tenho dificuldades. Eu já tenho idade e para abaixar é um problema.” 

(Entrevistado Quartzo.).  

E a questão não se limita às gôndolas, sendo citada inclusive em relação ao 

espaço de passagem nos caixas: 

O 1 tem dois caixas que são de pessoas mais velhas. Algumas vezes eu 
entro [neles] porque eles têm um espaço maior. Nos outros é mais estreito, 
você passa ralando o carrinho. O dos velhinhos é mais largo. Isso eu acho 
interessante. (Entrevistada Jade). 

 Semelhante dificuldade foi exposta por Yin (2011), que constatou, através de 

trabalho etnográfico documentado através de fotos no interior de supermercados, as 

dificuldades que o consumidor maduro enfrenta com relação a equipamentos 

inadequados e à acessibilidade aos produtos.  

Dentre seus principais achados, verificou-se a frequente necessidade de se 

curvarem para acessar os produtos desejados, ou de se esticarem para os produtos 

expostos em prateleiras muito altas que dificultavam o acesso, além de outros 
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obstáculos nos caixas, tais como dificuldades em abrir as sacolas plásticas, dentre 

outros.  

 Como se pode constatar, são dificuldades semelhantes às encontradas na 

pesquisa, donde se conclui que os supermercados não estão preparados para 

atender a este público. No entanto, sob o ponto de vista gerencial, parece haver uma 

percepção de que esse componente possa ser um dos que influencia na escolha da 

loja preferida. Um dos gerentes (cujos clientes são, em sua grande maioria, do 

segmento maduro), ao ser perguntado sobre quais os principais motivos levavam os 

consumidores a preferirem a concorrência à sua loja, mencionou como uma das 

possibilidades o fato de sua loja possuir arquitetura que não facilite a circulação. 

Citou o fato de o concorrente, para o qual vem perdendo vendas, ter realizado uma 

reforma que fez com que seus corredores ficassem mais amplos. 

 

4.2.8 Equipe 

Ao compreender que “as percepções que os clientes constroem acerca da 

qualidade do serviço são afetadas pelo comportamento dos funcionários.” 

(ZEITHAML, BITNER, GREMLER; 2011; p.391), depreende-se o motivo pelo qual 

este componente foi o segundo mais citado pelos entrevistados na pesquisa.  

Esmiuçando-o, pode-se dizer que as declarações dos entrevistados orbitaram 

em torno dos sub-componentes falta de atendimento/funcionários, falta de 

treinamento e aspectos relativos à importância do contato pessoal para este 

consumidor maduro.  

De forma unânime, a diminuição do número de funcionários nos supermercados 

é algo perceptível e, até certo ponto, entendido como fato inexorável para todos os 

entrevistados. Depurou-se que, apesar de não gostarem dessa situação atual, 

entendem que todos os supermercados adotaram esta prática para diminuição de 

custos e que, provavelmente, é um caminho sem volta. No entanto, gostariam que a 

situação se modificasse. 

O que eu acho errado é que eles colocam 48 caixas e eu nunca vi todos 
funcionando, mesmo em época de Natal. Isso eu acho errado. (Entrevistada 
Jade.). 

Olha, em supermercado, você só tem mesmo os funcionários do caixa, ou 
ali no setor de eletrodoméstico. É igual ao banco. Você hoje vê um monte 
de caixas vazias. (Entrevistada Turquesa). 
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Mas hoje é tudo simplificado não é? Tem a fila do embandejado...[carne já 
cortada]. Eu não gosto muito não; mas fazer o quê? (Entrevistada Turquesa 
ao se referir ao autosserviço do açougue em seu supermercado preferido). 

A falta de treinamento e a consequente falta de sensibilidade em lidar com o 

consumidor maduro também surgiram nas entrevistas. A entrevistada Jade, ao se 

referir à falta de cuidado dos funcionários de determinado supermercado ao permitir 

que a fila de idosos fosse negligenciada, disse: “Eu fico indignada, mas não faço 

escândalo na hora, mas fico chateada.” Em seguida, teceu o seguinte comentário: 

Você tem que ficar procurando [funcionário]. Não tem mais uma pessoa 
[que lhe atenda]. Quando se pede para um repositor buscar um produto ele 
leva horas, para ver se você desiste e vai embora. (Entrevistada Jade). 

Comentários semelhantes foram feitos por outros entrevistados: 

 Quando o supermercado inaugurou, eles tinham funcionários perguntando 
se você queria algum produto que estivesse faltando, mas agora... 
(Entrevistado Berilo). 

 Atendem mal, não querem saber de nada. Quando eu quero saber onde é 
que tem um negócio é: - Eu não sei, procure o chefe aí, procure saber com 
ele. O atendimento é ruim. Só vou até lá na emergência (Entrevistado 
Quartzo ao justificar por que não gostava de determinado supermercado). 

Na opinião dos gerentes, este aspecto também é importante. Ao declarar 

sobre o que poderia ser a pior experiência de compra em um supermercado, um dos 

gerentes enumerou duas situações péssimas ao seu ver: não ser recepcionado com 

um bom dia e ser mal atendido nos balcões. 

Outro ainda, ao ser perguntado se existia diferença entre o consumidor 

maduro dos demais, atestou “tem que dar atenção”, dando a entender que o 

consumidor maduro exige maior cuidado no trato. 

Segundo Moschis (2003), a atenção pessoal é importante para os 

consumidores idosos, pois eles gostam de saber que aquele que está oferecendo o 

produto ou serviço se preocupa com eles. Assim, depreende-se que consumidor 

maduro valoriza o atendimento com vínculo. O aspecto afetivo parece ser muito 

considerado na utilização de serviços. 

Essas questões se ratificaram durante as entrevistas onde não foram poucas 

as manifestações neste sentido: 

Ah! eu gosto que tenha gente para conversar. Mas como hoje em dia tem 
poucos funcionários, eu converso no caixa. E quando tem fila grande, o 
povo reclama é claro, mas eu converso (Entrevistada Turquesa.). 
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Eles dizem: - oi senhora como vai? Isso é bom! Eu gosto porque quando 
você mora sozinha você começa a pensar assim: - ninguém me ama 
ninguém me quer. Então tem dias que você precisa de colo. Você quer ouvir 
gente.(Entrevistada Turquesa.). 

Eu acho o pessoal [funcionários] do 4 mais atenciosos. Eles procuram ver o 
que o cliente está querendo para atender, dão mais atenção. No 5, você é 
até ignorado. (Entrevistada Ágata). 

Os caixas são normalmente muito simpáticas (Entrevistada Angelita 
relatando um dos muitos motivos para preferir o supermercado 1) 

Gosto de conversar... É tudo lá do norte, paraíba, cearense, 
pernambucano... Eu adoro este contato! (Entrevistado Quartzo). 

O gerente de lá já me conhecia. Na época em que a cerveja aumentava a 
toda hora, ele guardava a minha. E guardava pelo preço mais baixo. 
(Entrevistado Berilo). 

O mais importante é o atendimento à pessoa. Então eu sugiro a todo 
mercado do Rio de Janeiro que eles esqueçam até um pouco o preço. 
Atentem para o atendimento. Isso é que é importante! Porque quando a 
pessoa atende bem o cliente. Ele nem quer saber quanto custa. É pelo 
atendimento que ele está tendo. (Entrevistado Quartzo.) 

Parente (2000) encontrou evidências de que os atributos de atendimento 

cordial e atencioso, maior participação do vendedor durante a compra e sinalização 

de produtos e serviços são os mais valorizados pelos idosos do que pelos jovens. 

