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RESUMO 

Estudos sobre como os estímulos sensoriais influenciam o comportamento de 

compra dos consumidores vêm sendo muito trabalhados em obras atuais e 

colocadas em prática no mercado. Entretanto, o tato é um dos sentidos que 

comumente é deixado de lado, sendo pouco explorado tanto na teoria, quanto na 

prática. Este estudo compreende primeiramente, portanto, uma revisão da literatura, 

a fim de embasar o estudo e compreender melhor o objeto de estudo, além da 

identificação de consumidores com necessidade de informação háptica no que se 

refere ao processo de decisão de compra. Apresenta como objetivo principal a 

verificação da existência de influência das informações hápticas no processo de 

compra no setor de cama, mesa e banho, além da análise de como esse influência 

ocorre. Para os objetivos específicos traçados, realizou-se um estudo de caráter 

qualitativo através de 9 entrevistas em profundidade, além de uma pesquisa 

quantitativa por meio de um Survey com uma amostra de 679 respondentes válidos. 

Dentre os resultados obtidos, pode-se citar a identificação da necessidade por 

informações hápticas no processo de compra no setor de cama, mesa e banho; a 

falta de diferença significativa entre gêneros, contrapondo outros setores; a 

influência da idade nas diferentes características relacionadas às dimensões do 

toque; o baixo grau de confiança em compras pela internet por parte de um grupo de 

consumidores; e também os sentimentos agrupados nas dimensões da escala 

aplicada corroborando com alguns autores, comprovando que consumidores com 

tendência autotélica e instrumental possuem motivações diferentes no que se refere 

ao toque.  

 

Palavras-chave: Marketing experiencial. Brand sense. Marketing tátil. Informação 
háptica. Cama, mesa e banho.  
 
 



 
 

 

ABSTRACT 

Studies concerning how the sensorial impulses influence the potential purchase 

behavior of customers have been implemented into recent projects and put into 

practice in the market. However, the touch is one of senses most commonly left 

aside, slightly explored either in theory or in practice. This study firstly embodies a 

literature review, in order to prop the study  and achieve a better understanding as to 

this study’s goal, in addition to identifying customers with haptic information needs 

regarding the process of deciding whether to make the purchase. It presents its main 

objective as evidencing the existence of a certain influence by haptic information on 

the process of purchasing goods within the household linen segment, as well as the 

analysis about how such influence happens. For the objectives set forth, a quality 

study was carried out through nine (9) thorough interviews, along with a quantity 

research through a survey sampled by 679 valid participants. Among the results 

gathered, it can be said there is a need for addition haptic information regarding the 

process of purchase in the area of household linen; the lack of considerable 

differencing among genres; interposing other sectors; the age contrast in different 

features related to the touch dimensions; the low level of trust put into purchases 

made online by a group of customers; and also the feelings found in applied scale 

dimensions supporting some authors, proving that customers with autotelic and 

instrumental habits hold different motives as to touching. 

 

Key-words: Experimental marketing. Brand sense. Tactual marketing. Haptic 

information. Household linen. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Sabe-se que os sentidos mais explorados atualmente pelas empresas, são a 

visão e a audição, que juntos, somam 96,3% do uso de marketing sensorial pelas 

empresas (MILLWARD BROWN 2015). Por este motivo o tato e os outros sentidos 

são comumente deixados de lado. De acordo com o mesmo instituto de pesquisa, o 

uso do tato representa apenas 0,9%. De acordo com Seligman (2002) em "O Poder 

do Toque", este sentido tem significativa importância por se tratar do primeiro 

sentido que se desenvolve no ser humano, e também por ser "fundamental no 

crescimento, desenvolvimento, comunicação e aprendizado do mesmo". Os 

benefícios do toque são também os menos estudados, gerando uma carência no 

que se refere à literatura, de acordo com Barbosa (2014). Ainda sobre isso, Almeida 

(2013) afirma que o tato está começando a ganhar expressão agora, pelo fato de 

que os profissionais de marketing começaram a perceber melhor que os 

consumidores costumam tocar nos produtos no momento da compra.   

 Zenith (2013) em "El Marketing de Los Sentidos: iTócame!", afirma que o tato 

pode favorecer as empresas no sentido de disponibilizar uma "dupla interação" com 

os consumidores, pelo fato de que os sentidos se complementam. Ou seja, além da 

visão, sentido este importante para o processo de compra, as empresas podem se 

beneficiar ao dar a oportunidade dos consumidores utilizarem mais um sentido neste 

processo, no caso, o tato. É o que afirmam também Ferrán; Gavilán; Manzano 

(2013, p. 1): "o toque age em conjunto com outros sentidos, gerando variadas 

sensações". Ou seja, combinar sentidos irá proporcionar tanto uma experiência mais 

intensa, quanto um significado mais rico (POMPEO, 2013). 

 Ao analisar o comportamento de compra dos consumidores, é nítida a 

necessidade das pessoas em tocar em algum produto, de forma consciente ou 

inconsciente, seja para colocar em seu carrinho ou por puro prazer. É exatamente 

isso que é exposto por Mercado (2012) em "Marketing Táctil, La Estrategia 

Olvidada", onde também é dito que este processo ajuda a criar certa familiaridade 

entre o produto e o consumidor. Da mesma forma, Williams e Ackerman (2011) em 

"Please Touch the Merchandise", afirmam que os consumidores utilizam as mãos 

para se conectar com as marcas, ideia esta corroborada por Lindstrom (2012), o 

qual também considera o tato como ferramenta de conexão. 
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 Entretanto, há ainda muitas marcas que não se beneficiam desta importante 

interação com seu consumidor. Lindstrom (2012, p. 34) apresenta um dado 

interessante: "quase 82% das marcas que aparecem na lista Top 1.000 da Fortune 

poderiam aproveitar a textura se tivessem consciência disso”. Sobre isso, Hunderhill 

(2009) afirma ainda que resolver a questão tátil certamente aumentaria as vendas 

das empresas. Da mesma forma, Vieira (2013) corrobora com esta ideia quando 

afirma que para criar melhores experiências de consumo, as empresas deveriam 

investir mais nas informações hápticas, ou seja, em informações que utilizam as 

mãos. Por fim, Almeida (2013) completa ainda dizendo que o toque fornece um tipo 

de informação diferente, tornando possível extrair avaliações sobre os produtos 

apenas com as mãos.  

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 Diante deste cenário, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: “existe 

influência das informações hápticas no processo de compra no setor de cama, mesa 

e banho, e como esta influência ocorre?”. Esta categoria de produtos foi escolhida 

visto que se trata de algo inédito no que se refere a estudos anteriores, os quais são 

normalmente focados no setor de vestuário. Além disso, tomou-se como inspiração 

uma interessante citação de Hunderhill (2009, p. 192): 

 

um expert em artigos de cama certamente sabe o que é densidade de fios. 
Seres humanos normais, porém, julgam um lençol, sobretudo, pelo seguinte 
fator: qual é a sensação ao toque? O problema é que a maioria dos lençóis 
é vendida em embalagens de plástico, que permitem ver, mas não tocar. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

Como visto anteriormente, o objetivo geral da pesquisa é verificar se existe 

influência das informações hápticas no processo de compra no setor de cama, mesa 

e banho e analisar como esta influência ocorre.  

1.2.2  Objetivos Específicos  

Desta forma, os objetivos específicos do trabalho são: 
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a) Entender o processo de compra dos consumidores de artigos de cama, 

mesa e banho; 

b) Identificar as preferências, motivações, critérios e características que 

são determinantes para os consumidores no processo de compra no 

setor de cama, mesa e banho; 

c) Identificar que tipo de informações e sentimentos os consumidores 

obtêm por meio do toque; 

d) Verificar se há preferência por alguma loja por parte dos consumidores, 

no que se refere à necessidade de toque dos mesmos; 

e) Verificar de que maneira a ausência do toque pode afetar a 

experiência/decisão de compra; 

f) Identificar qual a opinião dos consumidores referente à compra online 

de artigos de cama, mesa e banho; 

g) Verificar se a amostra possui tendência de toque instrumental ou 

hedônico no setor de cama, mesa e banho; 

h) Averiguar se as características sociodemográficas influenciam na 

necessidade de toque dos consumidores deste setor. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Para o presente estudo, serão abordados os temas de marketing experiencial, 

brand sense, percepção e marketing tátil, a fim de entender melhor o contexto em 

questão.  

2.1 MARKETING EXPERIENCIAL 

 O modelo do mercado vem sendo modificado com o passar dos anos, o que 

antigamente era primordial para a compra de determinado produto, hoje em dia pode 

ser apenas uma característica comum aos olhos do consumidor. Além disso, a forma 

de consumo muitas vezes pode ser influenciada por questões hedônicas, que fazem 

o marketing tradicional se tornar não tão relevante quanto às novas abordagens que 

vêm sendo aplicadas pelos profissionais da área, como pode ser observado através 

de Lima (2009). 
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 De acordo com o Hauser (2005) em “Marketing Experiencial é a Nova 

Aposta”, metodologias e teorias tradicionais de marketing estão mudando de uma 

forma muito rápida, tornando-se menos relevantes quando se pode trabalhar com a 

criação de produtos úteis, apostando na criação de experiências únicas para os 

consumidores, e principalmente, identificando a hora certa e como apresentar o 

produto ou a marca. 

Um método diferenciado utilizado atualmente possui uma abordagem que 

explora todos os pontos de contato entre marcas e consumidores, e é capaz de 

provocar experiências que acabam permitindo maior aproximação e fidelização do 

cliente. Segundo Hauser, presidente da International Experiencial Marketing 

Association, este é o novo paradigma do setor. 

De forma contrária, o marketing tradicional trabalha com quatro princípios e 

conceitos, focando na descrição da natureza do produto, no comportamento do 

consumidor e na atividade competitiva do mercado, conforme citado por Schmitt 

(2002). 

