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RESUMO 

Em busca de proporcionar ao consumidor uma experiência de compra realmente 

positiva, as empresas de diferentes segmentos possuem diversas ferramentas ao seu 

dispor, dentre elas os fatores visuais. Esses fatores abrangem tanto iluminação, cores, 

layout, etc, que podem influenciar na decisão de compra do consumidor. A fim de 

compreender como esses fatores visuais interferem na experiência de compra, utilizando 

conceitos de Las Casas (1994) e Schwartz (2011), desenvolveu-se uma pesquisa online 

para coletar dados relacionados à experiência dos consumidores da doceira Nina 

Confeitaria diante os fatores visuais da mesma.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Atmosfera da loja, Cores, Fatores visuais, Iluminação. 
 

INTRODUÇÃO  

Destacar-se no mercado atualmente é uma tarefa difícil para quem busca 

satisfazer as metas de vendas e de espaço mercadológico. São diversos fatores que 

influenciam a decisão de compra do consumidor, dentre eles, preço, localização, etc, e 

para driblar esses fatores e conseguir a finalização da compra e fidelização do 

consumidor as empresas possuem disponíveis inúmeras ferramentas estratégicas.  

 O ambiente físico de uma empresa, seja ela de qualquer segmento, é uma das 

formas de contato mais significativas com o consumidor, é nesse espaço que o 

consumidor conhece a empresa e a experimenta da forma mais palpável possível, por 

isso a necessidade de desenvolver um espaço físico, que além de proporcionar o contato 

do cliente com o produto, proporciona também uma experiência ímpar de compra.  
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 Dentre as características do espaço físico de uma loja que atrai a atenção do 

consumidor em potencial está o conforto proporcionado, através da disposição de 

layout, dos móveis, iluminação e a decoração utilizada, o ambiente pode ou não 

conquistar um cliente.  

 A fim de criar uma relação entre os fatores visuais de uma empresa e a recepção 

dos seus consumidores, buscou-se uma empresa que possuísse como característica um 

ambiente físico considerado confortável. O objeto deste estudo é a doçaria Nina 

Confeitaria, onde se observou que os fatores visuais relacionados às cores e iluminação 

se destacam, por serem os principais meios de layout explorados pelas proprietárias do 

estabelecimento.  

 Em busca de averiguar a relação entre os fatores visuais e a recepção do público 

alvo desta empresa, o objetivo deste artigo é compreender a funcionalidade desses 

fatores visuais a partir de um levantamento bibliográfico, realizar uma análise do 

ambiente e disponibilizar para os clientes e possíveis clientes desta empresa um 

formulário de pesquisa, buscando dados concretos sobre a receptividade dos fatores 

visuais para embasar o estudo. 

 

PONTO DE VENDA - CORES E ILUMINAÇÃO  
 

O ponto de venda é o ambiente físico da loja, onde os produtos serão 

comercializados e onde acontece o contato direto com o cliente. Desta forma, as marcas 

buscam usar ferramentas para se destacarem em um ambiente cada vez mais competidor 

e complexo. Em sua monografia de MBA em Marketing, Letícia Schwartz traz uma 

pesquisa feita pela Consultoria Popai Brasil, onde foi constatado que “70% dos 

consumidores decidem a compra no momento da compra, daí o motivo dos 

investimentos pesados em comunicação e do fato das empresas transformarem o PDV 

em ponto de relacionamento, gerando uma experiência de consumo e aproximando-o da 

empresa”. 

No ponto de venda deve-se construir a relação mais próxima com o 

consumidor, o bom atendimento e um ambiente agradável são determinantes na compra 

e na experiência do consumidor com a marca. 

Durante o processo de compra o consumidor avalia, mesmo 

implicitamente, o conjunto de benefícios (atendimento, conforto, 

ambientação) que recebem com o custo oferecido (preços e condições 

de pagamento). Contudo, não são os preços ou benefícios isolados que 

fazem o consumidor preferir essa ou a outra loja, o que vale é a 
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relação das duas variáveis. Portanto, é preciso buscar um conjunto e 

ainda aliá-lo a uma diferenciação. (Schwartz, 2011, p. 15). 
 

É o momento a qual a empresa pode criar um relacionamento direto com seu 

cliente, utilizando ferramentas de marketing que podem tornar a experiência de 

consumo única e diferenciada, onde o consumidor se sente valorizado. Dentre as 

ferramentas utilizadas, a iluminação e as cores são fatores primordiais. Pode ser 

trabalhados também aspectos como os aromas, a sonorização e a localização. Aqui se 

dará o foco na utilização das cores e da iluminação, tendo em vista nosso objeto de 

análise, a Nina Confeitaria.  