Esse fato foi corroborado na pesquisa de Garcia, Gonzalez e Mauad (2010), que 

inferiu que os consumidores idosos demonstram a necessidade de bom 

atendimento, de organização física com conforto e de interação social - circunstância 

não encontrada pela senhora Bronzita no supermercado 7: 

A entrega da carne, por exemplo, é junto com o horário que o povo está lá. 
Eles colocam no ombro e: saem gritando: - Sai dona, sai mona, sai vovó. 
Um horror! (Entrevistada Bronzita). 

Um dos gerentes entrevistados disse dedicar atenção especial ao assunto, 

orientando não somente os seus funcionários como também os terceirizados e 

promotores de venda sobre o cuidado que se deve ter em relação a isso. Citou 

situação interessante, similar à narrada acima, em que, ao perceber que os 

entregadores tinham uma atitude semelhante no supermercado 7, chamou-os e 

solicitou que isso não ocorresse mais, pois a maioria de seus clientes estavam 

situados na faixa acima de 60 anos e demandavam um cuidado maior. Muitos, 

inclusive, têm problema de locomoção, demorando-se um pouco mais para dar 
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passagem. Outros ainda têm problemas auditivos e às vezes não dão passagem por 

simplesmente não escutá-los. 

Os gerentes entenderam ser o atendimento uma das razões de os clientes 

preferirem suas lojas, embora, conforme suas percepções, o fator preço exerce 

grande predominância, sendo sempre citado. 

Assim, se o atendimento depende da relação cliente-provedor, é mais 

provável que sentimentos fortes e positivos sejam gerados quando esta relação é 

empática. E, se experiências emocionais fortes e positivas ajudam a aproximar o 

cliente à empresa de forma que este vínculo seja tamanho que dificilmente o cliente 

dificilmente comprará em outro lugar, a empatia é um recurso emocional eficaz na 

experiência do atendimento (BARLOW; MAUL, 2001), principalmente para os 

consumidores maduros que parecem ser sensíveis a este atributo. 

 

4.2.9 Ambiente 

Solomon (2011) acredita que o ambiente da loja exerce forte influência sobre 

muitas compras de forma geral. Zeithaml, Bitner e Grewlwer (2011), acrescentam 

que isto ocorre em função das pessoas reagirem ao ambiente de maneira cognitiva, 

emocional e fisiológica. Os autores complementam ainda que, no campo dos 

sentimentos, a simples presença num local, pode alterar seu estado emocional. As 

cores, a decoração, a música e outros elementos da atmosfera podem exercer 

inexplicáveis efeitos sobre as pessoas; efeitos estes que provavelmente não 

envolvem um pensamento racional, mas sim, uma emoção inexplicável. 

No sentido de facilitar a análise dos achados da pesquisa - visto que este 

tópico foi o que obteve um maior número de observações - seguiu-se o racional de 

Zeithaml, Bitner e Grewlwer. (2011), subdividindo-se o tópico ambiente em: 

condições do ambiente (1), leiaute (2), sinais/símbolos (3) e coprodução (4).8. 

 

1) Condições do ambiente: Zeithaml, Bitner e Grewlwer (2011) apontam que as 

condições do ambiente (iluminação, temperatura, ruído, cores, odores, dentre 

outros) afetam os cinco sentidos. Ressaltam os autores, ainda, que todos estes 

                                                 
8
 Zeithaml, Bitner e Gremler ao subdividirem o tópico ambiente, o fazem somente em três partes: condições do 

ambiente, leiaute e, sinais e símbolos. No entanto, os autores citam ainda que os consumidores têm, 
provavelmente, papel decisivo na percepção do ambiente para os demais clientes, dando a isto o nome de 
coprodução (ZEITHAML, BITNER, GREMLER, 2011), a qual decidiu-se incluir nesta dissertação como mais um 
aspecto do ambiente. 
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fatores afetam profundamente o modo como as pessoas sentem, pensam e reagem 

durante uma prestação de serviços.  

Nesse sentido, pelo fato de o Rio de Janeiro ser uma cidade cujas temperaturas 

atingem picos elevados, as observações colhidas neste subtópico expuseram mais 

veementemente a questão da temperatura no interior dos supermercados: 

Reclamei muito do ar-condicionado. Porque não tinha. O que tinha era um 
sistema de ventilação. Então, quando chegava o verão aquilo era um terror! 
(Entrevistado Berilo). 

A única coisa de que eu não gosto é o calor. No verão é muito quente. 
(Entrevistada Angelita). 

Apesar de praticamente todos os supermercados trabalharem com sistema de 

som ambiente, este ponto não foi mencionado em nenhuma das entrevistas. No 

entanto, a entrevistada Larimar disse ter ficado insatisfeita pelo fato de um dos 

supermercados que frequenta ter retirado o som ao vivo que proporcionava aos 

clientes na tardes de sexta-feira num canto do estabelecimento, onde também havia 

a preparação e venda de pizzas a lenha. Segundo ela, era uma das poucas coisas 

boas existentes neste supermercado. 

Ainda relativo a este tópico, o ruído interno provocado pelos frequentadores e 

pela equipe também surgiu em uma das entrevistas. A senhora Larimar disse odiar 

quando os funcionários gritam uns pelos outros no interior do supermercado. Na sua 

visão, isso deveria ser evitado de todas as formas através de um sistema de 

comunicação interno via rádio ou iluminação, pois torna o ambiente muito 

desagradável. 

Em relação aos odores, somente uma das entrevistadas (Turmalina) 

comentou o tópico, dizendo não frequentar mais determinado supermercado pelo 

cheiro insuportável que este exalava. 

A iluminação também foi citada uma única vez, no entanto de forma 

determinante. A entrevistada Turmalina disse que, dentre as características de um 

supermercado ideal, estava a necessidade do ambiente ser bem iluminado. 

Um ponto de reclamação presente em todas as entrevistas foi em relação às 

filas. Todo(a)s foram unânimes em afirmar que odeiam perder tempo nas filas, 

mesmo nas preferenciais. Perguntada sobre o que mais a irritava ao fazer compras, 

a entrevistada Turmalina foi categórica: a fila! Contudo, como os entrevistado(a)s, 
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em sua maioria, possuem versatilidade em relação a horários; evitam as filas 

fazendo suas compras em horários alternativos. 

2) Leiaute: O leiaute diz respeito à forma e ao tamanho do mobiliário, assim 

como a forma como este está disposto no ambiente visando ser funcional e 

realizando os objetivos propostos da empresa, dos clientes e dos funcionários 

(ZEITHAML, BITNER, GREMLER; 2011).  

Révillion (1998) surpreendeu-se ao verificar, em sua pesquisa, que o aspecto da 

decoração e do design ficaram entre os cinco primeiros na ordem de importância da 

dimensão conforto e conveniência, demonstrando o interesse que os consumidores 

possuem em frequentar um supermercado que proporcione um ambiente agradável.  

No entanto, parece que, para o segmento consumidor maduro a sensação de 

ambiente agradável não ocorre em função da estética, mas sim na amplitude e na 

facilidade de circular sem que outros clientes, ou até outros carrinhos de compra, 

esbarrem neles.  

Na pesquisa, entendeu-se o quão importante se faz este ponto para o 

consumidor maduro, tendo sido um tópico muito citado nas entrevistas: 

Também porque é tudo mais amplo, você anda... O 1 é mais confortável. As 
vezes eu vou até o 6, que é grande, mas as pessoas se esbarram. 
(Entrevistada Turquesa). – Nota: o supermercado declarado como preferido 
pela entrevistada foi o 1. 

[...] eu acho que os mercados hoje pecam pela falta de mobilidade. 
(Entrevistada Ágata.). 