O primeiro princípio foca em características funcionais do produto e seus 

benefícios. Para essa abordagem, os profissionais do marketing tradicional 

pressupõem que é de acordo com o grau de importância que são avaliadas as 

características funcionais, avaliando característica por característica e escolhendo o 

que tem maior utilidade geral. O segundo princípio foca na categoria do produto e 

sua concorrência, definidos de forma restrita, sendo que para o profissional de 

marketing tradicional, a concorrência ocorre principalmente entre os tipos de 

produtos. O terceiro princípio foca na tomada de decisão racional do consumidor, 

utilizando, portanto, metodologias que analisam os clientes quando buscam 

satisfazer uma necessidade, solucionando um problema através de uma ação 

racional. Por fim, o quarto princípio foca nos métodos e ferramentas analíticos, 

quantitativos e verbais. 

Assim como citado neste estudo, os consumidores atuais encontram certa 

normalidade acerca das informações passadas no marketing tradicional, como as 

características e benefícios funcionais, a qualidade do produto e a marca positiva. O 

que eles buscam atualmente é a estimulação dos sentidos através dos produtos, da 

comunicação e das campanhas de marketing que mexam com as emoções e com o 

sentimental das pessoas. Mais do que o simples ato de comprar, eles querem 

encontrar nesse momento a incorporação de seu estilo de vida: querem produtos, 
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comunicação e campanhas que eles consigam incorporar esse estilo de vida e que, 

acima de tudo, gerem experiência. (SCHMITT, 2002) 

O marketing experiencial traz essa nova abordagem, capaz de atingir às 

expectativas dos consumidores atuais. Segundo Cobra e Brezzo (2010), através da 

marca, o marketing experiencial tem como objetivo gerar experiências e vivências 

nos clientes. Podendo ser essas experiências: racionais, de atuação, relacionais, 

sensoriais e emocionais. 

De acordo com Schmitt (2002), é possível distinguir o marketing experiencial 

do tradicional a partir de quatro características básicas. O foco na experiência do 

consumidor é a primeira característica, onde são criados estímulos para os sentidos, 

para os sentimentos e para a mente. Dentro dessa característica, através da 

experiência o consumidor tem uma maior lembrança de marca e produto, ligando a 

empresa com seu estilo de vida. Dessa forma, as atitudes e a ocasião de compra 

compõem um contexto social mais amplo e ligado à marca e ao seu dia-a-dia. 

A segunda característica diz respeito à situação de consumo, examinada de 

uma forma mais abrangente, onde qualquer categoria de produto é levada em 

consideração no estudo, contemplando estratégias adotadas tanto em empresas 

que possam atuar no mesmo setor de atividade ou até em setores diferentes, se 

afastando no foco do produto isolado presente no marketing tradicional. 

Complementando o foco apenas no consumidor racional em que se encontra 

no marketing tradicional, o consumidor também como um ser emocional é a terceira 

característica do marketing experiencial. O ser racional nunca deve ser descartado 

no estudo de marketing, pois muitas escolhas são feitas racionalmente, porém, com 

essa igual frequência, as escolhas podem ser motivadas pela emoção gerada pela 

experiência de consumo que geralmente leva a momentos de fantasias, sentimentos 

e divertimentos.  

Relacionado aos métodos e ferramentas utilizados no marketing, a quarta 

característica vem agregada com a diversificação, trazendo abordagens mais 

ecléticas e multifacetadas. Não existe uma ideologia metodológica para o marketing 

experiencial, utiliza-se o que parece ser mais adequado para conseguir ideias boas 

e encantar o consumidor (SCHMITT, 2002). 

Percebe-se, portanto, que a revolução do marketing se dá principalmente em 

cima das experiências do consumidor perante determinado produto, serviço ou 

marca. O diferencial é o envolvimento do consumidor, e não apenas a satisfação de 
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suas necessidades. Ou seja, busca-se mais do que características e atributos 

benéficos, além de que se procura ligação com a marca, com o contexto social e 

participação com o mercado. Os estímulos encontrados nas abordagens atuais são 

capazes de prolongar o relacionamento com o consumidor. Seguindo o exposto por 

Schmitt (2002), as experiências ocorrem como resposta a algum estímulo, cada qual 

com seu próprio processo ou estrutura inerente. Ou seja, cada indivíduo responde a 

um estímulo de uma forma e interpreta a experiência de acordo com seu contexto, 

comprovando a individualidade e importância da experiência que muitas vezes 

podem durar para a vida toda. 

A experiência do consumidor resulta de uma série de fatores e tudo que for 

vivido ou experienciado vai ficar na sua mente, gerando recordações e associações 

àquela marca sempre que tiver uma experiência relacionada à ela (SCHMITT, 2002 

apud ALMEIDA, 2013). Desta forma, segundo citado por Hauser (2005) em 

“Marketing Experencial é a Nova Aposta”, o fator determinante que irá estabelecer a 

diferença frente à concorrência diz respeito às emoções, sensações e à identificação 

do consumidor com os valores do produto.  

De qualquer forma, para atingir o consumidor, conseguir sua atenção e 

consequentemente a identificação do produto, gerando as sensações e emoções 

através dos estímulos citados no marketing experiencial, é preciso primeiramente ser 

percebido pelo consumidor, para tanto, será abordado um tópico sobre a percepção 

mais adiante.  

2.2 BRAND SENSE / MARKETING SENSORIAL 

O brand sense trata-se de um dos cinco tipos do marketing experiencial. Além 

disso, de acordo com Camargo (2009), o brand sense pode ser considerado um 

conjunto de ações, utilizados principalmente no ponto de venda, que tem como 

objetivo gerar fixação de marca por meio dos cinco sentidos: visão, audição, tato, 

paladar e olfato. O autor completa ainda afirmando que o brand sense se concentra 

na criação de um vínculo com os consumidores por meio da comunicação não 

verbal e de baixo custo, ocasionando dessa forma, experiências inesquecíveis para 

os consumidores. 

De acordo com Brito e Lencastre (2014), os sentidos têm sido negligenciados 

nas últimas décadas pelas ações de marketing. Por conta disso, o brand sense, ou 
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marketing sensorial como também é conhecido, é um tema considerado 

relativamente novo na área de marketing, e com isso vem ganhando significativa 

importância. Lindstrom (2012) destaca ainda que o marketing sensorial surge como 

uma nova maneira das marcas se diferenciarem. Da mesma forma corroboram Brito 

e Lencastre (2014), ao afirmarem que as estratégias de branding sensorial permitem 

às marcas segmentarem e se posicionarem de forma a criar relacionamento e 

oferecer experiências individuais e personalizadas para os consumidores.  

Diante dessa realidade, Roberts (2004) ressalta que o mundo do varejo está 

se modificando à medida que as marcas têm percebido o potencial do uso dos 

sentidos. O autor destaca que isso ocorre pois os seres humanos não são movidos 

pela razão e sim pela emoção. O mesmo afirma Lindstrom (2012), ao relatar que os 

seres humanos experimentam quase toda a forma de compreensão do mundo por 

meio dos sentidos. Portanto ainda segundo Roberts (2004), grande parte da 

população compra e consome com a mente e o coração, ou seja, pelas emoções. 

Com isso, há um crescimento no interesse das marcas em utilizar estímulos 

sensoriais como: música, aroma, textura e paladar, conforme destaca Krishna (2010) 

apud Brito e Lencastre (2014). 

Visto isso, Camargo (2009) afirma que o marketing sensorial tem como 

objetivo fazer com que consumidores sintam-se mais à vontade no ponto de venda e 

consequentemente passem mais tempo na loja, gerando dessa maneira, uma maior 

possibilidade de compra. Conforme ilustra Lindstrom (2012), ao utilizar os apelos 

sensoriais, as marcas criam uma conexão emocional com os consumidores. Isto 

ocorre, pois como explica Lima (2014), nossas emoções são ativadas quando somos 

estimulados por meio dos sentidos, e isto gera influência direta no nosso processo 

decisório. Quanto à isso, Lindstrom (2012) completa afirmando que as marcas que 

utilizam os apelos sensoriais são consideradas muito mais fortes do que as marcas 

que não os utilizam, visto que as marcas distintas oferecem algo a mais para os 

consumidores, envolvendo desta forma, a experiência sensorial e emocional.   

Para Brito e Lencastre (2014), há também um interesse para que as marcas 

utilizem estratégias de marketing sensorial devido à tendência de segmentação de 

mercado que vem substituindo o marketing de massa e, com isso, o surgimento de 

novos segmentos e uma crescente necessidade cada vez maior de individualização. 

Ainda conforme os mesmos autores, o marketing sensorial também vem 

despertando interesse no que se refere à utilização de ferramentas como CRM 
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(Customer Relationship Management) que segundo os autores, começa a ser 

questionado pelo fato de oferecer mais tecnologia do que personalização para os 

consumidores, o que acaba por se assemelhar ao marketing de massa.  

Desta forma, os autores completam afirmando que o marketing sensorial se 

distingue tanto do marketing de massa quanto do marketing de relacionamento pelo 

fato de poder alcançar a mente dos consumidores de forma mais profunda do que se 

comparado às práticas citadas. Para tanto, os autores exemplificam a experiência 

multissensorial gerada pelos estímulos sensoriais por meio da ilustração abaixo: 

 

                  Figura 1 – Experiência Multissensorial da Marca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fonte: (HULTÉN ET AL., 2009 apud BRITO & LENCASTRE, 2014) 

 

Ainda conforme Lindstrom (2012), dos cincos sentidos, a visão e a audição 

são os mais explorados pelos anúncios ao qual as pessoas são expostas 

diariamente, ao passo de que raramente têm a oportunidade de ter contato com os 

outros três sentidos: tato, paladar e olfato. Visto isso, o autor ressalta que apresentar 

um produto ou um serviço apenas visualmente, por meio de um anúncio, já não é 

mais suficiente. Para Roberts (2004), quando os sentidos são estimulados e agem 

em conjunto, os resultados são inesquecíveis. Desta forma Lindstrom (2012) 

completa ao destacar a importância do apelo sensorial: 

 

quanto mais pontos de contato sensoriais os consumidores conseguem 
acessar quando estão pensando em comprar uma marca, maior será o 
número de memórias sensoriais ativadas. E, quanto maior for o número de 
memórias sensoriais ativadas, mais forte será a ligação entre a marca e o 
consumidor (LINDSTROM, p. 73, 2012). 