Segundo Martau e Luz (2010), a iluminação de um ponto de venda é um dos 

estímulos ambientais que mais influenciam no comportamento do consumidor. A 

iluminação é uma estratégia de marketing utilizada pelas marcas como forma de se 

destacar em um ambiente cada vez mais competitivo. 

O avanço das tecnologias de iluminação trazem maior flexibilidade na criação 

e execução de ambientes mais atrativos e que chamam mais a atenção dos 

consumidores. Como destaca Schwartz, “uma boa iluminação é capaz de destacar 

mercadorias, iluminar os ambientes, criar uma diferenciação versus a concorrência, 

destacar partes atrativas da loja e disfarçar as mais desagradáveis.” (SCHWARTZ, 

2011, p. 22). 

Outro aspecto determinante são as cores utilizadas no ambiente. As diferentes 

cores e seus tons podem proporcionar sensações diversas nos consumidores. De acordo 

com Farina, Perez e Bastos (2006). 

As cores influenciam o ser humano e seus efeitos, tanto de caráter 

fisiológico como psicológico, intervêm em nossa vida, criando alegria 

ou tristeza, exaltação ou depressão, atividade ou passividade, calor ou 

frio, equilíbrio ou desequilíbrio, ordem ou desordem etc. As cores 

podem produzir impressões, sensações e reflexos sensoriais de grande 

importância, porque cada  uma delas tem uma vibração determinada 

em nossos sentidos e pode atuar como estimulante e ou perturbador na 

emoção, na consciência e em nossos impulsos e desejos. (FARINA, 

PEREZ, BASTOS, 2006, p. 2). 
 

Nossa relação com as cores não dependem somente dos aspectos fisiológicos, 

mas também culturais. É a partir do entendimento cultural a respeito de determinada cor 

que agimos sobre ela. Por exemplo, a aceitação da cor rosa para as meninas e azul para 

os meninos, assim como o preto representa o luto, o branco representa a paz de espírito. 
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Outras culturas, no entanto, podem trazer entendimentos completamente divergentes 

quanto a essas mesmas cores. 

Diante dos efeitos fisiológicos que as cores proporcionam e o seu entendimento 

cultural, podem se criar ambientes pensados especialmente para o público-alvo e seu 

repertório, levando em consideração também a finalidade da loja, criando assim uma 

atmosfera que conversa com o consumidor. 

A cor compõe uma mensagem de fácil decodificação, transmitindo mais 

rapidamente a personalidade da marca e do ambiente. No primeiro contato com o leiaute 

da loja o consumidor faz assimilações, muitas vezes inconscientes, que formam a 

linguagem geral do ponto de venda. Nesse primeiro contato, o consumidor pode se 

sentir atraído ou não pela mensagem que a marca pretende passar com a atmosfera de 

sua loja. 

Embora muitas linguagens venham atreladas às cores, em alguns casos o que 

predomina é a memória e as experiências que o consumidor viveu com determinada cor. 

No entanto, é inegável que existem os padrões e o entendimento comum sobre a 

mensagem que cada cor passa, sendo assim, o marketing e a criação publicitária deve 

conversar com esse padrão, afinal, a publicidade pretende que sua mensagem seja 

apreendida pela massa. O ideal é que haja um planejamento, analisando a localização do 

ponto de venda, a mensagem que se pretende passar e principalmente, o público alvo. 

 

NINA CONFEITARIA 

A Nina Confeitaria é uma doceira da cidade de Mossoró localizada na Avenida 

João da Escóssia, no Bairro Nova Betânia, e funciona nas terças e sextas das 14h às 19h 

e nos sábados e domingos das 14h às 18h30. A doceira foi inaugurada em 17 de 

fevereiro do ano de 2016 e atua desde então em um espaço físico dispondo de inúmeras 

opções de doces, bolos e salgados. Possui como principal característica a culinária 

artesanal, advinda de receitas deixadas na família através das gerações.   

Segundo entrevista com Karla Fernandes, uma das fundadoras do 

estabelecimento, o nome Nina é uma homenagem a sua avó paterna, com quem 

aprendeu todas as receitas que estão disponíveis na doceira. Antes de o espaço físico 

entrar em funcionamento, as irmãs Karla Fernandes e Viviane Vaz, já ofereciam doces e 

bolos de forma online, tanto em Mossoró quanto na cidade de Natal – onde uma delas 

residia. O espaço físico da Nina foi pensado a partir de algumas ideias das duas irmãs, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

que possuíam a doceira Bocaditos em Natal como referência majoritária, juntamente 

com uma arquiteta, a fim de alinhar as ideias e executá-las da melhor forma possível em 

um ambiente físico.   