Porque é mais amplo. É agradável fazer compras. (Entrevistada Angelita ao 
se referir ao supermercado preferido.). 

O 7 não tem espaço nenhum. A gente dá trombada. Já o 11 tem mais 
espaço. É melhor nesse sentido. È mais confortável. O 5 também é 
confortável. (Entrevistada Bronzita). Nota: o 5 foi declarado o supermercado 
preferido pela entrevistada. 

Eu gosto do 1 por ele ser enorme. Mas agora eles têm colocado uns 
containers no meio do caminho. Eu já andei reclamando, mas não resolveu 
(Entrevistada Jade). 

3) Sinais e símbolos: Apesar de os supermercados terem extrema preocupação 

com o assunto, sinalizando corredores e seções, padronizando uniformes e 

diferenciando-os para gerentes, caixas e repositores, dentre outros sinais e símbolos 

utilizados, este não foi mencionado pelos entrevistados. 
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4) Coprodução: Os clientes exercem, indubitavelmente, papéis de coprodutores 

na experiência do serviço, operando expressiva ascendência sobre eles (ZEITHAML, 

BITNER, GREMLER; 2011).  

Durante as entrevistas, observou-se que a presença de um público desagradável, 

de pessoas ruidosas ou mal educadas (de acordo com seus pontos de vista), assim 

como um ambiente cheio e de difícil locomoção, lentidão da fila, dentre outros, 

influenciam na imagem da loja e no humor dos entrevistado(a)s. Daí conclui-se a 

importância desse tema para a concepção de um ambiente agradável ou 

desagradável.   

Dentre os motivos da entrevistada Bronzita em não preferir frequentar um 

supermercado que lhe era mais próximo, foi dito: “No 7 a frequência maior é do 

pessoal pobre, do morro.”   Já a senhora Ágata (de 61 anos) respondendo à mesma 

pergunta declara um motivo no mínimo surpreendente: “Porque é lotado de idoso.” - 

sustentando seu ponto de vista mais à frente ao se referir sobre o atendimento: 

Normalmente eles colocam no caixa preferencial algum atendente que seja 
mais lento; exatamente por quê? Porque a clientela é mais lenta (idosos). 
Então acaba ficando lento demais. Fica horrível. Então eu saio e vou pra 
outra fila, porque eu quero sair rápido. (Entrevistada Ágata.) 

Révillion (1998) anotou, em seu trabalho com supermercados de Porto Alegre, 

que havia encontrado um aspecto interessante levantado por vários deles. Sob o 

pontos de vista de seus entrevistados, a sensação de estar em um ambiente 

agradável inclui a convivência com outros consumidores que frequentam a loja. 

Assim, para que o ambiente seja agradável, estes outros frequentadores devem ter 

perfil sócio-econômico e educacional equivalente ao padrão dos entrevistados. 

Um dos entrevistados declarou ter ficado constrangido com a atitude  de 

determinados clientes que ele presenciou mais de uma vez no interior do 

supermercado: 

Tem dois senhores que sempre vejo no 1. Eles chegam no setor de ameixa 
- uma ameixa cara, R$14,00 o Kg – e ficam lá, comendo. Eu passei um dia 
e um deles falou: - Quer uma ameixinha? Eu disse que não (risos). O 
pessoal do mercado já conhece eles, mas não fazem nada. Eles vão 
almoçar, lanchar, ceiar...(Entrevistado Quartzo) 

Este aspecto também surgiu em relação aos funcionários do supermercado. 

Uma das entrevistadas disse que os supermercados deveriam ter mais cuidado ao 

contratar seus funcionários, em especial os caixas, pois eles costumam falar muito 
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errado, além de terem uma apresentação ruim (referindo-se especificamente em 

relação aos dentes). 

Outro ponto fortemente mencionado foram as reclamações relativas ao 

ambiente cheio, que pareceu incomodar em especial a este consumidor; fazendo 

com que ele o evite e, até mesmo, não cogite da possibilidade de fazer suas 

compras em mercados tidos como mais baratos, por saber que neles encontrará um 

ambiente muito cheio. 

Olha eu até gosto de fazer compras. Mas não de ter que entrar num 
supermercado abarrotado de gente. (Entrevistado Berilo). 

Cheio demais! É muita gente! Eu gosto de espaço. (Entrevistada Jade ao 
justificar não frequentar nunca determinado supermercado).  

Ainda neste tópico, completou mais à frente justificando o porquê da 
preferência a outro mercado. A gente vai andando...anda pra lá e pra cá, 
não bate em ninguém... 

No entato, deve-se tomar cuidado para não cair no ardil de que a percepção 

de ambiente cheio se limita ao tamanho do supermercado. Decerto deve existir esta 

correlação devido às limitações físicas, mas nem sempre isso é verdadeiro: 

[...] apesar de ele ser pequeno, o espaço que ele tem pra andar com o 

carrinho não é igual ao 6. O 6 é super lotado. Esse não. Como é de bairro e 
como o preço é um pouco mais caro, é mais agradável de fazer compras. 
(Entrevistada Ágata). 

   A palavra agradável citada acima, aparece outra vez – só que 
desta vez no sentido de negação - para designar a sensação de mal-estar que se 
tinha ao frequentar um supermercado menos cheio. 

No 6 é uma bagunça, é  uma confusão, é uma correria. Para entrar é difícil 
e pra sair também. Para pagar é pior ainda... Um negócio horroroso!  Não é 
agradável (Entrevistado Quartzo). 

Da mesma forma, para duas das entrevistadas, um supermercado muito 

grande é impedidor de frequência: 

Mas tem uma coisa também, às vezes um supermercado é muito bonito, 
grande... mas só o tempo que se gasta do estacionamento até o o 
supermercado você leva uns 15 minutos, não tem condição. 

Foi interessante notar que a maioria das respostas logradas para este tópico 

foram obtidas a partir da questão: “Por que você prefere este supermercado?” Ou da 

questão: “Por que você não prefere este supermercado?”, indicando serem as 
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condições do ambiente, o leiaute e a coprodução os mais fortes fatores para o 

estabelecimento da preferência do supermercado pelo consumidor maduro.  

Da mesma forma, reações emocionais também foram observadas a partir 

desse componente, ratificando-se assim o pensamento de Sinha e Banerjee (2004), 

que afirmam que a experiência de compra que o ambiente de loja proporciona 

desempenha papel importante na reação afetiva do consumidor e, em 

consequência, na construção de padrões de imagem de loja.  

 

4.2.10 Fama e reputação 

Por possibilitarem a sinalização de determinado nível de qualidade, as marcas 

podem criar barreiras à entrada de concorrentes, além de uma maior fidelização, que 

venha a permitir a disposição do consumidor em pagar mais por isso (KOTLER, 

KELLER; 2006). Segundo Meneely, Strugnell e Burns (2009), consumidores 

maduros valorizam a marca dos varejistas e sua reputação mais do que 

consumidores mais jovens.  

No entanto, o que se viu nas entrevistas foi uma alta desconsideração pelas 

marcas. Aparentemente, outros atributos parecem ser mais significativos. Isso pode 

ser influência das características inerentes ao negócio no Brasil, onde 

diferentemente da grande maioria de outros países, o setor é muito pulverizado.  

Segundo a ABRAS (2013b), enquanto em muitos países do mundo o setor 

supermercadista é dominado por quatro ou cinco cadeias, no Brasil as cadeias 

regionais são fortes concorrentes das empresas que abrangem o território nacional. 

Na Inglaterra, por exemplo, 30% do mercado está sob domínio da Tesco. 