 

Sendo assim, para Schmitt (2002), o marketing sensorial pode ter três 

objetivos: primeiramente, se diferenciar do mercado por meio do apelo sensorial que 
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proporciona destaque ao produto. Em segundo, pode ser considerado como 

motivador, no qual os sentidos estimulam o experimento e em consequência a 

compra, pois conforme explica Lindstrom (2012), o brand sense não só desperta o 

interesse dos consumidores, como também amplia o comportamento de compra 

impulsivo. Por fim, o marketing sensorial pode ser utilizado como provedor de valor. 

De acordo com Lindstrom (2012), o objetivo final do brand sense é criar um vínculo 

entre os consumidores e a marca, vínculo este tão forte e duradouro ao ponto de 

que o consumidor volte à marca repetidamente, de tal forma que mal perceba os 

produtos da concorrência. Ademais, o autor afirma que os três objetivos não são 

excludentes mutuamente, ou seja, podem ser utilizados de forma individual e/ou em 

conjunto.  

Um fato interessante de se destacar é que por meio de pesquisas, Lindstrom 

(2012) descobriu uma correlação entre as marcas que utilizam apelos sensoriais e o 

preço. Ou seja, para o autor, uma das vantagens é que as marcas sensoriais podem 

elevar os preços se comparadas às marcas que não utilizam os apelos sensoriais. 

Isso se deve ao fato de que como explica o autor, os consumidores se comportam 

de maneira irracional devido aos estímulos gerados pelo marketing sensorial: 

 

o estímulo sensorial não apenas nos faz agir de maneiras irracionais, como 
também nos ajuda a diferenciar um produto do outro. Os estímulos 
sensoriais se incorporam na memória a longo prazo; eles se tornam parte 
do nosso processo decisório (LINDSTROM, p. 18, 2012). 

 

Por fim, um estudo realizado por Lindstrom (2012) revelou que os 

consumidores sentem falta de apelos multissensoriais das marcas atuais. Isso 

ocorre porque de acordo com o mesmo autor, apenas 10% das principais marcas 

mundiais utilizam o marketing sensorial. O autor ainda destaca que há uma 

estimativa de que 40% das 500 marcas mundiais da Fortune têm planos de incluir 

alguma estratégia de brand sense no planejamento de marketing até o final dessa 

década. 

2.3 PERCEPÇÃO 

Assim como dito anteriormente, a nova abordagem do marketing é baseada 

na experiência do consumidor, experiência esta que é passada através de estímulos 

sensoriais como forma de atingi-lo e trazer junto com a marca ou o produto, 
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emoções e experiências duradouras. Para que esses estímulos sejam realmente 

percebidos pelo indivíduo, é preciso que este perceba o que está sendo direcionado 

a ele, ou seja, a percepção é o primeiro passo para que determinada experiência 

faça realmente parte da vivência do momento. 

A percepção de acordo com Maia, Vieira e Silva (2010), é um processo em 

que o indivíduo seleciona, organiza e interpreta os estímulos, como forma de gerar 

um quadro significativo e coerente no mundo. É através da percepção que as 

pessoas recebem e interpretam as milhares de informações que estão presentes no 

seu dia-a-dia. Porém, essa percepção pode sofrer algumas influências internas, 

como as experiências próprias, a forma como reagem e aprendem no convívio 

social, e a própria personalidade, por exemplo. É em cima dessas influências 

internas que os indivíduos coletam e interpretam os estímulos advindos do meio 

ambiente. Portanto, conforme Santos e Morsch (2005) expõem, pode-se afirmar que 

cada indivíduo utiliza da sua percepção para criar sua própria realidade. 

Os estímulos que os indivíduos recebem diariamente podem ser captados 

através dos cinco sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Além disso, cada 

estímulo pode ser recebido com um sentido de forma isolada, ou combinados de 

acordo com a necessidade da avaliação de objetos ou situações. (SCHIFFMAN; 

KANUK, 2009; STERNBERG, 2000 apud POMPEO, 2013). 

A percepção pode ser definida ainda como um processo dinâmico, onde 

aquele que percebe atribui um significado às matérias brutas oriundas do meio 

ambiente. O indivíduo deixa de ser um objeto no marketing experiencial e se torna 

um ator que confronta as informações que recebe, conforme citado por Karsaklian 

(2004). Similarmente, para Solomon (2001), estudar a percepção significa 

concentrar-se no que os indivíduos acrescentam às sensações em estado bruto, 

dando-lhes significado, pois a percepção se trata do processo pelo qual as pessoas 

selecionam, organizam e interpretam as sensações. 

Para Maia, Vieira e Silva (2010), na percepção, as pessoas tomam 

consciência sensorial de objetos ou eventos externos a partir do momento em que o 

indivíduo percebe algo, reagindo automaticamente ao contexto através de seus 

sentidos. Através da utilização dos sentidos a relação dos indivíduos com os 

produtos é facilitada. Os autores exemplificam citando o simples fato de que um 

consumidor ao tomar a embalagem em suas mãos aumenta em 60% as chances de 

comprar determinado produto. Ainda de acordo com estes autores: 
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a origem da percepção encontra-se numa estimulação física que ativa os 
receptores sensoriais e uma sensação é desencadeada quando uma 
estimulação externa ou interna influencia o comportamento. Os órgãos 
sensoriais desempenham o papel de transmissores de estímulos 
mercadológicos que recebemos com o objetivo de atrair a atenção. (MAIA, 
VIEIRA E SILVA, 2010, p.49). 

 

O seu passado e o contexto social em que o indivíduo vive também são 

capazes de alterar o processo da percepção. Sobre isso, pode-se citar Santos e 

Morsch (2005) que afirmam que a percepção cria uma orientação para o mundo 

externo, orientação esta resultante de experiências passadas, atitudes, normas 

culturais, comportamento aprendido e personalidade do indivíduo. Ou seja, a 

percepção é, portanto, gerada por cada pessoa através de um somatório de 

variáveis próprias. 

A percepção está também intimamente relacionada com a sensação. 

Entretanto, as mesmas desempenham papéis diferentes quando se trata da 

interpretação do mundo à nossa volta. A sensação ocorre para que a percepção 

possa acontecer, ou seja, na sensação, o indivíduo responde imediatamente aos 

receptores sensoriais, como o olho à luz e o ouvido ao som. Enquanto por outro 

lado, a percepção trata-se de um processo onde essa informação sensorial é 

selecionada, organizada e interpretada (SANTOS E MORSCH, 2005). 

Segundo Solomon (2011), a sensação é a reação imediata dos receptores 

sensoriais aos estímulos básicos, assim como o nariz para os odores e os dedos 

para a textura. Já no processo de percepção ocorre a absorção das sensações 

assim que o indivíduo entra em contato com as mensagens e escolhe em qual 

prestar atenção, ou seja, faz a seleção, organiza e interpreta dando significado às 

sensações (SANTOS E MORSCH, 2005). 

De acordo com Santos e Morsch (2015) a percepção é constituída por três 

estágios: a exposição, a atenção e a interpretação, conforme mostra a figura abaixo: 

 

Figura 2 – Estágios da Percepção 
 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS, Beatriz; MORSCH, Marco Aurélio (2005) 
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 Como visto na figura 2, os estímulos sensoriais dão início ao processo de 

percepção, uma vez que são lançados no meio ambiente e depois captados pelos 

receptores sensoriais dos indivíduos. Iniciando primeiramente com a exposição e 

atenção do consumidor aos estímulos, e finalizando com a interpretação do mesmo 

(HAWKINS e BEST, 2007). Conforme citado por Hawkins e Best (2007), a exposição 

acontece no momento em que um estímulo chega ao alcance dos nervos sensoriais 

receptivos de uma pessoa, como por exemplo, um banner de propaganda que chega 

aos olhos do indivíduo. 

De acordo com Maia, Vieira e Silva (2010): 

 

a exposição à informação é um dos principais estágios do processo de 
percepção do consumidor, assim o varejista pode utilizar de uma série de 
ferramentas, tais como: televisão, rádio, jornal, outdoor, revista e o próprio 
ambiente de loja com o objetivo de chamar atenção para o produto ou loja. 
(MAIA, VIEIRA E SILVA, 2010, p.37) 

 

 Entretanto, é importante lembrar que a mente humana tem limites e nem 

sempre o indivíduo pode lidar com a quantidade de estímulos enviados. Dessa 

forma, as pessoas filtram as informações que julgam como coerentes e com o que 

acreditam ser pertinente e importante. (SANTOS E MORSCH, 2005). O filtro dessas 

informações ocorre a partir do momento em que o consumidor decide prestar ou não 

atenção a determinado estímulo. Se para Santos e Morsch (2005) perceber é tomar 

conhecimento de um objeto, então conclui-se que para que haja percepção é preciso 

que o indivíduo tenha gerado uma atenção acerca do que lhe foi exposto. Ou seja, 

de acordo com Santos e Morsch (2005), a atenção torna-se uma condição essencial 

para que haja percepção. 