O ambiente da Nina Confeitaria dispõe de espaço em tamanho mediano, com 

mesas, cadeiras e sofás, e dois pequenos balcões e vitrines dispostos ao fim da doceira, 

onde também funciona o caixa. O ambiente possui como base a cor azul, rosa, amarelo e 

verde, mas as cores predominantes são azul e rosa. O ambiente possui decoração que 

opta pela simplicidade, porém durante a entrevista, Karla Fernandes relatou que a 

decoração do ambiente ainda não está concluída. 

 

A ATMOSFERA DA NINA CONFEITARIA 

A atmosfera de um ponto de venda é a junção dos fatores que compõem o 

ambiente. As cores, a sonorização, a iluminação, o aroma e as tecnologias visuais 

integram a comunicação da loja e a mensagem que se pretende passar, assim como a 

lembrança da marca se dá na experiência de compra, melhorada ou não por esses 

aspectos. 

Segundo Kotler (1973, 1974), o ambiente influencia a decisão do 

cliente de entrar ou não naquele local. Os consumidores respondem a 

um “produto total” e a loja em si é capaz de oferecer uma atmosfera 

única. Isso pode definir o padrão de consumo. Portanto, a atmosfera 

do lugar pode ter mais influência que o produto em si na decisão de 

compra. (KOTLER, 1973- 1974 apud MARTAU, LUZ, 2010 p. 2). 
 

Para análise do ponto de venda da confeitaria foi feito uma visita ao ambiente. 

A visita se deu em uma sexta-feira no dia 15 de abril de 2017 das 17h00 às 18h30. Foi 

analisado todo o ambiente físico da loja e em loco foi percebido e decidido qual seria a 

delimitação do tema, a qual se constatou as cores e iluminação como aspectos mais 

latentes da atmosfera da loja. 

Segundo Las Casas (1994) o layout é uma das partes essenciais que auxiliam 

uma loja a obter maior rendimento e produtividade. Schwartz (2011) diz que o layout 

precisa ser prático e funcional além de incentivar a circulação dos consumidores. Na 

Nina Confeitaria encontra um espaço de tamanho mediano, com uma média de 10 

mesas, com quatro cadeiras cada. Devido a essa disposição, o layout da doceira se 

encaixaria no estilo Fluxo Livre, onde existe o agrupamentos das peças que compõem 

esse layout em pequenas ilhas, possibilitando o fluxo dos consumidores.  
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“Uma coisa é mais que certa, a vida nunca foi tão doce”, frase do filme A 

fantástica fábrica de chocolate de 2005, exposta em uma das paredes, passa a sensação 

de que a Nina conversa com você e te convida a ter uma experiência agradável no 

ambiente. A parede a qual a frase está escrita é azul em um tom pastel, conhecida 

popularmente como azul bebê. Neste lado da parede consta um grande sofá de 

almofadas no mesmo tom de azul  misturadas com a cor rosa  na mesma variação dos 

tons pastel. 

As mesas são todas brancas e se diferenciam pelas cadeiras amarelas, verdes, 

rosas e azuis, cada uma com uma cor, e estão dispostas por todo o espaço e próximas às 

paredes. Assim como os artefatos que estão na mesa são da mesma cor que as cadeiras, 

dando uma harmonia e equilíbrio. Dentre as quatro cores, a cor verde está em um tom 

mais vivo e forte, as outras três estão em tons mais leves, tons pastel. 

As cores predominantes no local são a rosa e a azul, perceptíveis pelas paredes. 

Uma é inteiramente azul e as outras são rosa com papéis de parede com flores rosa e 

detalhes azuis. A parede atrás do balcão dos doces é branca e limpa, aparentando 

simplicidade e dando um espaço negativo, o que se pode concluir como forma de 

proporcionar conforto aos olhos, assim como não chama atenção, tendo em vista que a 

vitrine dos doces deve ser o ponto principal. 

Por estar em processo de finalização da decoração, o ambiente apresenta 

minimalismo exagerado para profissionais da área, mas que passa despercebido aos 

olhos dos leigos. Para Karla, apesar das cores utilizadas ter enfrentado controvérsias, o 

gosto pessoal das fundadoras prevaleceu: 

A escolha das cores foi porque a gente gosta muito de azul, nós 

sempre gostamos. Azul é predominante no gosto da família também, 

por isso que nós trouxemos o azul. Inclusive falam que 'ah, tinha que 

ser cor forte, pra dar fome', mas a gente não queria se envolver. Não 

pensamos em tons vibrantes. Às vezes até as pessoas pensavam que 

era uma loja infantil, sabe? (KARLA FERNANDES, 2017). 
 