Entrementes, no Brasil, as cinco maiores detêm 28%. E, ao se agruparem as 50 

maiores empresas brasileiras do setor, não se chega a 50% do mercado. Deduz-se, 

desses dados, o quanto esse setor é extremamente pulverizado. Esta característica 

pode ter acarretado esta situação de aparente irrelevância em relação às marcas; 

como se pode ver através das declarações abaixo: 

Não, o nome do mercado não importa. O importante é o bem estar que ele 
pode proporcionar a você. (Entrevistado Berilo). 

Não, não importa. O que importa é ele ser limpo, e ter variedade. 
(Entrevistada Bronzita). 
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No entanto, em uma das entrevistas foi captada uma contradição no mínimo 

interessante. Uma das entrevistadas repetiu discurso semelhante ao exposto 

anteriormente - que a marca não importava. Mas, em outro ponto da entrevista 

captaram-se elementos que denotavam a emotividade que a envolvia em relação a 

marca de um supermercado que não existe mais. 

Independente da marca do supermercado, o importante é o bem estar que 
ele pode proporcionar a você. Porque todos trabalham mais ou menos com 
as mesmas marcas [de produtos]. (Entrevistada Jade respondendo se o 
nome do supermercado era importante). 

Mas, logo no começo da entrevista ela mencionou o principal motivo para o 

supermercado 1 ser o seu preferido: 

É porque eu sou fiel demais! Ali era o 8 e eu fazia [compras] no 8. E hoje o 
1 é que está no mesmo lugar. O 1. remete ao 8, que eu amava. Fiquei lá a 
vida toda. (Entrevistada Jade.). 

Isso faz crer que pode haver, sim, uma importância para este segmento na 

relação emocional com a marca, o que pode ser uma questão relevante para o 

supermercado. 

 

4.2.11 Resposta imediata a problemas identificados 

No entendimento de Barlow e Maul (2001, p.143), “nenhum outro aspecto do 

atendimento ao cliente é tão emocional como quando os clientes reclamam.” 

(BARLOW; MAUL, 2001, p.143). E, ainda segundo as autoras, as empresas em 

geral fazem pouco ou nada para apresentar uma solução para as reclamações 

recebidas. 

Todavia, essa não foi a impressão colhida das entrevistas. Ao que parece, 

as empresas supermercadistas têm dado grande valor ao legado de Stew 

Leonard´s9 que apregoa ser o segredo do varejo dar aos clientes o que eles querem. 

Em seu corolário de tratamento ao cliente só existem duas regras. Primeira: o cliente 

tem sempre razão. Segunda: se alguma vez o cliente não tiver razão, leia de novo a 

regra número 1 (COSTA, 2010).  

                                                 
9
 Desde seu humilde início como uma pequena loja de laticínios fundada em 1969 com sete funcionários, Stew 

Leonard cresceu e se tornou não só maior Dairy Store do mundo, mas um dos supermercados mais renomados, 
com vendas anuais de cerca de US$ 300 milhões e quase 2.000 funcionários. Stew Leonard foi apelidado de 
Disneyland of Dairy Stores pelo New York Times, por causa de dos personagens fantasiados que utiliza para 

divulgação das lojas. A empresa recebeu aclamação mundial por sua excelência no serviço ao cliente e 
qualidade. Em 1992, Stew Leonard ganhou uma entrada no Guinness Book of World Records por ter "as maiores 
vendas por unidade de área de qualquer loja de alimentos nos Estados Unidos." (LEONARDS, 2013). 
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Em todas as declarações obtidas sobre problemas ocorridos na relação com 

o supermercado, todos foram atendidos e, quase sempre, sem qualquer tipo de 

questionamento ou demora: 

Acontece algumas vezes do produto ser registrado como outro. Mas é uma 
coisa que na hora já é resolvido. (Entrevistada Angelita) 

[...] então nós reclamamos e eles vieram buscar. Então é uma coisa ou 
outra que às vezes dá problema. (Entrevistado Berilo sobre um problema de 
qualidade que teve com a carne entregue em casa) 

Sempre que tive algum problema eles  atenderam prontamente. Nunca tive 
problema nenhum. (Entrevistada Bronzita). 

Segundo Laforge (1989), consumidores maduros são menos propensos a 

reclamar do que consumidores mais jovens. Isto porque acreditam que 

demandariam esforço físico para tal e que este esforço pouco ou nenhum resultado 

traria. Isto, contudo, não pôde ser inferido da pesquisa. O que ficou mais patente foi 

o fato de que resolver prontamente os problemas não livra o cliente do sentimento 

ruim percebido no momento: 

Quando eu reclamei da fila, eles puseram mais caixas, mas até romper 
aquela inércia foi um negócio desagradável (Entrevistado Berilo.) 

Eles atendem bem, trocam e nem questionam. Mas pôxa, isso é muito 
desagradável. (Entrevistado Berilo.) 

Então, se, aparentemente os problemas pertinentes ao processo de efetuar 

compras em supermercados são prontamente resolvidos; o mais interessante seria 

adotar uma postura proativa em relação a estes a fim de que não se repetissem. 

Mas, principalmente, criar uma cultura de empatia no atendimento que amenizasse 

esta sensação desagradável que os consumidores maduros têm, mesmo após a 

resolução dos problemas, pois a empatia é um recurso eficaz na experiência de 

atendimento (BARLOW; MAUL, 2001).  

Um dos gerentes mencionou a falta desse fator (empatia) como um dos que 

mais gerava reclamações em sua loja. Muitas vezes, ao comunicarem-se com os 

clientes, os atendentes não tem o devido cuidado. Citou o exemplo de constantes 

reclamações que vinha viveciando com o setor de açougue por causa disso. O 

açougueiro responsável pelo atendimento aos clientes não sabia dirigir-lhes a 

palavra, o que gerava reclamações constantes, Mesmo quando o açougueiro estava 

certo, esse não possuía a habilidade em lidar com o cliente. 



90 

 

 

4.2.12 Serviços diversos 

Oates, Shufeldt e Vaught (1996) obtiveram resultados satisfatórios ao testar 

as variáveis de serviço em estabelecimentos varejistas: entrega em casa, pedidos 

por telefone, oferecimento de transporte até a loja, embalagem e estacionamento 

conveniente em consumidores americanos maduros. Esses pesquisadores 

concluíram que essas variáveis relativas ao atributo serviço tinham forte 

consideração para escolha da loja. 

Meneely, Burns e Strugnell (2008) acreditam que, dentre os serviços que os 

varejistas deveriam considerar para melhor atender o consumidor maduro incluir-se-

iam: o oferecimento de um serviço grátis de transporte para idosos, entregas em 

domicílio e áreas de descanso no interior das lojas com lugares para sentar. 

No Brasil, este campo não parece estar bem desenvolvido, pois o único 

serviço que os entrevistados conseguiram identificar nos supermercados foi o da 

entrega em domicílio, apesar de alguns supermercados também possuírem serviço 

de pedido por telefone e internet.  

A entrega em casa mostrou-se utilizada por grande parte do(a)s 

entrevistado(a)s, principalmente quando faziam compras um pouco maiores ou de 

itens mais pesados. Mesmo pagando pelo serviço, eles entendem ser ele essencial: 

É melhor porque você não precisa carregar peso. (Entrevistada Jade.). 

[...] e, quando eu compro muita coisa, eu peço para os rapazes entregarem 
em casa. Você paga uma taxa, mas eu não preciso ficar carregando muito 
peso. (Entrevistado Berilo). 

