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1. RESUMO 

O estudo aborda a correlação entre as técnicas de merchandising e o 

comportamento da compra impulsiva nos clientes de seis supermercados localizados 

no município de Cariacica (ES). O objetivo fora identificar quais fatores do 

merchandising influenciam no comportamento da compra impulsiva. A compra 

impulsiva é caracterizada por uma compra não planejada, ou seja, adquirir o produto 

sem necessidade e de forma puramente emocional. A pesquisa realizada foi a 

bibliográfica acompanhada de uma pesquisa de campo. Participaram das pesquisas 

217 respondentes que receberam um questionário fechado contendo oito questões da 

escala Buying Impulsiveness de Rooke Fisher (1995), seis questões com as 

estratégias do merchandising e cinco questões socioeconômicas. O tratamento dos 

dados ocorreu pelo pacote software estatístico Stata. Nos resultados foram 

identificados quatro fatores das técnicas do merchandising capazes de influenciar no 

comportamento impulsivo. 

Palavras chaves: Merchandising, compra Impulsiva, Marketing e Comportamento do 

Consumidor.  

2. INTRODUÇÃO 

Há necessidade é algo presente na vida de cada indivíduo e passa por 

mudanças constantes. O comportamento do consumidor está relacionado com o 

poder de escolha entre produtos, serviços e ideias que podem satisfazer seus anseios. 

Ao adentra em um ambiente de compra, ele é exposto a uma série de estímulos 

sonoros, visuais, gustativos, táteis, olfativos esses estímulos são formas convidativas 

de induzir o ato da compra através do poder de escolha. 

Porém, as inúmeras marcas e a variedade de produtos dificultam esse 

processo, muitas vezes levando indecisão ao consumidor. As divulgações da mídia e 

a entrada de novos produtos no mercado, “tira a prática monogâmica nas suas 

escolhas e ao invés de ter um único produto preferido, tem dois ou três”, é o que 

menciona Alvarez (2008, p. 62).  

Sendo assim, os profissionais de marketing junto com as empresas criam seu 

produto/serviço e desenvolvem técnicas baseadas nos conhecimentos adquiridos 



pelo merchandising, e aplica no complexo mercadológico – como rótulos, embalagens 

- para compor sua apresentação. 

Segundo Blessa (2010, p. 154), “... o merchandising bem feito numa loja traz 

as seguintes vantagens: aumenta a média geral de vendas e o índice de compra por 

impulso; desenvolve a fidelidade dos consumidores à loja; atrai novos clientes para a 

loja; e aumenta os lucros”. 

Desse modo, o objetivo do estudo analisa se uma das ferramentas do 

marketing, o merchandising, e se seus fatores exercem influência no comportamento 

da compra por impulso. Sendo assim surge à questão que motiva a realização deste 

estudo: Quais são os fatores do Merchandising que influenciam na compra impulsiva?  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 MARKETING 

Marketing é uma análise realizada no mercado com o intuito de conhecer 

melhor o consumidor com o objetivo de oferecer a ele o que deseja. De acordo Kotler 

e Keller (2006), o marketing trás o envolvimento e a identificação das necessidades 

humanas e sociais, de uma forma breve, podemos dizer que ele supre as 

necessidades lucrativas. 

Em um cenário dividido, em que temos um consumidor seletivo, e que cobra 

cada vez mais e na outra ponta tem os concorrentes que não medem esforço para  

competir, com ideias, atitudes estratégicas, reinventando maneiras de ter um 

diferencial e alcançar o sucesso. 

Conforme Blessa (2010, p. 130): 

 

A guerra nas lojas está endurecendo cada vez mais. A fragmentação, 
a proliferação dos produtos, a consolidação do comercio, a sofisticação do 
varejo atuam com as continuas mudanças no comportamento, estilo de vida 
e crescimento demográfico dos consumidores, trazendo grandes 
modificações no modo como produtos e serviços são comercializados. 

 

Um ambiente, que quando empregado a técnica adequada passa a ser o local 

de se comunicar e relacionar com os consumidores, é o cenário perfeito, por reunir os 



principais atores, o consumidor, o produto ou serviço e a intenção de compra. 

Segundo Blessa, (2010, p. 25), “pesquisas mostram que 85% das compras em lojas 

são realizadas por impulso, isto é, são feitas num súbito desejo, sem prévio 

planejamento. O consumidor resolve comprar a mercadoria apenas porque a viu 

exposta”.  