No processo da atenção, o estímulo ativa um ou mais nervos sensoriais de 

recepção, resultando em sensações que vão para o cérebro para serem 

processadas. Como o indivíduo se depara com um congestionamento de 

informações, acaba tornando a atenção muito seletiva, por isso é que se torna tão 

importante realizar estratégias de alcance ao consumidor através de seus nervos 

sensoriais (HAWKINS e BEST, 2007). De acordo com Maia, Vieira e Silva (2010), a 

informação que mais interessa ao consumidor é retida. Nesse momento, o estímulo 

ativa os nervos da recepção e as sensações vão para o cérebro para serem 

processadas: é aqui que ocorre a atenção. Ou seja, conforme citado por Hawkins e 
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Best (2007), diante de tantas informações, a atenção ocorre quando o estímulo é 

visto. 

A interpretação, por sua vez, ocorre quando há uma atribuição de significado 

em cima das sensações recebidas, conforme citado por Hawkins e Best (2007). 

Além de selecionar qual estímulo foi determinante para atrair a atenção do 

consumidor, a informação ainda precisa gerar um significado para o indivíduo. 

Solomon (2011) compara as pessoas aos computadores quando passam por 

estágios de processamento de informações, onde há captação e armazenamento 

dos estímulos. Diferenciando-se de computadores com base no fato que o ser 

humano não processa passivamente todas as informações apresentadas, notando 

apenas um pequeno número de estímulos. Desses poucos estímulos notados, 

menos ainda recebem atenção e penetram na consciência do indivíduo para serem 

processados, dependendo muitas vezes da concepção, necessidade e experiência 

do momento. 

Para que haja a interpretação dos estímulos enviados, o indivíduo passa por 

um processo complexo de três estágios que ocorre com todas as pessoas, mas não 

de maneiras iguais, dependendo sempre das características pessoais e do 

ambiente. Acerca disso, diante do exposto por Santos e Morsch (2005), a percepção 

pode ser descrita como um processo dinâmico que rege as relações do indivíduo 

com o mundo que o cerca, gerando algumas características que compõem a 

percepção: ela é subjetiva, seletiva, simplificadora, limitada no tempo e cumulativa. 

A percepção é subjetiva, pois depende muito do ambiente em que está sendo 

trabalhada. Cada indivíduo se apropria do produto ou de determinada situação de 

acordo com a realidade construída no momento, podendo haver grande discrepância 

entre o estímulo emitido e o estímulo recebido. A percepção é também seletiva, pois 

como visto neste estudo, o indivíduo filtra as informações de acordo com seu 

interesse, deixando várias delas passarem despercebidas. Além disso, a percepção 

pode ser considerada simplificadora, pois o indivíduo não é capaz de processar a 

totalidade dos dados que percebe, há uma complexidade dessa recepção e somente 

a exposição repetida a uma mensagem é capaz de permitir que um indivíduo 

considere todas as facetas de uma mensagem. A percepção é ainda limitada no 

tempo, pois a informação permanece no indivíduo por um curtíssimo período, a 

menos que esta seja memorizada. Por fim, a última característica é a percepção ser 

cumulativa pelo fato de que a compreensão ainda pode ocorrer através da 
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combinação acumulada de dados, ou seja, várias informações ou estímulos podem 

ser interpretados e compreendidos em conjunto (SANTOS E MORSCH, 2005). 

2.4 MARKETING TÁTIL 

 Ferrán, Gavilán e Manzano (2013) afirmam que tocar um produto gera 

informações através da emoção, além de auxiliar na tomada de decisão de compra. 

Hunderhill (2009) também aborda sobre a importância da experiência do toque em 

certos ambientes:  

 

uma loja pode ser o lugar mais legal do mundo, oferecendo os 
melhores/mais baratos/mais atraentes produtos, mas, se o shopper não 
conseguir apanhá-los, tudo isso será em vão. (...) Se os shoppers não 
puderem estender a mão e sentir certos produtos, não comprarão.   
 

 O autor ainda completa afirmando que está corroborado que os consumidores 

desejam experimentar o produto antes de comprar, portanto a função da loja é 

estimular este contato entre consumidor e produto. De acordo com Peck (2006) 

apud Almeida (2013) cada vez mais as lojas estão deixando os produtos mais 

próximos dos consumidores, para que possam tocar e avaliá-los. Lindstrom (2012) 

apresenta um dado que aponta que para 49% dos consumidores, entrar no carro e 

passar as mãos na direção e nos controles é de extrema importância no momento 

em que pensam em comprar um carro. Por outro lado, somente 4% das pessoas 

entrevistadas afirmaram que esta sensação tátil é irrelevante. 

 Como visto anteriormente, o toque conecta as pessoas aos produtos. Em seu 

livro, Hunderhill (2009) expõe que o processo de apropriação se inicia a partir do 

momento em que o produto está nas mãos do consumidor, ou seja, no momento em 

que o mesmo toma posse de um produto, é gerada uma sensação de propriedade 

psicológica. Esta questão também é abordada por Peck e Shu (2009), as quais 

afirmam que ao pegar em um produto, a avaliação dos consumidores se mostra 

mais positiva. O resultado de aumentar esta sensação de propriedade, é que a 

resposta afetiva aumenta da mesma forma, gerando influência no processo de 

tomada de decisão, ou seja, o toque acaba se tornando uma influência na compra 

de um produto (PECK E WIGGIND, 2006 apud BARBOSA, 2014). Vieira (2013, 

tradução própria) afirma: 
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o comportamento do consumidor e o processo de decisão de compra faz 
com que o consumidor decida por algo baseado em diferentes critérios: 
como a marca, atributos relevantes, percepção de qualidade, conveniência 
e preço; e uma das maneiras de se concretizar isso é através do toque.  
 

 Hunderhill (2009) afirma também que hoje em dia, o "tocar e provar" se 

tornaram importantes também pelo falo de que a marca do produto tem cada vez 

menos poder, ou seja, para certos consumidores, não bastam os milhões investidos 

em campanhas na televisão, ele necessita de provas concretas retiradas a partir do 

toque, para só então obter confiança no produto. Além disso, Barbosa (2014) afirma 

que tocar um produto fornece outros tipos de informações que não são adquiridas 

apenas com a visão.  

 Destacar seu produto frente aos seus concorrentes e consumidores é 

também um objetivo do marketing tátil. Um exemplo é a inovação criada pela 

Heineken em 2010: a Heineken Touch, primeira lata de alumínio com textura 

lançada no mundo, como podemos ler em “Heineken y su Lata con Textura: 

Marketing Táctil”. Sobre isso ainda, Lindstrom (2012) apresenta em seu livro o caso 

da cadeia de suprimentos Asda, que para que os consumidores pudessem sentir a 

textura das marcas de papel higiênico, acabou rasgando as embalagens dos 

mesmos, resultando no crescimento das vendas da marca própria. 

 Além disso, uma importante marca referência neste sentido é a Apple, que 

possui um ambiente de varejo planejado de forma que os consumidores possam 

estar em contato direto com os produtos, tocando-os e sentindo-os. Gallo (2012) em 

seu livro "A Experiência Apple" traz diversas curiosidades sobre as estratégias de 

marketing tátil utilizadas pela marca, ao iniciar pelo mantra da empresa "Nossas 

lojas são criadas para desenvolver donos de produtos da Apple e para construir 

lealdade" (GALLO, 2012, p. 276). Prova disso é que tudo na loja está exposto de 

forma que os consumidores possam experimentar e interagir com os aparelhos, 

tanto iPhones conectados à internet, quanto MacBooks com suas telas posicionadas 

num ângulo de noventa graus, só para que o usuário tenha que reposicioná-la no 

ângulo ideal para a sua visão. Outro exemplo é a loja Bed Bath & Beyond, 

apresentada por Williams e Ackerman (2011) em “Please Touch the Merchandise”, a 

qual utiliza bem a experiência do toque, permitindo que os consumidores sintam 

todos os produtos à disposição na loja. 

 Mesmo quando não têm intenção de comprar, muitos consumidores se 

mostram atraídos por tocar nos produtos expostos (PECK, 2003), e não permitir isso 



 
 

 

29 

pode comprometer muitas vendas. É o que afirma também Hunderhill (2009) ao dar 

o exemplo das toalhas, que costumam ser tocadas por seis consumidores diferentes 

antes de serem compradas. O mesmo autor também afirma que hoje em dia, muitas 

das compras são baseadas apenas na experimentação e no toque, e realizar isso 

gera também as chamadas compras não planejadas, ou seja, por impulso. Predeep 

(2012) apud Gallo (2012) afirma que quanto mais uma loja envolver os sentidos, 

mais o cérebro vai se envolver com o produto, o que gera uma maior retenção de 

informações e resulta no maior desejo de comprar também. Vieira (2013) afirma 

também que as pessoas podem reduzir incertezas de compra a partir das 

informações hápticas1. 

 Peck (2003) apud Barbosa (2014) afirma que as informações hápticas podem 

ser diferenciadas em três aspectos: produtos, consumidores e situações. O primeiro, 

pelo fato de possuírem propriedades materiais (textura, peso, dureza e/ou 

temperatura); o segundo pois corresponde aos fatores individuais de cada um, 

podendo ter alto ou baixo NFT (Need For Touch ou necessidade de toque). Além 

disso, o gênero também influencia na necessidade de toque: de acordo com Citrin et 

al. (2003); Vieira (2012); Workman (2010) apud Pompeo (2013), as mulheres 

possuem NFT mais alta do que os homens; e por fim, há determinados cenários de 

varejo como compras online, catálogos e televisão, onde os consumidores não 

podem tocar o produto antes da compra, que pode acabar gerando diferentes tipos 

de comportamentos.  