Os balcões ao fim da loja funcionam também como vitrine para os bolos, doces e 

salgados por ser o contato mais próximo entre o consumidor e o produto antes da 

compra. Observou-se que o balcão com vitrine possui tamanho menor do que o ideal e 

baixa iluminação, além de organização um pouco confusa. Os critérios da escolha de 

produtos que vão para o balcão, segundo Karla Fernandes, são: conversa entre as donas 

na noite anterior e pedido dos clientes. Apesar disso, os doces e bolos chamam a 

atenção para si pela beleza encantadora e atenção aos detalhes.   
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Por a visita ter ocorrido em um horário de transição da iluminação natural da 

tarde para a iluminação artificial necessária à noite, foi percebido que as luzes do salão 

eram acesas gradativamente. As luzes onde ficam o caixa e os balcões dos produtos 

estavam acesas desde a chegada ao local, de iluminação branca e forte, posicionada no 

teto. Havia luz dentro dos balcões, também de coloração branca, porém, com menor 

intensidade. Nesse local, não havia nenhuma iluminação para destaque dos produtos. 

As luzes do salão possuíam tons amarelados e de baixa intensidade, que segundo 

relatos da proprietária entrevistada devia-se à pedidos dos clientes que preferiam a meia 

luz. Ao optar por esse tipo de iluminação a loja cria sensação de aconchego para os 

consumidores, porém pode ser inconveniente para os mais sensíveis à baixa intensidade. 

Em contrapartida, a proprietária nos relatou que já estuda trocar as luzes de toda a loja 

para disponibilizar uma iluminação completa que agrade seus clientes.  

Ao analisar o conceito do espaço e após conversas com uma das fundadoras, 

percebeu-se que existiu uma preocupação em deixar todos os detalhes desse ambiente 

físico o mais relacionáveis possível com o gosto pessoal das donas e o que elas 

acreditavam que funcionaria. A partir disso, buscou-se através de questionário 

disponibilizado na internet coletar dados acerca da receptividade das cores e da 

iluminação do ambiente físico na experiência dos consumidores da doceira Nina 

Confeitaria. 

 

A INFLUÊNCIA DOS FATORES VISUAIS NA EXPERIÊNCIA DOS 

CONSUMIDORES DA NINA CONFEITARIA 

Durante o período de recebimento das respostas no formulário disponibilizado, 

recebeu-se 67 respostas de pessoas da faixa etária de 16 anos a 34 anos, sendo 62,7% do 

sexo feminino, 35,8% do sexo masculino e 1,5% outro. Dessas 67 pessoas, apenas 

71,6% haviam visitado alguma vez a doceira. Para os que não haviam visitado, o 

formulário se encerrava, mas para os que já haviam frequentado eram disponibilizadas 

perguntas referentes aos fatores visuais, cores e iluminação. 

Na pergunta “Levando em consideração apenas o espaço físico. Você gostou do 

ambiente?”, como mostra a Figura 1, 95% das pessoas responderam sim e apenas 5% 

responderam não. Ressaltando que considerando apenas o espaço físico, a experiência 

desses consumidores foi satisfatória. 
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Figura 1: Resultado da pergunta referente ao espaço físico da loja. Fonte: Dos autores, 2017. 

 

As cores têm um poder crucial na elaboração de qualquer comunicação de 

marca, assim como no ponto de venda, e influenciam diretamente na atmosfera desse 

PDV, evidenciando sua personalidade. A cor amarela é característica por sua 

vivacidade, é uma cor leve, otimista e que transmite felicidade. Segundo Farina, Perez e 

Bastos (2006) é uma das cores que se relaciona com o sabor doce. O verde, uma cor 

fria, geralmente é associada à tranquilidade e à vida, além de ajudar na digestão 

(AUGUSTO, ENCINAS, 2017). Para Farina, Perez e Bastos, a cor rosa está também 

entre as cores que se associam ao doce, geralmente é aliada à feminilidade, delicadeza e 

aos ambientes infantis. 

As qualidades atribuídas à cor rosa são consideradas tipicamente 

femininas. Simboliza o encanto, a amabilidade. Remete à inocência e 

frivolidade. Feminino. É uma cor terna e suave muito utilizada em 

associações com o público infantil, principalmente as meninas 

altamente positivas. (FARINA, PEREZ, BASTOS, 2006, p. 105). 
 