3.2 MERCHANDISING 

O merchandising é uma das ferramentas do marketing mais utilizadas, na 

promoção das operações destinadas a impulsionar os produtos. No qual consiste em 

todas as ações voltadas para dar a ênfase no complexo mercadológico, que está 

voltado para a embalagem, preço, propaganda. 

Os sentidos do consumidor são estudados e explorados no ambiente de 

compra, Blessa (2010, p.35) defende que “...a maioria das decisões de compra é 

baseada na necessidade ou emoção, depois da visão, que nos apresenta ao vivo os 

produtos, o olfato é o sentido que mais provoca emoções”. Sendo de fundamental 

importância escolher o perfume e aroma adequado e na intensidade apropriada para 

cada loja e tipo de produto. 

O merchandising surgiu de uma proposta de expor as mercadorias em vitrines, 

e com o passar do tempo, os comerciantes que adotaram esse estilo perceberam que 

as mercadorias em exposição nas vitrines tinham um giro mais auto que aquelas que 

estavam escondidas.  

3.3.1 TIPOS DE MERCHANDISING 

Barbosa e Benetti (2010) o merchandising que ocorre no ponto de venda tem 

como objetivo principal destacar o produto ao olhar do consumidor, e é claro levá-lo a 

compra.  

Para melhor entendimento será analisado a seguir essas variações: 

merchandising ponto de venda, segundo Silva (1990) como: 

Exposição promocional (ponto promocional), é quando o produto é 

comercializado fora da sua exposição habitual (gondolas, prateleiras...), ou seja, de 

uma forma diferenciada, chamando atenção pela visualização e arrumação.  



Fora do ponto de venda, aonde as ações de comunicação utilizam materiais 

promocionais que são conhecidas como propaganda alternativa, é vistas pelos 

autores e pelo próprio mercado como merchandising.  

Merchandising eletrônico, é usado na televisão e cinema, sendo a 

apresentação de produtos ou marcas em novelas ou filme. Podendo ser visto também 

em programas ao vivo ou gravados. São ações de comunicação de grande efeito, por 

pegar o telespectador desprevenido possui um menor índice de dispersão além de 

dispor o produto por mais tempo.  

4. COMPRA IMPULSIVA 

Estudos e teoria sobre a prática da compra impulsiva seguem uma cronologia, 

que com o avanço das pesquisas no passar do tempo foram evoluindo. O início foi 

nos anos 60, com Stern (1962) e no ano de (1967) Kollat e Willet, passando por Rook 

(1987) chegando aos autores atuais. 

Através da cronologia é possível acompanhar assuntos que persistem até os 

dias de hoje, podemos citar o grau de influência dos componentes que estimulam o 

comportamento impulsivo e como distinguir da compra não planejada e por impulso. 

O comportamento de compra por impulso ocorre quando o consumidor adquire 

algo de forma repentina e sem controle sobre seus atos, obtendo produtos de forma 

puramente emocional, desconsiderando as consequências do seu feito (COSTA E 

LARÁN, 2003). 

Em seguida, procurou-se discernir a compra não planejada (o indivíduo possui 

uma necessidade, porém a decisão de compra só ocorre no local de venda), das 

compras impulsivas, no qual os produtos na maioria das vezes não estão na lista das 

suas carências, mas, que por atitudes espontâneas, fazem gerar a obtenção do bem, 

comprometendo muitas vezes o orçamento financeiro.  

 

A compra por impulso ocorre quando a pessoa vivencia uma súbita 
necessidade a que não consegue resistir. A tendência de comprar 
espontâneamente é mais provável em uma compra quando o consumidor 
acredita que agir por impulso é adequado como comprar um presente para 
um amigo que está doente ou escolher uma refeição. Para atender a essas 
necessidades, os lojistas convenientemente colocam os chamados itens de 
impulso, como balas e chicletes, perto dos caixas. (SOLOMON, 2008, p. 379) 

 



A variedade de estímulos que os consumidores são expostos diariamente, 

tendem a dificultar as estratégias desenvolvidas, sendo necessária a utilização de 

várias abordagens. Segundo Xavier (2013), a promoção apresenta um poder de 

influenciar o comportamento de consumo, por ser bastante atrativa e oferece ao 

comprador um benefício imediato. 

Para Barracho (2001) a compra por impulso é um processo decisório não – 

planejado, não havendo uma intenção, um planejamento latente no inconsciente, que 

através dos vários estímulos da loja, se expressariam pelo impulso. 