 Para entender os motivos pelos quais os produtos são tocados, Peck (2010, 

apud POMPEO, 2012) criou a taxonomia do tato, onde as três primeiras categorias 

são chamadas de "tato instrumental", pois tratam-se de avaliações de características 

do produto (como peso, textura e temperatura), aspectos estes focados na avaliação 

para compra. A última categoria é considerado o "tato hedônico", pois é um tipo de 

tato orientado para a diversão e prazer, ou seja, são aspectos mais sensoriais que 

não são orientados especificamente para a compra. 

 

 

 

_______________  
 
1
 De acordo com Peck (2010) apud Pompeo (2012), o termo háptica se refere à funcionalidade de se 
extrair informações com as mãos 
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Quadro 1 – Taxonomia do Tato 
 

 

Tocar para comprar 

Tocar para obter 

informações não 

hápticas 

Tocar para obter 

informações 

hápticas 

 

Tato hedônico 

 Objetivo: 
comprar; 

 Nenhuma 
informação 
adicional sobre o 
produto é extraída 
intencionalmente; 

 Exemplo: pegar os 
produtos para 
colocá-los no 
carrinho. 

 Objetivo: conhecer 
propriedades não-
hápticas dos 
produtos; 

 Inspeções visuais, 
olfativas, auditivas 
ou gustativas; 

 Exemplo: pegar os 
produtos para ler 
informações do 
rótulo.  

 Objetivo: conhecer 
propriedades 
materiais 
específicas; 

 Verificar textura, 
dureza, peso, 
temperatura. 

 Exemplo: tocar 
uma peça de roupa 
para verificar a 
maciez ou a 
elasticidade do 
tecido.  

 Objetivo: 
exploração; 

 Experiência 
sensorial e 
diversão; 

 Exemplo: tocar 
todas as roupas 
expostas numa loja, 
independentement
e de se desejar 
prová-las ou 
comprá-las.  

 
Fonte: Peck (2010) apud Pompeo (2012). 

 

 Por fim, a escala Need For Touch (NFT) que será utilizada na etapa 

quantitativa desta pesquisa, é baseada nestes mesmos princípios. A escala foi 

proposta com o objetivo de medir a necessidade dos indivíduos em tocar os 

produtos (PECK, 2003 apud POMPEO, 2012), e é constituída também das 

dimensões instrumental (ou utilitária) e hedônica (ou autotélica) (BARBOSA, 2014). 

Como visto anteriormente, a primeira avalia informações dos atributos físicos do 

produto, e a segunda diz respeito à natureza do produto com elementos 

relacionados ao prazer (FERRÁN; GAVILÁN; MANZANO, 2013). A escala possui 12 

itens, sendo 6 para cada dimensão (POMPEO, 2013): 
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Quadro 2 – Escala NFT 
 

1. Quando vou a uma loja, não posso deixar de tocar nos produtos (A)
2
; 

2. Tocar nos produtos pode ser divertido (A); 

3. Eu tenho mais confiança nos produtos quando eu posso tocar neles antes da compra (I);
3
 

4. Eu me sinto mais confortável comprando produtos depois de examiná-los fisicamente (I); 

5. Quando estou nas lojas, é importante para mim o ato de tocar em todos os tipos de produto 

(A); 

6. Caso eu não possa tocar num produto na loja, eu resisto em comprá-lo (I); 

7. Gosto de tocar nos produtos mesmo sem intenção de comprá-los (A); 

8. Eu me sinto mais confiante em fazer uma compra depois de tocar no produto (I); 

9. Quando estou na loja, eu gosto de tocar em muitos produtos (A); 

10. A única maneira de estar certo sobre um produto é tocando nele (I); 

11. Existem muitos produtos que eu poderia comprar ou ter comprado se pudesse tocar ou ter 

tocado neles (I); 

12. Eu me identifico tocando nos produtos nas lojas (A). 
 

Fonte: Peck (2003) apud Pompeo (2013) 

 

 Em "How Does Touch Affect Consumer Behavior", Peck (2012) afirma que 

mesmo aqueles com baixo NFT podem ser persuadidos positivamente com algum 

tipo de comunicação que incorpore o toque. É interessante salientar que aqueles 

com alto NFT, ou seja, que possuem uma maior necessidade de toque, acabam 

extraindo mais informações do produto quando o tocam, do que os consumidores 

com baixo NFT (VIEIRA, 2013). É por este motivo que podem ter a confiança na sua 

avaliação afetada negativamente e acabar se frustrando em ambientes que os 

impedem de tocar no produto, pelo fato de que não conseguem adquirir informações 

hápticas, como nas compras online, por exemplo (PECK, 2003). 

 

3 METODOLOGIA 

 Para atingir os objetivos propostos anteriormente, primeiramente foi realizada 

uma pesquisa exploratória de caráter qualitativo, que de acordo com Malhotra (2010) 

tem como objetivo gerar um maior conhecimento sobre o tema, e por isso é indicada 

para os estágios iniciais da pesquisa. Portanto, o primeiro método escolhido foi a 

entrevista em profundidade, que segundo Malhotra (2010, p. 121), visa "descobrir 

_______________  
 
2
 Autotélico 

3
 Instrumental 
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motivações, crenças, atitudes e sentimentos subjacentes sobre um tópico". Desta 

forma, foram realizadas 9 entrevistas em profundidade com consumidores do setor 

de cama, mesa e banho, selecionados por julgamento, que de acordo com Malhotra 

(2010) é quando o entrevistador fica à cargo da obtenção dos elementos amostrais. 

Após transcritas, as entrevistas foram analisadas com base no método exposto por 

Malhotra (2010) de análise de conteúdo, que inclui tanto observação quanto análise. 

Para isso, foram criadas 7 categorias de análise, sendo elas: motivação e frequência 

de compra, critérios de escolha do produto, arrependimento, lojas, informação 

háptica, ausência de toque e compra online.  

 Após a etapa qualitativa, também foi realizada uma etapa quantitativa, que 

segundo Malhotra (2010), envolve a coleta de informação de uma amostra da 

população somente uma vez, por meio de um survey que foi disparado via Qualtrics, 

com consumidores do setor de cama, mesa e banho, também selecionados por 

conveniência. O método escolhido se mostra interessante, visto que Pompeo (2012) 

afirma que a maioria dos estudos sobre o marketing tátil são experimentos, havendo 

uma carência por surveys. O questionário incluiu a escala Need For Touch, 

desenvolvida por Peck e Childers em 2003 e traduzida por Vieira em 2007, utilizando 

a tradução reversa proposta por Malhotra (POMPEO, 2013), sendo utilizada com 

uma escala de 5 pontos. O questionário obteve 852 respondentes, sendo apenas 

679 válidos para análise, realizada a partir de medidas e testes estatísticos por meio 

do sistema SPSS.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 ETAPA QUALITATIVA 

 Como visto anteriormente, realizou-se uma pesquisa qualitativa através de 

entrevistas em profundidade com 9 moradores da cidade de Curitiba e 

frequentadores de lojas de cama, mesa e banho, sendo 5 mulheres (3 com idade 

acima de 30 anos, e 2 abaixo) e 4 homens (3 acima de 30 anos, e 1 abaixo), 

escolhidos por julgamento com base na frequência de compra de artigos de cama, 

mesa e banho e seu sexo. 

 A partir disso, foi realizada uma análise de conteúdo das 9 entrevistas 

codificando-se os dados e utilizando as seguintes categorias de análise: motivação e 
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frequência de compra, critérios de escolha do produto, arrependimento, lojas, 

informação háptica, ausência de toque e compra online. 

4.1.1  Motivação e frequência de compra 

Na presente amostra, constatou-se que compras de artigos de cama, mesa e 

banho não são muito frequentes, variando entre uma a quatro vezes por ano. 

Quando perguntados em que momento decidem comprar um artigo desta categoria, 

os respondentes foram unânimes ao afirmarem que compram quando há uma 

necessidade, ou seja, quando precisam substituir os antigos. Pode-se exemplificar 

isso com a afirmação da respondente 2 (sexo feminino, 22 anos): "Quando eu 

preciso. Não sei, quando eu acho que eu preciso, quando... Falta, quando tá velho já 

daí tem que trocar".  

Entretanto, quando questionados sobre uma possível compra por impulso, 6 

dos 9 respondentes relataram que isso já ocorreu, motivados por promoções e/ou 

atração à loja, como pode-se observar através do comentário da respondente 4 

(sexo feminino, 47 anos):  

ah, às vezes é por impulso. Passo, vejo na vitrine e me atrai (...) com 
certeza quando tá lá uma cama bonita, arrumada, eu entro, mas preciso 
pegar, preciso sentir. E normalmente essas lojas de cama, mesa e banho, 
são lojas bem perfumadas, então isso já me atrai. Então eu entro, eu me 
sinto motivada a entrar na loja. 

 

É interessante observar também na citação acima, como a necessidade de 

toque apareceu de maneira espontânea, quando a respondente afirma que 

necessita “pegar e sentir” o produto.  

