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Estes elementos que podem prejudicar o impulso são chamados de barreiras
invisíveis.

Algumas delas podem ser identificadas a seguir:

Má localização da loja / fachada feia ou escura / degraus / obstruções; vitrines
desorganizadas / visual complicado; escassez ou excesso de produtos; falta de preços
na vitrine; arrumação confusa / decoração morta; tráfego excessivo / localização
distante; tabloides ou panfletos desestimulantes; atendimento inadequado / falta de
simpatia dos funcionários (BLESSA, 2003, p. 40).

Todos esses fatos podem culminar em bloqueios para o consumidor. Podem até
parecer simples, mas de uma maneira geral podem acabar prejudicando o
desempenho da loja perante a percepção do consumidor.
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Após estas considerações deve-se observar o que os profissionais costumam chamar de
ciência das compras impulsivas. A questão aqui é que a compra não planejada é o fator
chave para o impulso, ao ponto que hoje em dia ao entrar em um supermercado o
consumidor depara-se com milhares de itens. Por isso, não há a necessidade do
planejamento de compras. E como diz Blessa (2003, p. 41), “é uma questão de olhar em
volta e ver tudo o que se pode desejar”. A mesma autora ainda identifica dois passos para o
sucesso na administração da compra por impulso. O primeiro é reter totalmente a atenção
do consumidor, o que pode ser feito através de uma boa organização no ambiente da loja. E
o segundo passo é tornar a estadia do cliente no local o mais agradável possível.
Este momento é onde são trabalhados fatores como a luz, a cor e o som do ambiente. O
sentido disso tudo é apresentar toda uma vasta gama de opções sem que haja
discriminação, o que leva, então, a tratar do seguinte assunto: a atmosfera de compra.
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2.11 Atmosfera de Compra

A atmosfera de compra nada mais é do que uma série de fatores que compõe o
ambiente da loja. O design da loja, a temperatura do ambiente, a disposição
das seções, o tamanho da loja, as cores utilizadas em sua fachada e layout e
até o tratamento característico dos vendedores em relação ao consumidor
podem afetar a pré disposição ou não à compra. Pode-se notar também que
em supermercados, setores básicos de compras que são feitas
costumeiramente como o açougue e a padaria, se encontram ao fundo, a fim
de levar o consumidor a percorrer toda a loja na hora de adquirir tais produtos.
Todas estas ocorrências vão ao encontro da exibição planejada dos produtos
sempre com o objetivo primordial de gerar demanda nas vendas.
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2.11 Atmosfera de Compra

É interessante salientar aqui os cinco princípios básicos necessários para
agradar o consumidor:

Como o consumidor “vê” o ponto de venda (decoração/visibilidade); como se
sente nele (conforto/facilidades); como é atendido (simpatia e disposição dos
funcionários); como espera encontrar os produtos (localização/qualidade e
preços); qual a impressão que vai levar, comprando ou não (BLESSA, 2003, p.
44).
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Esta afirmação vai ao encontro com o que se apresenta no primeiro parágrafo deste texto
tendo como base a satisfação do cliente e a rotatividade do produto. Partindo desses cinco
princípios o consumidor irá construir uma relação entre produto e PDV. O que é notado
como natural, pois quando se está à vontade em um ambiente tem-se a liberdade para
analisar e comprar com satisfação. Completando assim o objetivo qual se propõe esta
criação de uma atmosfera de compra.

Para finalizar esta introdução a atmosfera de compra, segue uma lista de itens considerados
relevantes para sua criação:
Fachadas, luminosos, vitrines, arquitetura; música ambiente, som; perfume ou aroma
característicos; iluminação, cores; decoração, ambientação de cada seção; pilhas de
promoções, ofertas; cartazes, sinalização; exposições de mercadorias em balcões ou vitrines;
espaços apropriados para andar sem bater nos outros; ar condicionado, plantas; aspecto e
uniformes dos funcionários; variedade de produtos; estacionamento fácil; banheiros,
fraldários, áreas de descanso; atendimento e “sorriso” dos funcionários; atendimento e
“sorriso” do gerente ou dono da loja (BLESSA, 2003, p. 44).
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Dentre estes itens considerados importantes para a mensurabilidade
de uma atmosfera de compra, os que são considerados
determinantes para a decisão de compra serão analisados e
exemplificados um a um a seguir.
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2.12 Composição da Atmosfera de Compra