Quando em observação, num supermercado que não oferecia este serviço, 

verificou-se que uma cliente (acima de 60 anos) pediu que chamassem um dos 

funcionários já conhecidos dela, solicitando-o que levasse suas compras até o seu 

apartamento. Constatou-se, posteriormente, que essa era uma prática comum dessa 

senhora com o funcionário e relevada pelo gerente, pois ele entendia ser este um 

serviço primordial e, já que não possuía este serviço de forma oficial pela empresa, 

permitia que alguns de seus funcionários o fizessem. 

Com relação à facilidade de estacionar, apreendeu-se da pesquisa que os 

entrevistados pouco se utilizam do carro para efetuar suas compras, empregando 

esse meio de transporte, na maior parte das vezes, ao realizar suas compras com os 

filhos. Sendo assim, mesmo que alguns dos supermercados mencionados na 
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pesquisa dispusessem de estacionamento, este não era um aspecto considerado e 

observado sobremaneira pelos entrevistados. 

Dentre os supermercados citados na pesquisa, apenas um detinha programa 

conhecido de fidelidade. Assim, entende-se que este fato tornou o componente 

irrelevante pelos entrevistados. Somente um dos entrevistados, após o fim da 

entrevista, comentou de forma bem rápida que se utilizava de cartão fidelidade para 

obter descontos em mercadorias. 

Talvez pelo fato de não existir grande diferenciação do componente serviço 

entre os supermercados, foram poucas as referências desse componente pelos 

entrevistados, o que indica uma oportunidade para os varejistas. 

Por fim, ressalta-se que a componente sustentabilidade não foi mencionada 

por nenhum dos entrevistados, assim como a componente promoções.  

A percepção é que, ao aludir a preços, muito do que foi dito poderia, na mente 

dos entrevistados, estar mesclado a promoções; justificando assim a falta de 

destaque a esta componente.  

 

4.2.13 Outros achados 

Surgiram de forma espontânea, durante as entrevistas, componentes que não 

haviam sido incluídas anteriormente na tabela de dimensões, mas que se achou 

interessante destacá-las como contribuição da pesquisa ao meio acadêmico. Foram 

elas: 

 Segurança: Esta componente apareceu de forma tão espontânea em 

dois dos entrevistados que se achou interessante acrescentá-la, tendo em vista o 

peso que este item possa vir a ter para esse segmento consumidor no Rio de 

Janeiro. 

Com relação à segurança externa, ficou evidente a insegurança de percorrer 

caminhos que os entrevistados entendem ser perigosos, seja pela vizinhança ao 

redor, seja pelo trajeto que terá que percorrer até o local. Não só em relação a 

problemas ocasionados por roubo e furto, como aqueles resultantes de dificuldades 

de locomoção e que podem gerar um acidente: 

[...] outro dia eu até tentei ir noutra filial, mas me perdi. Na loja que eu 
costumo ir, eu já conheço o caminho, me sinto mais seguro... Ali na Linha 
Amarela eu fico meio receoso. (Entrevistado Berilo ao justificar por que 
preferia ir numa filial de seu supermercado preferido que é mais distante de 
sua casa) 
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Eu tenho um medo danado daquela travessia. Espero o sinal, mas às vezes 
avançam o sinal... É proibido virar, mas eles viram. (Entrevistada Turquesa 
ao se justificar por que evitava frequentar determinado supermercado). 

Com relação à segurança interna, surgiu a preocupação com a idoneidade de 

outros frequentadores do supermercado e dos próprios funcionários: 

A senhora tem que ficar esperta pois eles cortam sua bolsa. (Atendente de 
loja alertando sobre a atenção que a cliente deveria ter em relação à sua 
bolsa). 

Você abre a bolsa e tira o dinheiro para pagar e tem um monte de gente ao 
redor, você não sabe o coração, a cabeça de ninguém. Com o cartão não, 
você usou o cartão... tranquilo. (Entrevistada Jade ao mencionar um dos 
motivos em preferir supermercados que aceitem cartão). 

Eu vi o cara botando os salaminhos dentro da calça. Eu falei com o 
segurança: - O cara está cheio de salaminho nas calças! (Entrevistada 
Ágata). 

[...] então, uma moça que trabalhava no caixa falou para mim: 
- Vamos rachar?  
- Como assim, vamos rachar? 
- Eu registro metade e depois a senhora me dá um...  
- Hã!? De jeito nenhum!  
Aí, eu desci o barraco. Você acha que eu vou compactuar com um negócio 
desses? (Entrevistada Ágata). 

A sensação de medo e de insegurança parece ser mais presente em 

consumidores maduros. Na pesquisa desenvolvida por Farias e Santos (2000) ficou 

constatado que o segmento mais suscetível à percepção de insegurança foi o dos 

idosos, que necessitam de ambientes ou de locais que transmitam essa segurança. 

 

 Saúde e bem estar: Este foi outro tópico não imaginado e, até certo 

ponto, surpreendente na pesquisa. Decerto já existia suspeita de que, neste 

segmento consumidor, há uma preocupação maior em adquirir alimentos mais 

saudáveis e funcionais. Segundo Szmigin e Currigan (2001), este interesse em 

alimentos saudáveis realmente existe e parece aumentar com a idade. Esse fato 

também foi identificado pela pesquisa que verificou a preocupação existente em 

adquirir produtos funcionais, diet e light; além da percepção do cuidado que esse 

segmento tem em relação ao prazo de validade, desconfiando sempre das 

promoções oferecidas.  

Mas, outro aspecto correlacionado a esse surgiu de forma interessante na 

pesquisa. Trata-se da percepção que se teve em relação aos entrevistado(a)s de 

que a realização de atividades físicas e mentais é uma preocupação que  ocorre não 
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somente em dias e horários reservados para tal, mas, o tempo todo e até mesmo em 

momentos inusitados - como em uma compra de supermercado. Eles se utilizam da 

distância até o supermercado para praticar caminhada, do não planejamento das 

compras através de uma lista para exercitar a mente, dentre outras coisas: 

[...] eu não faço lista de compras. Eu já vou pelos corredores, rapidinho... Às 
vezes, é claro, eu esqueço alguma coisa. Mas é raro. E quando eu faço a 
lista, eu compro tudo e depois é que vou verificar a lista. É um teste de 
memória! (Entrevistada Angelita). 

[...] Mas, quando eu quero andar eu vou no supermercado 1. Eu acabo 
andando mais. Eu ando três ou quatro vezes mais para exercitar 
(Entrevistada Turquesa). 

Assim, parece existir a preocupação dos consumidores maduros em utilizar-

se de eventos do cotidiano para juntar o útil ao agradável – a necessidade de fazer 

compras torna-se também um exercício diário para o corpo e para a mente: 

[...] o supermercado para mim é um passeio, é um prazer. Eu encaro como 
um prazer. Talvez pelo fato de eu morar sozinha. (Entrevistada Turquesa). 

[...] Ah! (Fazer compras) é uma higiene mental... Eu confesso, eu confesso 
(Entrevistada Turquesa). 

Deduz-se, deste fato, que uma possível vantagem estratégica por estar mais 

perto desse consumidor pode não surtir efeito, visto que esse consumidor utiliza-se 

da necessidade de fazer compras também como um exercício físico e como um ato 

de prazer, que o faz percorrer distâncias maiores em busca do supermercado 

preferido. Pois, além de se beneficiar com a compra nesse supermercado, beneficia-

se também do exercício que uma distância um pouco maior pode lhe dar, além do 

fato de que, ao caminhar, também realiza um passeio. Contudo, essa distância tem 

limites, conforme visto no tópico 4.2.3. 