5. METODOLOGIA 

A natureza da pesquisa foi aplicada, em razão de gerar conhecimentos para 

utilização prática dirigida à solução de problemas específicos que envolvem verdades 

e interessam locais. 

Trata-se de estudo bibliográfico porque, segundo Vergara (2004) “... A pesquisa 

bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado 

em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em 

geral...” 

Para levantamento bibliográfico foram buscados autores de referência em 

conceitos de merchandising, marketing e comportamento do consumidor. 

Na sequência foi conduzida uma pesquisa de campo com clientes de seis 

supermercados na região de Campo Grande, Cariacica – ES, a amostra foi por 

conveniência. 

O questionário dividia-se em três partes. A primeira parte com questões 

socioeconomicas, a fim de categorizar os respondentes e observar se as variáveis 

influenciam no comportamento impulsivo.A segunda parte do questionário buscava 

analisar a escala de impulsividade na compra (ROOK; FISHER, 1995) e a terceira 

parte objetivava a avaliar o modo como o indivíduo comporta-se aos estímulos 

desenvolvidos pelas técnicas de merchandising (DONAVAN E ROSSITER, 1982). 

A primeira parte era composta de cinco questões socioeconômica; a segunda 

parte continha oito questões e a terceira seis, ambas as questões eram fechadas cuja 

as respostas variavam de 1 a 5 (1 – discordo totalmente, 2 – discordo parcialmente, 3 



– não concordo e nem discordo, 4 – concordo parcialmente e 5 concordo totalmente) 

de acordo com a escala Likert. 

A pesquisa de campo foi realizada em janeiro e fevereiro de 2018, sendo 

coletados 217 questionarios validados. Os dados foram tabulados no pacote de 

software estatistico denominado Stata e passaram por um teste de analise fatorial 

usando o metodo principal componentes, seguido de rotação ortogonal varimax. 

Como limitação para a metodologia proposta para este estudo, observou-se a 

possibilidade dos dados apresentados não representarem fielmente a condição real 

de toda uma população. E também porque o comercio no varejo supermercadista está 

presente em todas as regiões do Brasil, e as características socioeconômicas podem 

influenciar as repostas do questionário apresentado, podendo ocorrer uma variação 

por região. Portanto, não é pretensão dos pesquisadores esgotar o tema, o intuito é 

obter um caminho a ser seguido em futuras pesquisas, e um norte para outros 

pesquisadores que se interessarem pelo o tema. 

6. ANALISE DE DADOS 

Primeiramente para medir a confiabilidade do questionários aplicado foi 

realizado o teste de Cronbach, que tem por finalidade trazer a veracidade dos dados 

coletados, e se por algum motivo houve manipulação de resultados, ou erro durante 

a coleta, é possível nos revelar um coeficiente e rejeitar a amostra pesquisada.  

Esse teste foi apresentado por Lee J. Cronbach, em 1951, o alfa mede 

correlação entre respostas em um questionário através das respostas coletadas.  

Tendo como base que todos os itens de uns questionários utilizam a mesma escala 

de medição, o coeficiente alfa é calculado a partir das variâncias. 

Esses dados revela o grau de consistência em que estão correlacionados entre 

si.  Na avaliação da pesquisa é possível perceber que resultado geral apresenta alfa 

da ordem de 0.80 o que indica moderada consistência interna do questionário, o que 

se traduz em razoável. 

6.1 TESTES 

Para utilizar a análise fatorial é necessário verificar a normalidade da 

distribuição da amostra. Foram utilizado dois testes Skewness/kurtosis (assimetria) e 



Shapiro-Wilk. Para Pr<0,05 é descartado a H0 para normalidade, e Pr>0,05 atende a 

conformidade para normalidade.  

No resultado da análise é possível afirmar pelo teste Shapiro-wilk a rejeição da 

hipótese nula para distribuição normal de probabilidade para a amostra estudada. O 

teste de Levene é uma estatística inferencial usada para avaliar a igualdade de 

variâncias para uma variável calculada para dois ou mais. Avaliando o teste Levene 

foi possível concluir que não se rejeita a hipótese de homogeneidade de variâncias. 

6.2 ANALISE FATORIAL 

Análise fatorial busca reduzir o número de variável, que facilita a descrição da 

estrutura da dependência através da criação de fatores. “Através do novo conjunto de 

variáveis criado, o qual deve ser altamente correlacionado com as variáveis originais, 

a carga fatorial será o meio de interpretar o papel que cada variável tem na definição 

de cada fator” (Cruz; Topa; 2009). 