A atmosfera de compra é criada, conforme o exposto, por meio da composição
de um ambiente que favoreça a satisfação do consumidor. Todos os fatores
desse ambiente devem ser pensados e planejados, de maneira a levar o
consumidor a sentir-se bem quando estiver na loja e à vontade para satisfazer
seus desejos ou necessidades de compra.
Os fatores que compõe a atmosfera de compra e que serão analisados a seguir
são: layout da loja, comunicação, som, cor, luz e aroma.
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2.13 Layout da loja

Hoje em dia o diferencial de uma loja não parte apenas da política de preços ou de
sua localização. O ato de ir até a loja deve ser prazeroso, pois com o surgimento de
vendas pela internet, a comodidade de um interior de loja é um ponto chave para que
o consumidor abandone o aconchego do seu lar e vá até o local da compra. O
ambiente deve ser conveniente o bastante para o bem-estar do cliente durante a sua
estadia na loja no processo de compra. Essas disposições levam a crer que a loja deve
possuir um design diferenciado. Em uma metáfora interessantíssima pode se resumir
a contextualização do layout: “a loja precisa ser considerada um palco de teatro onde
paredes, teto, piso, equipamentos, vitrines e comunicação sejam coadjuvantes dos
atores principais – os produtos” (BLESSA, 2003, p.45).
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2.14 Comunicação

Aqui incluem-se desde letreiros, banners com fotografias de produtos, até
placas de sinalização interior e a identidade visual da loja.
Toda a comunicação deve ser recente. Avisos velhos deixados sobre
mercadoria nova dão impressão de desleixo. Placas esquecidas, envelhecidas
ou manchadas prejudicam a imagem da loja (BLESSA, 2003, p. 47). Esta
afirmação apenas ressalta a necessidade de uma comunicação clara e bem
organizada para somar pontos à criação da atmosfera de compra. Cuidados
com estes pontos citados podem gerar bons frutos para a imagem da loja
formando uma boa associação na mente do consumidor.
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Cor: A importância da cor se dá pela maneira qual já se conhece, a
da associação a sensações. Cada cor provoca uma reação no
consumidor através de uma associação emocional e cultural a algum
sentido ou situação vivida em alguma experiência individual. E
ainda, as cores podem identificar os departamentos da loja para o
consumidor que anda pelos seus corredores (BLESSA, 2003).
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Som: Dentro deste item o ponto de maior relevância é a música
ambiente da loja. A música traz um certo nível de envolvimento
psicológico do cliente com o ambiente da loja e é um aspecto de fácil
controle para os varejistas. Com a tecnologia hoje existente é
possível criar, por exemplo, uma lista de execução para cada
momento do dia. Ao encontro destas afirmações diz-se que:
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Atualmente, os varejistas usam tipos variados de músicas para estimular o
comportamento dos consumidores em diversos horários. Embora possa
parecer estranho o ritmo da música consegue controlar o ritmo do tráfego na
loja (BLESSA, 2003, p. 48). O que leva a crer que a diferenciação das músicas
em determinadas partes do dia é importante para o ritmo da loja. Com o
planejamento destas mudanças na música tocada o varejista consegue
controlar o andamento de seu empreendimento.
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Luz: A iluminação do ambiente deve ser clara. Ela também serve
para destacar produtos e criar ambientações. “Embora não haja
prova científica, alguns estudiosos já constataram que a iluminação
muda o humor e o comportamento dos consumidores” (BLESSA,
2003, p. 48), o que pode afetar a decisão de compra. Estes aspectos
conduzem a conclusão de que deve-se ter cuidado com a
iluminação, pois pode ser uma força determinante no somatório
final das ações do consumidor.
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Atividade 

1) O QUE É COMPRA POR IMPULSO?

2) O QUE É ATMOSFERA DE COMPRA ?

3) O QUE VOCÊ ENTENDE POR LAYOUT?

4) QUAIS AS PRINICIPAIS FERRAMENTAS PARA DESPERTAR A 
PERCEPÇÃO DO CLIENTE?

5) QUAIS AS PRINCIPAIS BARREIRAS DA COMPRA POR IMPULSO?

6) QUAL A IMPORTÂNCIA DAS CORES, DO SOM E DO CHEIRO 
PARA CRIAR O AMBIENTE DE COMPRA? 
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