 Socialização: Na fase de observações, ao conversar com uma 

consumidora madura, essa declarou que vez ou outra pegava seu carrinho de 

compras e saía de casa para dar uma volta. Não tinha como objetivo central fazer 

compras, mas caminhava até o supermercado mais distante, e ao entrar nele, 

verificava as promoções. Se algo lhe aprazia, comprava; se não, voltava a caminhar, 

realizando o mesmo processo em todos os supermercados até o retorno a sua 

residência. Dizia que fazia isso para aproveitar não só as promoções como também 

para sair de casa e passear um pouco.  
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Já a entrevistada Larimar declarou: “... eu sou uma pessoa urbana. Preciso 

ver a rua, sair para passear e espairecer, por isso vou muitas vezes ao 

supermercado”. 

Na fase de observações, foi interessante notar o quanto consumidores 

frequentes à loja demonstravam contentamento e um sentimento de pertencimento 

ao ostentar conhecer vários funcionários, cumprimentando-os ou até chamando-os 

pelo nome, principalmente em setores de perecíveis. 

 Outros achados emocionais não categorizados: Apesar de não estarem 

categorizados em nenhum dos tópicos acima, entendeu-se como válida a exposição 

de alguns trechos das entrevistas e da fase de observações. 

Uma das perguntas que mais obteve respostas emocionais, por exemplo, e 

que foi realizada para todos os consumidores era: - Se o ato de fazer compras fosse 

um filme, que tipo de filme seria? Obtiveram-se dessa indagação dois conjuntos de 

respostas: o primeiro daqueles que gostavam de fazer compras e um segundo 

conjunto daqueles que não gostavam de fazer compras. 

 Nos dois conjuntos, havia grande carga emocional envolvida e, dentre os que 

gostavam de fazer compras, obtiveram-se declarações como essa: 

“Seria um filme bem alegre. Porque supermercado é uma coisa alegre. Eu 

gosto, é muito prazeroso. São horas agradáveis dentro do supermercado.” 

(Entrevistada Angelita). 

“Normalmente eu sou um apaixonado por mercado. Adoro. É um prazer 

enorme. Eu adoro. Porque é uma distração. Eu gosto muito. Seria um filme 

agradabilíssimo.” (Entrevistado Quartzo). 

E, dentre aqueles que não gostam de fazer compras, as declarações foram 

unânimes e similares ao da entrevistada Ágata ao declarar que fazer compras é 

como um filme de terror. “Eu odeio fazer compras!” (Entrevistada Ágata).  

Completam-se a esse exemplo, os sentimentos por vezes contraditórios de 

alguns dos entrevistados como da entrevistada Turmalina que disse sentir-se feliz ao 

comprar um queijo de seu gosto pessoal, mas que acha o ato de fazer compras 

muito chato. 

Além desses, foram detectados envolvimentos afetivos com o supermercado 

ou com ato de fazer compras suscitado por lembranças pessoais: 
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[...] Desde criança que eu frequentava [supermercado] com meu pai. Na 
época nem supermercado tinha. Eu fazia as compras de casa com meu pai 
e depois que eu fiquei com mais idade, fazia compras para o meu pai. 
(Entrevistado Berilo evocando lembranças do passado que o emocionaram 
durante a entrevista). 

 [...] Na época tinham uns garotos que pegavam as sacolas. Os 

Marrequinhos. Eles ensacavam, levavam para o carro as compras. Mas 
tiraram os Marrequinhos. (Entrevistada Turquesa demonstrando tristeza por 
em nenhum mercado haver mais este tipo de serviço. Ela declarou que dava 
gorjetas a eles, mesmo sendo proibido, pois simpatizava muito com eles). 

A entrevistada Angelita, após a entrevista, declarou que, talvez o fato de 

adorar fazer compras seja porque sua tia-avó sempre a levava para fazer compras 

com ela, e esses momentos ficaram guardados com carinho em sua memória. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONCLUSÕES 

O objetivo principal desse trabalho foi o de descrever como as emoções dos 

consumidores maduros influenciam no processo de escolha do seu supermercado 

preferido. Para isso, buscou-se na literatura existente a fundamentação teórica sobre 

a qual toda a pesquisa se apoiaria, baseando-a em três pilares; o entendimento das 

emoções, o entendimento do processo decisório e o entendimento do consumidor 

maduro.  

Na revisão bibliográfica do pilar emoção, o que se descobriu é que ainda há 

uma falta de entendimento sobre os meandros que envolvem as emoções. Não se 

tem a convicção de como elas surgem e qual seria sua definição mais adequada. O 

que se sabe, por ora, é o que se pode observar. Em outras palavras, que as 

emoções são decorrentes de respostas a determinadas situações, sendo sempre 

fortes e intensas e, em geral, captadas e notadas através das mudanças 

psicofisiológicas que afloram no indivíduo. 

Diversas são as teorias de como surgem as emoções, mas, no estudo do 

comportamento do consumidor, o que se tem visto são duas correntes, a 

cognitiva/afetiva e a teoria da independência. Na primeira, as emoções dependem 

da avaliação cognitiva para existirem. As emoções então só existem em função dos 

pensamentos. Na segunda, a avaliação afetiva independe da avaliação cognitiva. 

Emoção e razão fariam parte de diferentes regiões do cérebro, atuando de forma 

separada. No entanto, o entendimento atual é que as emoções parecem estar 

distribuídas e organizadas em rede no cérebro, não existindo um setor específico de 

regulação das emoções. 

Outro aspecto importante abordado nesse pilar foi em relação à distinção e 

entendimento do vocabulário em relação às emoções (a diferenciação do que seja 

emoção, afeto e sentimento). Tendo sido verificado que talvez existam emoções 

básicas que servem de base para outras não tão básicas. Parece haver, contudo, 

pouca concordância no meio acadêmico sobre o que sejam emoções básicas. A 

concepção mais generalizada é que afeto, emoção e sentimento são de fato coisas 

diferentes, mas que o afeto é o grande guarda-chuva que abriga todos os demais 

conceitos.  
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No que tange ao pilar processo decisório, o que se verificou na literatura 

existente é que a perspectiva mais comum é a racional, onde o consumidor avalia 

cuidadosamente os atributos de um conjunto de produtos, marcas ou serviços e 

escolhe racionalmente aquele que atende às suas necessidades prementes.  

Este axioma se ratifica na maioria das pesquisas realizadas com 

consumidores em supermercado, onde normalmente busca-se entender preferência 

através de perspectivas racionais de preço, variedade, fila nos caixas, proximidade, 

promoções, dentre outras. É um modelo simples (didaticamente) e que fornece 

insights verdadeiramente úteis e interessantes; no entanto, pode negligenciar uma 

parte importante da experiência de consumo que são as respostas emocionais. 

Resultados de pesquisas anteriores ratificam tal importância e sugerem que a 

presença das emoções perfazem todas as etapas do modelo de processo decisório, 

o que demonstra a presença de emoções em cada uma de suas etapas. Donde se 

conclui que, mesmo em atividades de consumo rotineiras (como a de fazer compras 

em supermercados), possa existir a presença de emoções e que essas venham a 

influenciar e, até mesmo, alterar uma decisão de consumo, colaborando na escolha 

por determinado supermercado. Fato este que esta pesquisa evidenciou de forma 

específica no consumidor maduro. 

E, em relação a esse consumidor, (terceiro e último pilar da pesquisa), 

concluiu-se que seu enquadramento na terceira idade não pode ser realizado sob o 

ponto de vista cronológico, uma vez que a terceira idade é um constructo social e um 

estado psicológico, sendo comum indivíduos com mais de 60 anos não se 

considerarem ingressos na terceira idade. 