A cor azul, preferida pelas proprietárias e predominante no ambiente da loja, é 

uma cor calmante e que passa confiança, um dos motivos para as marcas optarem pelo 

azul como a cor principal de seus layouts. “A utilização da cor azul como fundo pode 

trazer para a marca uma maior sobriedade e sofisticação [...] É a cor mais utilizada para 

expressar a sensação de frio.” (FARINA, PEREZ, BASTOS, 2006, p. 102). Como 

podemos ver na Figura 2, os consumidores da Nina Confeitaria conseguem sentir 

exatamente a sensação proporcionada pelo mix das cores presentes no ambiente.  
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Figura 2: Resultado da pergunta referente ao humor transmitido pelo ambiente da loja. Fonte: Dos autores, 

2017. 
 

As cores e a iluminação em conjunto podem proporcionar uma atmosfera 

agradável e equilibrada. Cores quentes junto à uma iluminação forte demais, por 

exemplo, pode gerar um desconforto visual no consumidor, deixando-o cansado 

psicologicamente. Assim, como a junção de cores frias com uma iluminação amarela ou 

com baixa intensidade, pode deixar a atmosfera sombria. O ideal é que haja um 

entroncamento harmonioso, pensando a iluminação juntamente com as cores escolhidas 

para a identidade do ambiente.  

A fim de compreender se a relação entre cor e iluminação era percebida pelos 

consumidores, logo após a questão referente ao humor da loja inseriu-se uma questão 

sobre a sensação térmica e obtiveram-se resultados satisfatórios. Comprovando assim a 

relação entre cor e iluminação, 84,2% das respostas expressou o frio como a sensação 

térmica sentida no ambiente, como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3: Resultado da pergunta referente à sensação térmica do ambiente da loja. Fonte: Dos autores, 

2017. 
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Na atmosfera da Nina Confeitaria, foi percebido uma harmonia entre as cores. 

A predominância do azul e do rosa com os detalhes amarelos e verdes, trouxeram para o 

ambiente um equilíbrio em que é agradável permanecer no local. A junção dessas cores 

em tons pastéis contribuiu para a criação de uma atmosfera que passa uma sensação 

divertida e nostálgica, ao fato de remeter à infância.  

A iluminação é a característica mais confusa do ambiente, provavelmente por 

ainda estar em processo de finalização. Os produtos não se destacam e a forte luz do 

balcão contrasta muito com a iluminação do salão, o que pode gerar confusão e demora 

na adaptação dos olhos. De modo geral, a baixa iluminação do ambiente dá a sensação 

de aconchego e acolhimento. 

Diante disso, inseriu-se uma pergunta sobre os aspectos percebidos pelo 

consumidor no ambiente. Como podemos ver na Figura 4, opções como aconchego, 

sossego, paz e diversão obtiveram destaque, assim como a opção nostalgia. 

 
Figura 4: Resultado da pergunta referente aos aspectos gerais transmitidos pela loja. Fonte: Dos autores, 

2017. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Através dos fatores visuais de um ambiente físico percebeu-se que é possível 

desenvolver uma experiência de compra além do comum e proporcionar ao consumidor 

uma relação de proximidade. Na doceira Nina Confeitaria viu-se que as cores e a 

iluminação destacam-se quanto aos fatores visuais influenciadores dessa experiência, e 

através dos dados coletados de consumidores concluiu-se que a teoria vai de encontro 

com a percepção desses consumidores, realçando relações entre fatores visuais e bem 

estar.  
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 A partir dos dados coletados pelo formulário disponibilizados percebeu-se que a 

visão dos consumidores acerca da iluminação difere da análise feita durante a visita ao 

ambiente. Embora, durante a visita tenha constatado a baixa iluminação, que 

proporciona acolhimento, os dados do formulário nos apresentaram outra visão. Como 

podemos ver na Figura 5, 100% dos entrevistados relatam a iluminação como clara.  

 

 
Figura 5: Resultado referente à iluminação do ambiente. Fonte: Dos autores, 2017. 

 

  

Conclui-se, portanto que devido a essa divergência seriam necessárias outras 

visitas, em horários diferenciados, para tentar compreender e identificar padrões de 

iluminação que confirmem os dados coletados.  

 Por fim, percebe-se que os fatores analisados não interferem de nenhuma forma 

negativa na experiência do consumidor, cerca de 94,7% dos entrevistados confirmam 

que voltariam ao estabelecimento, o que reforça a experiência positiva desse 

consumidor diante ao ambiente físico da doceira. Propõem-se, portanto análises mais 

detalhadas levando em consideração a iluminação, e quiçá a melhoria desse quesito, 

pois se comprovou que através de um ambiente com fatores visuais positivos a 

experiência do consumidor se torna plena e o interesse em retornar constante.  
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