Nesse trabalho foram utilizadas 14 variáveis iniciais que foram coletadas por 

meio de questionários. O teste fatorial sobre a matriz de dados, exige entre outros 

quesitos, que para ser possível aplicar esse método, o número de observações seja 

superior em 5 vezes a quantidade de variáveis. A exigência foi alcançada 217>5*14 

para o número de observações.  

Segundo Laros, Jacob. (2012) “A análise fatorial produz cargas fatoriais, as 

quais podem ser consideradas pesos de regressão das variáveis mensuradas para 

predizer o construto subjacente. Nos casos onde existe mais de um fator subjacente 

aos dados, a análise fatorial também produz correlações entre os fatores”. Uma 

exigência importante na análise fatorial é a verificação da correlação encontrada, os 

autores afirmam que devem conter correlações moderadas. Prosseguindo com o 

teste, foi apontada a existência de correlações entre as variáveis. 

Fator 1 – Emocional. Nessa pesquisa observou o comportamento das variáveis 

e denominou o fator emocional como fator influenciável. Blessa (2010, p.35) defende 

que “... a maioria das decisões de compra é baseada na necessidade ou emoção, 

depois da visão, que nos apresenta ao vivo os produtos, o olfato é o sentido que mais 

provoca emoções”. 



Fator 2 – Visual. O visual foi formado devido a características das variáveis que 

envolveram compras de produtos desconhecidos. Para Kotler (1999), nos dias atuais 

a embalagem faz não só sua função primordial de proteger o produto, mas também é 

uma poderosa ferramenta de marketing, com várias tarefas de venda, desde atrair a 

atenção do consumidor até descrever o produto e realizar a venda” 

Fator 3 – Impulso. A denominação usada foi impulso devido a alguns 

consumidores refletir o pós compra, em relação a necessidade. “A compra impulsiva 

ocorre quando um consumidor sente uma necessidade imediata e incontrolável e 

persistente de adquirir algo de forma imediata”. (Rook, 1987, pag,191). 

Fator 4 – Influência do ambiente. A pesquisa concluiu em denominar o fator 

como influência do ambiente, devido à estratégia usada por diversas empresas. 

(Blessa 2005) afirma que, “as características da loja, a disposição dos produtos, o 

número e altura de balcões e gôndolas, o chão, as paredes, o teto, o ar condicionado 

e até o próprio público que transita no ambiente, contribuem para que o consumidor 

sinta-se tentado, ou não, a comprar”.    

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O merchandising oferece inúmeros instrumentos no intuito de atrair novos 

cliente e provocar a vontade de obter determinado produto de forma inesperada, 

essas ações motivaram a pesquisa realizada aonde buscou - se identificar fatores que 

levam o consumidor a ter esse impulso.  

Esse estudo identificou traços de pessoas com perfil impulsivo, através de teste 

que apontaram quais os fatores do merchandising capazes de despertar o 

comportamento impulsivo do consumidor. Os resultados passaram por testes 

estatísticos, seguido de pesquisa exploratória de forma que as interpretações feitas 

fossem fiéis ao pressuposto do planejamento do estudo. A análise fatorial, chegou a 

4 fatores que apontam que 59,09% da variação do comportamento impulsivo, a saber: 

Emocional: o fator que traça o comportamento característico daqueles 

consumidores suscetíveis, influenciados pela emoção. Foram identificados 

consumidores que em um dado momento são emotivos em fazer suas compras, sem 

uma reflexão.  



Visual: o fator que conquista o indivíduo e o influencia no momento da compra, 

está associado a exposição com cartazes ou bancadas, rótulo, embalagens, deixando 

o produto inovador, ou pela exposição e facilidade do acesso.  

Impulsivo: o fator revela e afirma que decisões são tomadas sem pensar nas 

consequências, são aqueles consumidores que se deixam embarcar pela emoção e 

se envolve pelo trabalho técnico do merchandising. 

Influência do ambiente: o fator ratifica que a partir das condições do ambiente 

se inicia o processo determinante, levando o consumidor a levar o produto oferecido, 

pelo fato dessa exposição se dar em um ambiente preparado de forma adequada. 

 Sendo esses os fatores do merchandising, reconhecidos pelo o estudo capaz 

de influenciar na compra impulsiva. Ficando como sugestão para melhor 

conhecimento do tema, a aplicabilidade da pesquisa, em consumidores de lojas de 

produtos que não sejam essenciais. 
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