Identificou-se ainda que ideias e conceitos pré-concebidos em relação a esse 

segmento vêm caindo por terra à medida que as pesquisas se intensificam. Isso 

posto, a noção de que pessoas mais velhas são incapazes de adotar novas ideias, 

que costumam ser conservadoras em seu comportamento de compra e que têm 

diminuídas sua capacidade em aprender coisas novas, dentre outras; vão 

paulatinamente sendo desmistificadas. 

Na etapa empírica, buscou-se identificar, através da análise de conteúdo, se 

os entrevistados citariam e dariam um peso maior em determinadas componentes e, 

ao se condensar todas as citações para os supermercados preferidos e ideais, 

sobressaiu o fator ambiente dentre os motivos de determinado supermercado ser o 
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seu preferido. Outro fato interessante foi a anotação de elementos emocionais em 

todo o processo de compra em supermercados como fator de intensificação na 

escolha do supermercado preferido. Como se pode verificar através dos recortes 

efetuados a partir das declarações do(a)s entrevistado(a)s: 

 

1) Variedade:  

1.1 [...] plantas, (eu amo), flores, livros, discos ...;  

1.2 [...] fiquei chateado porque acabaram com o serviço ...;  

1.3 [...] mas o que está me irritando é que eu sou fiel às marcas e eles 

estão vendendo uma marca deles. 

2) Proximidade:  

2.1 [...] mas agora, eu tenho frequentado pouco porque é chato você 

pegar o carro.;  

2.2  “Eu antigamente pegava o carro, mas isso é chato.” 

3) Exposição:  

3.1 “Eu gosto de, ao chegar, ver aquelas coisas bem expostas. Isso 

enche os olhos. É a parte que eu mais gosto.” 

Indubitavelmente que o fator proximidade (apesar de não ter ficado entre os 

mais citados) também tem peso significativo, pois como esse consumidor não gosta 

de utilizar do carro para fazer compras, aqueles estabelecimentos que se encontrem 

em seu raio de frequência de visita serão os que eles efetuarão compra.  

Entretanto, caso exista um número de opções consideráveis, sua preferência 

será por aquele que apresentar um ambiente mais agradável (com espaço de 

circulação, não muito cheias, equipamentos adequados), seguido de um mix que lhe 

atenda, (principalmente através de produtos funcionais, pré-prontos, diferenciados e 

saudáveis) e ainda, condições de higiene aceitáveis. Ressalta-se, porém, que, 

apesar de não terem despontado com maior relevância, outros componentes 

integram o conjunto de fatores responsáveis pela preferência; tais como, a 

percepção de preço justo, a qualidade dos perecíveis, a opção em trabalhar com 

marcas de qualidade, as diferenciadas formas de pagamento, a organização das 

mercadorias e a empatia e cordialidade no atendimento. 

Interessante notar que, apesar de alguns desses fatores também terem sido 

citados pelos gerentes, parece que (na visão deles) o mais importante para o cliente 
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é o fator preço, seguido de atendimento. Equivale dizer que os supermercadistas 

não estão sensíveis à real necessidade dos consumidores maduros. Isto leva a crer 

que, atualmente, a atenção dos gestores do setor supermercadista esteja somente 

relacionada a aspectos tangíveis, tais como preço, limpeza, rapidez no atendimento 

e variedade de marcas, desconsiderando aspectos não tangíveis e de difícil 

mensuração. 

Fato até certo ponto surpreendente foi o de não consideração da marca do 

supermercado como componente importante de escolha. Esta questão pode não ser 

somente derivada da pulverização do setor no Brasil, como também fruto do grande 

movimento de aquisições de marcas menores e regionais pelos grandes grupos nos 

últimos anos que fez com que os clientes, principalmente os mais velhos, perdessem 

suas referências de marcas de estabelecimento de supermercados. Provavelmente 

o desaparecimento de antigas referências de marcas de supermercado tenha feito 

com que este consumidor tenha perdido suas ligações afetivas, diluindo o elo 

emocional de ligação entre os consumidores mais velhos e as antigas marcas de 

supermercado. 

A dicotomia entre a perspectiva gerencial e os consumidores surgiu em dois 

momentos. Em um primeiro momento, pode-se constatar que apesar da 

preocupação gerencial em relação ao componente sinais e símbolos, essa não foi 

mencionada pelos entrevistados. A outra, e talvez a mais interessante, foi a 

certificação de que a avaliação que os gerentes estão sujeitos (através de índices 

tradicionais como margem, venda e estoque) pode distanciá-los de seu principal foco 

que é o cliente. Isso pôde ser verificado através das declarações dos gerentes que 

priorizavam questões de faturamento – através da aquisição e venda de produtos 

mais baratos – e rentabilidade – ao declinarem seu desejo em trabalhar com 

produtos de marca própria que oferecem melhores margens, olvidando a preferência 

dos clientes por marcas reconhecidas e de qualidade. 

Não obstante o saber de que, conforme se envelhece modificam-se 

necessidades e preferências; não se pode olvidar que isso ocorra de forma 

diferenciada para cada indivíduo. Assim, mesmo compreendendo a mesma faixa 

etária, os consumidores maduros podem não demonstrar comportamentos similares, 

o que identifica a necessidade de mais estudos de segmentação desse consumidor, 

pois foram observados comportamentos diversificados entre os entrevistados. 



100 

 

Comportamentos estes que não podem ser explicados através dos poucos dados 

psicodemográficos coletados nessa pesquisa.  

Contudo, o mais interessante da pesquisa foi a identificação de componentes 

consideradas na escolha de loja pelo consumidor maduro (segurança, saúde e bem 

estar, socialização) até então desconhecidas do meio acadêmico. Enriquecendo a 

grade inicial dessa pesquisa e contribuindo para futuros estudos a respeito: 

Quadro 9 – Lista de categorias completa10 

COMPONENTES 

Mix de produtos 

Preços 

Proximidade 

Qualidade (produtos) 

Formas variadas de pagamento 

Promoções 

Facilidade de encontrar produtos/exposição 

Instalações físicas 

Equipe 

Ambiente 

Fama e reputação 

Resposta imediata a problemas identificados 

Serviços diversos 

Sustentabilidade 

Segurança* 

Saúde e bem estar* 

Socialização* 
Fonte: Elaboração própria 

Assim, conclui-se que foram atingidos os objetivos da pesquisa ao se 

identificar e analisar as manifestações das emoções no comportamento do 

consumidor maduro, assim como, a descrição de como essas emoções influenciam 

no processo de escolha do seu supermercado preferido, contribuindo-se no avanço 

do entendimento de como as emoções influenciam na determinação da preferência 

do consumidor maduro, assim como na geração de maior conhecimento sobre o 

assunto. Conhecimento esse que pode aumentar a lucratividade das empresas ao 

imprimir uma maior fidelização através de diferenciais estratégicos de difícil 

reprodução pelos concorrentes. 

5.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

O estudo em questão atestou que ainda há um vasto campo a ser explorado 

no que concerne ao entendimento de como as emoções interagem com a razão na 

                                                 
10

 As componentes com asterisco foram identificadas após a aplicação da pesquisa e não contempladas na 
grade inicial. 
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determinação das preferências de compra. Mormente em relação aos consumidores 

maduros, sobre o qual esse trabalho se debruçou. Assim, tendo em vista o caráter 

qualitativo da pesquisa, uma primeira sugestão seria de tratar este tema sob uma 

abordagem quantitativa a fim de se obter sua confirmação e generalização. 

Principalmente devido aos atributos que emergiram do estudo e que seriam 

interessantes de serem verificados quantitativamente em termos de hierarquia de 

atributos. 