4.1.2  Critérios de escolha do produto 

Na escolha de um produto, o fator determinante para a amostra, em um 

primeiro momento, é o visual do produto, seguido pela avaliação da qualidade e 

também a comparação do preço. Percebe-se isso nos seguintes trechos: "A princípio 

é, assim, amor à primeira vista. Quando eu olho, vai pelo olhar mesmo, se eu gostar 

aí eu vou lá e vejo." (respondente 4, sexo feminino, 47 anos), "Primeiro, é batendo o 

olho e gostando. Então eu olho alguns que eu mais gostei, que mais me atraiu, 

escolho, dai eu comparo, dai eu vejo o preço, vejo a qualidade do material, essas 

coisas..." (respondente 6, sexo masculino, 33 anos).  
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A seguir, foram perguntados sobre como ocorre a avaliação de qualidade. 4 

respondentes citaram a questão do toque como sendo primordial, e 3 avaliam de 

acordo com as informações técnicas dos produtos. Podemos citar como exemplos, a 

respondente 4 (sexo feminino, 47 anos) que afirmou: "Tento, assim, olhando, 

sentindo, tocando..."; a respondente 5 (sexo feminino, 22 anos):  

 

ai, só tocando pra avaliar a qualidade, né? E também tipo, é que eu não sei, 
a minha mãe me ensinou muito sobre esse negócio de 90% algodão, 100% 
poliéster, não sei como que fala, então eu sei que quando tem uma 
porcentagem grande de algodão vai ser macio, então quando eu não toco, 
tem que ler né; 

 

e também a respondente 1 (sexo feminino, 47 anos):  

 

eu olho lá no tipo do tecido, se ele é 100% algodão e tem que ser sempre 
300, 200 fios, 300 fios. Tem que ter a quantidade de fios que ela me 
ensinou, porque aquela de 100 fios é um tecido fininho, fininho que você 
usa um tempo e daqui a pouco ele começa a rasgar, aí se eu comprar de 
200 fios é um tecido que tem maior durabilidade. 

 

Na citação anterior é possível perceber que a questão dos fios está associada 

à durabilidade exclusivamente, e não à maciez e conforto, como a comunicação 

normalmente orienta.  

Sobre quais critérios são importantes na escolha de um produto, os aspectos 

mais citados foram: preço, design, qualidade e marca. Podemos verificar isso nas 

seguintes afirmações: "Qualidade pra mim é o critério, não adianta, é o mais 

importante" (respondente 5, sexo feminino, 22 anos); "Acabo nem vendo o preço, 

vejo primeiro a qualidade. Gostei, dai eu vejo o preço também, que né, é relevante" 

(respondente 6, sexo masculino, 33 anos); "O produto em si, beleza e preço" 

(respondente 9, sexo masculino, 37 anos); e "Porque eu já sei que a marca é boa, e 

eu sei como é que é... Eu prefiro levar o que eu sei como é que é do que o duvidoso, 

trocar o certo pelo duvidoso" (respondente 2, sexo feminino, 22 anos).  

4.1.3  Arrependimento 

Analisando a amostra, foi possível constatar que o arrependimento pode ser 

comum em determinadas situações de compra. 4 respondentes comentaram sobre 

suas experiências negativas:  
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já comprei na Pernambucanas, mas sai frustrada, porque eu comprei um 
edredom, que a princípio quando eu peguei, era macio, era gostoso (...) a 
vendedora foi ainda bem acessível, deixou eu pegar, tava querendo vender, 
e mostrou que o produto era muito bom, mas em dois meses de uso ele 
ficou todo embolado (...) me frustrei totalmente (respondente 4, sexo 
feminino, 47 anos). 

 

 Ainda sobre isso, a respondente 2 (sexo feminino, 22 anos) afirmou: 

 

a gente não sabe ele é de qualidade mesmo, mas depois conforme você vai 
usando daí você vê se ele é de qualidade mesmo ou não. Porque que nem 
esse de poliéster, quando você pega pela primeira vez, você acha que é 
bom, você acha não dá muita diferença, mas você põe o bendito na 
máquina, o bendito faz bolinha, enche de bolinha. 

 

 Também, a respondente 1 (sexo feminino, 47 anos) corrobora com a 

afirmação acima ao expressar: "Eu olho o mais bonito, e compro o mais bonito e me 

ferro porque ele faz bolinha”. 

 Notou-se que em dois casos a presença do toque poderia ter evitado o 

arrependimento, uma vez que o mesmo poderia fornecer maiores informações sobre 

o produto antes da compra. Podemos perceber isso nos seguintes relatos: “Já 

aconteceu há alguns anos atrás, que eu ia comprar, não podia mexer na 

embalagem. Você levava o produto sem conhecer. E às vezes já aconteceu de eu 

comprar roupa de cama que tava descosturado.” (respondente 4, sexo feminino, 47 

anos), e:  

 

mas se é a primeira compra eu não levo mais de primeira, ainda mais agora 
que percebi que se eu tivesse tocado naqueles produtos que acabei doando 
porque eram ruins, provavelmente nem os teria levado (respondente 9, sexo 
masculino, 37 anos). 

4.1.4  Lojas 

Quando questionados sobre que critérios são relevantes para a escolha de 

uma loja, o aspecto mais citado foi o preço, seguido por qualidade e marca. 

Podemos verificar isso na afirmação da respondente 4 (sexo feminino, 47 anos): “Eu 

procuro um... Claro, procuro preço, mas também procuro qualidade.” 

Referente à lojas que frequentam, 5 respondentes mencionaram a loja Daju. 

A seguir, as lojas com mais menções foram a MMartan, Zelo, Havan e 

Pernambucanas. Os consumidores também responderam sobre quais motivos 

fazem com que escolham determinada loja.  Apesar dos diferentes aspectos citados 

pelos mesmos, para a MMartan, qualidade e o preço alto se destacaram como 
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fatores em comum, ou seja, demonstrando uma relação de alto custo benefício. 

Podemos perceber isso no seguinte trecho da respondente 4 (sexo feminino, 47 

anos):  

 

a MMartam, além de ser um produto de alta qualidade, o atendimento é 
excelente, é... A loja é bastante atrativa, uma loja, é... Cheirosa, sempre tem 
uma cama bem bonita, o vendedor é sempre muito disponível pra mostrar o 
produto, pra fazer você sentir o produto, pra fazer você se encantar, e levar 
o produto (...) Olha, não é barata a loja, mas vale a pena. 

 

Por outro lado, as lojas Daju e Havan foram lembradas principalmente pela sua 

grande variedade. A respondente 2 (sexo feminino, 22 anos) afirma isso na seguinte 

frase: “Daju: Porque tem tudo. Havan: Porque tem tudo e mais um pouco”.  

Por fim, outra informação relevante observada pelo respondente 3 (sexo 

masculino, 23 anos), diz respeito ao ambiente de loja muitas vezes voltado ao 

público feminino, deixando de lado os consumidores do sexo masculino:  

 

às vezes se eu chego em um lugar, e tá com uma decoração muito 
feminina, eu já fico pensando “será que tem alguma coisa mais masculina? 
Acho que eu nem vou entrar, acho que eu nem vou ver”. Então é uma coisa 
que pra mim chama bastante a atenção. Às vezes as lojas esquecem que 
os homens também têm cama. Por exemplo, se eu vou em uma loja de 
departamento e vejo, por exemplo, que só tem toalha rosa, eu já fico “putz, 
tá é só mulher que usa toalha?”, aí eu já nem olho! 

4.1.5  Informação háptica 

Dos 9 entrevistados, somente um afirmou que na loja que frequenta os 

produtos não estão expostos de forma que os consumidores possam tocar. 

Podemos observar isso no seguinte trecho:  

 

não. Na Havan tem até placa "favor não tirar da embalagem", "favor não 
misturar". Na Daju até tem assim... Uma cama montada lá, com lençol, a 
fronha e... O edredom. Mas na Havan é bem difícil de você achar essas 
coisas, então é só abrindo e vendo mesmo (entrevistada 5, sexo feminino, 
22 anos).  

 

Apesar dos respondentes afirmarem que os produtos estão expostos, 5 dos 9 

disseram que muitas vezes os mesmos estão embalados, dificiltando o acesso à 

eles. Como exemplo, podemos citar a afirmação do entrevistado 3 (sexo masculino, 

23 anos):  

 

tem produtos expostos que eu vejo, mas geralmente eles estão embalados 
(...) Tanto que eu evito muito comprar, por exemplo: eu chego em um lugar 
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e tem aquele lençol empatado, pego e vou para o caixa, porque eu não 
consegui ver, eu não consegui sentir a textura... Muitas vezes tá embalado 
de um jeito que você não consegue abrir pra ver.  

  

Ao perguntar se os respondentes costumam tocar nos produtos de cama, 

mesa e banho, a resposta foi unânime: todos afirmaram que possuem esse hábito 

no momento da compra. Além disso, ao serem questionados sobre o motivo do 

toque, as repostas também se mostraram semelhantes. 8 dos 9 entrevistados 

relataram tocar no produto para verificar caracteríticas como: textura e qualidade, 

além de utilizar o toque para conhecerem mais sobre o produto, como pode ser visto 

nas seguintes declarações: "porque eu preciso ver se o produto é macio, se tem 

qualidade, se a costura é boa, então é só tocando pra gente ver mesmo." 

(entrevistada 5, sexo feminino, 22 anos);  

 

não sei assim, mas é uma coisa que eu não sei, quando eu toco parece que 
eu to sentindo o produto, você tá entendendo? Eu vejo se aquilo vai me 
satisfazer, então... É isso, tato. Primeiro atrai a visão e depois preciso do 
tato, acho que por causa disso (entrevistado 6, sexo masculino, 33 anos). 

 

o motivo principal é que esse tipo de produto não da pra comprar sem tocar, 
é preciso sentir, assim como nunca compraria esse produto pela internet. A 
única forma de avaliação minha sobre estes produtos é através do contato 
com o produto, preciso confiar no que estou levando (entrevistado 7, sexo 
masculino, 33 anos). 

 

Apenas um dos consumidores afirmou tocar nos produtos somente por 

curiosidade: “sim, mais por curiosidade, não faz muita diferença” (entrevistado 9, 

sexo masculino, 37 anos). 