Da mesma forma, é notória a necessidade de explorar a questão da 

segmentação desses consumidores a fim de que se verifique se os achados dessa 

pesquisa aparecem de forma equitativa em demais segmentos de consumidores 

maduros. 

Seria interessante ainda, realizar a mesma pesquisa com consumidores mais 

novos, com o objetivo de comparar os resultados com o segmento maduro e 

entender se ocorre efetivamente uma alteração nos atributos que fazem com que se 

prefira uma loja em relação à outra. Seguindo-se essa linha de raciocínio, essa 

mesma pesquisa, realizada em diferentes regiões do país ou até mesmo fora deste, 

poderia identificar outros achados em função das diferenças regionais existentes 

assim como das distintas culturas. 

Acrescentar-se-iam inconsistências ou validar-se-iam achados se essa 

investigação fosse empreendida em outros segmentos varejistas, tais como; lojas de 

departamento, vestuário, dentre outros; contribuindo-se para o entendimento do 

tema. 

Uma limitação encontrada foi o fato de que possa haver outros achados 

emocionais não encontrados tendo em vista que, em uma entrevista, os indivíduos 

são levados a racionalizar suas respostas. Seria interessante então, a utilização de 

outros métodos que pudessem captar as emoções presentes no ato de fazer 

compras em supermercados de forma menos racionalizada como a gravação em 

vídeo ou o protocolo verbal. 

Uma pesquisa longitudinal similar a esta também poderia ser desenvolvida 

para melhor compreensão de como o triângulo emoções - processo decisório - 

consumidor maduro se processa ao longo do tempo, supondo-se que cada nova 

geração que adentre na terceira idade possa trazer diferentes contribuições e 
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alterações na forma de pensar e sentir as diferentes componentes para escolha do 

supermercado preferido. 

E, por fim, seria interessante aprofundar o estudo em relação às dicotomias 

encontradas entre o pensamento gerencial e o desejo dos consumidores, fato esse 

que contribuiria sobremaneira ao setor varejista. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS GERENTES 

 

Objetivo principal: Verificar se, do ponto de vista dos gestores de loja, os 

consumidores maduros preferem sua loja devido às questões racionais ou 

emocionais. 

Seções: Seção 1 – Competidores; seção 2 – supermercado ideal; seção 3 - 

supermercado não ideal; seção 4 – evocando emoções 

Seção 1  

Questão-chave – Quem são os competidores, seus pontos fortes e fracos 

comentários dos tópicos da grade. 

Proximidade: Quem são seus competidores diretos e o quão distantes estes são de 

sua filial (comparativamente – mais perto, média distância, mais longe). 

(  ) Preferência: Que motivos eles acreditam existir para que os consumidores  

prefiram mais seu concorrente do que a ele? Para o estabelecimento mais longe: o 

que o arrasta este cliente até lá? Existem diferenças (com relação às preferências 

citadas) de um público mais jovem para um público mais velho? 

(  ) Importância derivada: Sondar sobre os aspectos abaixo em relação ao 

concorrente. 

1) Variedade 

2) Qualidade dos perecíveis 

3) Marcas trabalhadas (são conhecidas, de qualidade)? 

4) Ambiente interno (é agradável)? 

5) Horário de atendimento 

6) Fama / reputação do supermercado 

7) Formas variadas de pagamento 

8) Sustentabilidade 
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9) Facilidade de encontrar os produtos 

10)  Resposta a problemas/sugestões apontadas 

11)  Circulação (entre corredores e gôndolas) 

12)  Acolhimento (boas vindas) 

13)  Entrega (mercadorias) 

14)  Troca (mercadorias) 

15)  Simpatia/cordialidade dos atendentes 

16)  Fidelidade (programa) 

17)  Conhecimento dos produtos (pelo atendente) 

18)  Promoções 

19)  Etiqueta de preços 

20)  Preço 

(  ) Agora em relação a própria loja que gerencia. 

Seção 2  

Questão-chave – Qual seria a experiência de compra ideal – itens mais 

valorizados.(primeiro deixe ele falar espontaneamente) 

(  ) Esqueça o local que gerencia no momento e tente imaginar um dia de compras 

no supermercado perfeito (o que espera que seus colaboradores façam, o que o 

cliente receba) - Aberta 

Seção 3  

Questão-chave – Qual seria a experiência de compras detestável – itens mais 

valorizados. 

(  ) Agora, faça justamente o contrário. O que poderia ocorrer de pior ao cliente 

quando ele estivesse realizando suas compras. Aberta 

Seção 4 
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Questão-chave – Evocando lembranças emocionais. 

 (  ) Você consegue se lembrar de algum episódio positivo (o cliente tenha elogiado 

publicamente) que tenha vivenciado enquanto gestor de loja? E negativo? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS CONSUMIDORES 

 

Objetivo principal: Descrever como as emoções dos consumidores maduros 

influenciam no processo de escolha do seu supermercado preferido. 

Seções: Seção 1 – Significado de fazer compras; seção 2 – Competidores; seção 3 

– supermercado ideal; seção 4 - supermercado não ideal; seção 5 - confirmando 

indícios da seção 1 e evocando emoções. 

Seção 1 

Questão-chave – O que significa ir ao supermercado, os significados do ato e dos 

processos. 

(  ) Qual a frequência que vai ao supermercado. 

(  ) O que lhe vem a mente (sentimentos?) ao lembrar que precisa ir ao 

supermercado. 

(  ) Qual o significado do supermercado na sua vida (cotidiana) 

Seção 2  

Questão-chave – Quem são os competidores, seus pontos fortes e fracos 

comentários dos tópicos da grade. 

( ) Proximidade: Supermercados que costuma fazer compras e o quão distantes 

estes são de suas residências (comparativamente – mais perto, média distância, 

mais longe). 

(  ) Preferência: Que motivos o fazem frequentar mais um estabelecimento do que o 

outro? Para o estabelecimento mais longe: o que o arrasta até lá? 
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(  ) Importância derivada: Sondar sobre os aspectos abaixo em relação a cada 

supermercado citado. 

21) Variedade 

22) Qualidade dos perecíveis 

23) Marcas trabalhadas (são conhecidas, de qualidade)? 

24) Ambiente interno (é agradável)? 

25) Horário de atendimento 

26) Fama / reputação do supermercado 

27) Formas variadas de pagamento 

28) Sustentabilidade 

29) Facilidade de encontrar os produtos 

30)  Resposta a problemas/sugestões apontadas 

31)  Circulação (entre corredores e gôndolas) 

32)  Acolhimento (boas vindas) 

33)  Entrega (mercadorias) 

34)  Troca (mercadorias) 

35)  Simpatia/cordialidade dos atendentes 

36)  Fidelidade (programa) 

37)  Conhecimento dos produtos (pelo atendente) 

38)  Promoções 

39)  Etiqueta de preços 

40)  Preço 

Seção 3  

Questão-chave – Qual seria a experiência de compra ideal – itens mais valorizados. 

(  ) Esqueça no momento todos os supermercados que conheça e tente imaginar um 

dia de compras no supermercado perfeito (o que espera ver, receber, escutar) – 

Aberta. 

Seção 4  
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Questão-chave – Qual seria a experiência de compras detestável – itens mais 

valorizados. 

(  ) Agora, faça justamente o contrário. O que seria o pior quando estivesse 

realizando suas compras. Aberta 

Seção 5 

Questão-chave – Verificar se as questões expostas na seção 1 se ratificam. 

(  ) Recomendaria a amigos os supermercados citados? O que pontuaria como 

pontos positivos e negativos? 

(  ) Você consegue se lembrar de algum episódio positivo que tenha ocorrido 

enquanto fazia suas compras? E negativo? 

 
 

 