Sobre as informações proporcionadas pelo toque, os consumidores 

novamente citaram a questão da textura, qualidade e confiança. Pode-se 

exemplicaficar isso com os seguintes trechos:  

 

ah, eu acho que... Como que aquele tecido vai conversar com a pele... Eu 
tenho muito... Não gosto de nada que... Fique cutucando a pele, ou que crie 
atrito ou que eu sinto desconfortável, porque isso tira o meu sono!" 
(entrevistado 3, sexo masculino, 23 anos) 

 

ah, não, isso sim. Você toca num produto, a informação que eu vou ter ali é 
se ele realmente vale a pena compra ele, pra eu ver se ele é macio, se ele 
tem a qualidade que eu desejo que ele tenha, ou se o tecido é legal, ou se o 
acabamento tá bem feito, então essas coisas é só com o toque 
(entrevistada 5, sexo feminino, 22 anos). 
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Com relação aos sentimentos que o toque proporciona no momento da 

compra, 8 dos 9 respondentes citaram sentimentos positivos como: segurança, bem-

estar, carinho, amor, conforto e tranquilidade:  

 

não sei, dá a sensação de que eu sei... Que é bom!  Dá segurança de saber 
que... Tá comprando um produto de qualidade, na tua cabeça. Mas eu não 
sei se... A gente não sabe ele é de qualidade mesmo, mas depois conforme 
você vai usando daí você vê se ele é de qualidade mesmo ou não 
(entrevistada 2, sexo feminino, 22 anos). 

 

 “É um sentimento de... Como se eu tivesse sendo acariciada por aquele 

produto” (entrevistada 4, sexo feminino, 47 anos); “É um sentimento de cuidado, 

acho que de amor com o produto” (entrevistada 5, sexo feminino, 22 anos); “Eu sinto 

um certo conforto, um certo aconchego assim, sabe?” (entrevistado 7, sexo 

masculino, 33 anos). Apenas uma das respondentes citou um sentimento negativo 

ao se lembrar de experiências ruins com a compra de artigos de cama, mesa e 

banho, como pode-se verificar na seguinte afirmação: “Quando ele é muito “fofinho”, 

muito grosso, já me dá um desespero (risada), vai levar uma semana para secar, 

esse eu não quero, me dá um desespero, uma agonia (risada)” (entrevistada 1, sexo 

feminino, 47 anos).  

 Sobre o fato do toque ajudar a decidir que produto comprar, todos os 

respondentes concordaram. "Sim, com certeza! Pra ver como é que eu vou usar ele 

no futuro... Como é que vai ficar na minha casa, como é que isso vai estar no meu 

dia-a-dia... Se é um produto que eu vou usar bastante ou se eu não vou." 

(entrevistado 3, sexo masculino, 23 anos); 

 

com certeza. Como é que você tá ali com, vamos supor... Como é que eu 
posso te dizer? Vou te dar o exemplo da toalha de banho, que é a coisa que 
eu mais adoro comprar, que eu mais adoro no mundo, é toalha de banho. 
Você tá ali com duas embalagem fechada, e as duas tem a estética 
parecida, a aparência parece ser muito bonita, mas qual que você vai 
decidir? A qual você tocar. Se você abre as duas, e uma é de um jeito, e a 
outra é melhor do que a primeira que você tocou, você vai levar a segunda. 
É assim, é a lei da vida (entrevistada 5, sexo feminino, 22 anos). 

 

Entretanto, 2 respondentes afirmaram que o toque não é um critério decisório 

no momento da compra:  "Entre poder tocar ou não, prefiro tocar, mas se não tenho 

essa opção mas tenho informação na embalagem ai não vejo necessidade, se as 

informações mostrarem que o produto é de qualidade eu compro." (entrevistada 8, 
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sexo feminino, 49 anos); "Ajuda mas não é critério de decisão, posso acabar ficando 

mais propício a comprar um e não outro" (entrevistado 9, sexo masculino, 37 anos). 

4.1.6  Ausência de toque 

Como visto anteriormente, 5 dos 9 consumidores relataram que embora 

expostos, muitos produtos ainda se encontram embalados, dificultando assim o 

acesso. Dessa forma, ao serem questionados sobre o que fazem diante dessa 

situação, ou seja, o que fazem quando as embalagens estão fechadas, 2 

entrevistados afirmaram que buscam a ajuda do vendedor para abrir o produto, 

porém quando não encontram, abrem o produto sozinho, de acordo com os trechos:  

 

às vezes eu tento abrir, ou vejo... Procuro se já tem algum produto com a 
embalagem danificada, pra ver se... Pelo menos assim pra não abrir 
totalmente, sei lá, enfiar o dedo pra encostar pra ver se é bom... Tentar ter 
alguma ideia, se não eu levo até a vendedora e pergunto (entrevistado 3, 
sexo masculino, 23 anos); 

 

então, geralmente quando você tá com um vendedor, o vendedor, você 
pede com aquele jeitinho pro vendedor, e ele até cede e abre pra você, mas 
não não é todo mundo. Se não, eu abro escondido, se eu gosto eu fecho e 
levo, às vezes nem arrumo tanto tipo, como tá na embalagem, e se eu não 
gosto eu tenho arrumar mais aproximadamente como tá na embalagem e 
guardo no local de volta (entrevistada 5, sexo feminino, 22 anos). 

 

Os mesmos demonstraram não se sentiram incomodados com o fato de abrir 

os produtos embalados, de acordo com as declarações: 

 

e... Uma incerteza muito grande, não dá pra você levar uma coisa que você 
não sabe...e achar que tá bom porque ali na foto parece que tá legal. O que 
mais a gente aprende que foto de produto muitas vezes é falsa! A sensação 
que passa...ou realmente você tem aquilo com o toque...ou não 
(entrevistado 3, sexo masculino, 23 anos); 

 

não, definitivamente não. Porque como é que eu vou levar um produto, e eu 
vou levar ele pra casa, e eu vou abrir ele e não é aquilo que eu pensei que 
ele era? Como é que eu vou devolver ou trocar? Tipo, "não, não tem troca 
isso", como é que você vai trocar uma toalha de banho? (...) Eu não 
compraria, porque tipo, toalha de banho tudo áspera, só tirou da 
embalagem, aí você abre e tá áspera. Tipo, coisa manchada, sem... Costura 
torta, fronha torta, costura totalmente torta, então essas coisas só abrindo e 
vendo mesmo (entrevistada 5, sexo feminino, 22 anos). 

 

Outros consumidores afirmaram que não levariam o produto caso o mesmo 

estivesse embalado, como afirma o entrevistado 6 (sexo masculino, 33 anos):  
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se não tiver vendedor, "muito obrigado, mas não vou poder comprar" (...) Só 
se eu conhecer o produto. Só se eu já toquei anteriormente, ou se eu não 
toquei, se eu tive boa referência dele, aí sim. É, isso. Mas num primeiro 
momento, nunca vi né, eu olhei e gostei, mas eu não posso ver melhor, 
abrir, tocar, ver tamanho, ver o design do produto, dai não. Se eu não fizer 
isso acabo não levando. 

 

Por fim, alguns consumidores afirmaram levar o produto mesmo se estiver 

embalado, pois confiam na marca ou na loja, conforme as citações: "Compro da 

mesma forma, se for nessas lojas que já confio, serei influenciado pela beleza." 

(entrevistado 9, sexo masculino, 37 anos), e: 

 

se eu confio na marca também tenho que confiar no produto né, então não 
tem problema. Se não conheço a marca tento ler a etiqueta que tem a 
informação o produto e tento comparar com a marca que eu gosto e o preço 
também chama atenção, se for mais barato e com as mesmas informações 
da marca que gosto, acabo comprando. Não entende dos produtos, vai mais 
pela textura e informações básicas. Se lê o produto não tem necessidade de 
tocar (entrevistado 8, sexo feminino, 49 anos). 

 

Dessa forma, ao perguntar para os respondentes se eles se incomodam com 

o fato de não poder tocar nos produtos de cama, mesa e banho, 7 dos 9 

consumidores afirmaram que sim, segundo as citações: "Ah... Você fica frustrado, 

com certeza, porque você não sabe, é... Como é o produto realmente, se é macio, 

se não vai, se não vai amassar muito no lavar, se não vai sair tinta. (entrevistada 4, 

sexo feminino, 47 anos);  

 

se for a primeira experiência, sim. Porque eu não posso sentir o produto, 
não posso ver né, porque quando eu toco, eu posso abrir, posso ver a 
beleza, ver o tamanho, ver o próprio conforto, a sensação... Dai se eu não 
vejo... Acabo não levando também (entrevistado 6, sexo masculino, 33 
anos). 

 

Apenas 2 dos respondentes afirmaram não se sentirem incomodados, 

conforme relata o entrevistado 9 (sexo masculino, 37 anos): "(...) se confio na loja 

não tem problema”. 

Na sequência, os respondentes foram questionados se o fato de não poder 

tocar nos produtos faz com que hesitem em comprá-los. Mais uma vez as respostas 

se mostraram variadas. Um dos respondentes afirmou que o mesmo não aconteceu 

pelo fato de que nunca foi proibido de tocar, conforme: "Não, isso não acontece, 

muito pelo contrário, elas abrem, desdobram, te mostram e te convencem a comprar 

a qualidade.” (entrevistada 1, sexo feminino, 47 anos). Já outros 4 respondentes 
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concordaram com a afirmação, conforme ilustra o trecho da entrevistada 5 (sexo 

feminino, 22 anos):  

 

faz, com certeza. Tipo, se eu to lá indecisa, e eu quero abrir, mas não pode 
abrir, é melhor eu ficar na dúvida de eu não levar e não gastar o meu 
dinheiro, do que eu levar e não se corresponder àquilo que eu pensava que 
era e não é. 

 
Quando questionado, um respondente afirmou que o mesmo não ocorre, de 

acordo com a citação: "Não, se conheço a marca levo." (entrevistado 9, sexo 

masculino, 37 anos). 

Em seguida os consumidores foram questionados se já desistiram de comprar 

algum produto de cama, mesa e banho devido à ausência do toque. Sendo assim, 

cinco respondentes afirmaram terem vivenciado o fato, de acordo com as 

declarações:  

 

já. Lençol... Cobertor... Tava embalado e não me deixaram tocar, e eu 
pensei “também não vou levar”. (...) A mulher falou que não podia abrir. (...) 
Tava na promoção, tava bonito, só que não me deixaram encostar 
(entrevistada 2, sexo feminino, 22 anos). 

 

e "Já deixei de comprar na Havan pois a moça não quis abrir a embalagem e eu não 

quis entrar em conflito e fui embora." (entrevistado 7, sexo masculino, 33 anos). 2 

dos outros respondentes discordaram por não se lembrar se o fato já ocorreu, 

conforme os trechos: "Não me recordo, todos eu tive acesso. Porque até o pouco 

que eu comprei, as lojas me pareceram muito acessíveis assim... Deixar as coisas 

bem expostas e tal, então... Eu pude experimentar." (entrevistado 6, sexo masculino, 

33 anos) e "Que eu me lembre não, essas lojas me fazem sentir seguro." 

(respondente 9, sexo masculino, 37 anos). Ou seja, a questão da segurança citada 

por este último consumidor, pode estar relacionada ao fato de que a loja que 

frequenta permite que ele toque nos produtos, além de disponibilizar vendedores 

capacitados em auxiliar no processo de decisão de compra.   

Por fim, foi perguntado para os respondentes o que poderia ser feito para 

evitar que os consumidores deixassem de comprar algum produto por este não estar 

disponível ao toque, 5 respondentes sugeriram que as lojas investissem em 

amostras, conforme os seguintes trechos: 

 

(...) Que nem mostruário de tapete sabe? O carpete quando você vai assim 
e encontra... Ás vezes tem o tapete pra você ir lá provar e ás vezes você 
tem só aquela cartelinha, que eles chegam e mostram “olha aqui é pra você 
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sentir essa textura”. Nunca vi, mas acho que eles poderiam ter pedaços 
menores de tecidos recortados, pra você ir lá e realmente provar 
(entrevistado 3, sexo masculino, 23 anos); 

 

eu acho, o que a loja podia fazer, é deixar as pessoas... Colocar uma lá, 
que seja, você tem 10 embalagens, sempre deixe a primeira que o cliente 
possa abrir, ver como é, assim, que esteja fácil, acessível, assim, no toque 
sabe? Aì é mais fácil do que você não deixar o cliente ver. Então pra mim, 
eu acho que a loja devia ter mesmo as embalagens próprias pro cliente 
poder ver, abrir, do que... Isso.” (entrevistada 5, sexo feminino, 22 anos) 

4.1.7  Compra online 

Quando questionados sobre a possibilidade de se comprar produtos de cama, 

mesa e banho pela internet, 5 dos 9 entrevistados não comprariam em nenhuma 

circunstância. Como pode ser observado por meio da fala do entrevistado 7 (sexo 

masculino, 33 anos): 

 

nunca compraria um artigo de cama, mesa e banho online, mesmo se 
estiver com um preço bem baixo e que eu conheça a marca, porque tem 
que pegar e sentir. Se não tiver envolvimento com a peça na hora da 
compra pra mim não é valido não pegar.  

 

Ou ainda de acordo com o entrevistado 3 (sexo masculino, 23 anos), o qual 

afirmou não comprar online pois acredita não ser possível confiar:  

 

não tem como saber, não sei se o produto é bom. De novo, eu não posso 
tocar nele. Ele pode ser lindo, pode ser "nossa!", a foto pode tá incrível, 
"esse site tem cada coisa muito boa". Mas vai que chega lá e o produto que 
você gostou não é tudo aquilo? 

 

Os outros 4 respondentes possuem opinião divergente dos demais quando se 

trata de compra online, visto que estes comprariam caso tivessem informações 

prévias do produto, seja por indicações, conhecimento da marca ou por compra 

repetida, conforme relata o entrevistado 6 (sexo masculino, 33 anos):  

 

nunca comprei. Poderia comprar, tendo uma certa referência do produto, 
poderia comprar. Se eu não tivesse é... É... Referência, impediria (...) Isso 
me deixa mais seguro. Vamos dizer assim, que eu já tenho uma experiência 
prévia com esse produto que eu to vendo pela internet, entendeu? 

 

A entrevistada 8 (sexo feminino, 49 anos) também compraria pela internet. De 

acordo com ela, "se fosse de uma marca conhecida, compraria pela internet, caso 

não conheça a marca, ficaria insegura." Há ainda, um caso em que o entrevistado 9 

(sexo masculino, 37 anos) afirmou já ter comprado um artigo de cama, mesa e 
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banho pela internet e mostrou-se satisfeito, por já conhecer a loja e ter informações 

prévias do produto:  

 

já compro, mas de lojas que eu conheço ou marcas que sei que são de 
qualidade. Se eu nunca tive problema com determinada marca, não hesito 
em comprá-la pela internet. Inclusive listas de casamento, eu já comprei 
artigo de cama, mesa e banho sem arrependimentos ou medo de que não 
fosse de qualidade. Já comprei pra mim também e inclusive acho mais fácil 
do que até a loja. 

4.2 ETAPA QUANTITATIVA 

Por sua vez, a pesquisa quantitativa foi realizada por meio de uma pesquisa 

conclusiva descritiva transversal com uma amostra do tipo não probabilística por 

conveniência. Para a coleta de dados, foi utilizado o método de survey via Qualtrics. 

A pesquisa foi dividida em três partes: informações gerais do respondente, processo 

de compra e marketing tátil.  

Como visto anteriormente, os objetivos da etapa quantitativa se baseiam em 

identificar os critérios e características determinantes para os consumidores no 

processo de compra no setor de cama, mesa e banho; identificar também que tipo 

de informações e sentimentos os consumidores obtêm através do toque; verificar a 

preferência por lojas e de que forma a ausência do toque pode afetar na experiência 

de compra; identificar qual a posição dos consumidores referente à compra online 

neste setor; e por fim, verificar se a amostra possui tendência de toque instrumental 

ou hedônico e também se as características sociodemográficas influenciam na 

necessidade de toque dos consumidores deste setor.   

4.2.1  Informações Gerais do Respondente 

A princípio, a amostra foi composta por 852 respondentes, sendo apenas 679 

válidos, em sua maioria mulheres (94%). Além disso, 39% da amostra possui idade 

entre 33 e 44 anos, e 55% dos respondentes são casados. Para analisar a classe 

econômica, foi utilizado o Critério Brasil vigente em 2015, resultando na classe A a 

mais representativa na presente amostra, com 49%. Por fim, 59% dos respondentes 

moram com a família. 

Para dar início à pesquisa, foi utilizada uma pergunta-filtro, a qual questionava 

se o respondente já havia comprado um artigo de cama, mesa e banho. Desta 

forma, 11 respondentes (1%) foram encaminhados para o fim do questionário, pelo 
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fato de nunca haverem comprado. A seguir, os consumidores foram perguntados 

sobre a frequência desta compra, onde 44% a fazem pelo menos uma vez por ano, 

e 27% uma vez a cada seis meses. Os 21% dos respondentes que selecionaram 

"menos de uma vez por ano" também foram eliminados da pesquisa, pelo fato de 

não serem consumidores habituais e por isso poderiam não responder de forma 

assertiva sobre seu processo de compra.  

4.2.2  Processo de Compra 

Para começar a compreender o processo de compra do consumidor de cama, 

mesa e banho, pediu-se que o mesmo ordenasse por importância alguns critérios 

para a escolha de uma loja. A tabela a seguir apresenta o ranking geral da amostra, 

calculado com base na média ponderada dos scores de cada item:  

 

         Tabela 1: Ranking dos critérios para escolha de uma loja 

Ranking: Critérios para esolha de uma loja 

1º LUGAR Qualidade 17% 

2º LUGAR  Preço 16% 

3º LUGAR  Atendimento 13% 

4º LUGAR  Localização 12% 

5º LUGAR  Marcas trabalhadas 11% 

6º LUGAR  Ambiente de loja 10% 

7º LUGAR  Indicação de amigos/familiares 10% 

8º LUGAR  Propaganda da loja 8% 

9º LUGAR  Outros 3% 
 

          Fonte: Dados da pesquisa 

 

Foi também perguntado sobre quais lojas frequentam, onde as três mais 

citadas foram: Havan (63%), Daju (62%) e Zelo (54%). Os respondentes também 

foram questionados se costumam ir acompanhados nesse tipo de loja, onde 60% 

afirmou que sim. Destes, 56% costumam fazer compras acompanhados de suas 

mães, e 46% acompanhados de seus cônjuges. 

A amostra apresenta um equilíbrio em relação à busca por informações mais 

específicas do produto antes da compra, onde 49% das pessoas as procuram.  

Quem busca essas informações tem como primeira opção de fonte o site da loja 

(46%) e também sites de busca (46%). A embalagem do produto também é utilizada 

para grande parte da amostra, representando 39% dos casos, similar com a opção 
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"própria loja", também com 39% das respostas. Indicação de amigos e familiares 

representou 37% e o catálogo da loja 35%. 

Ainda sobre o processo de compra, pediu-se também para que o respondente 

ordenasse os critérios apresentados referente à sua preferência na hora de escolher 

um produto. A tabela a seguir apresenta o ranking geral da amostra: 

 

         Tabela 2: Ranking dos critérios para escolha de um produto 

Ranking: Critérios para esolha de um produto 

1º LUGAR Qualidade 18% 

2º LUGAR  Preço 14% 

3º LUGAR  Textura 13% 

4º LUGAR  Design 13% 

5º LUGAR  Acabamento 12% 

6º LUGAR  Tamanho 11% 

7º LUGAR  Marcas 9% 

8º LUGAR  Outros 7% 

9º LUGAR  Especificações técnicas 3% 
 

          Fonte: Dados da pesquisa 

4.2.3  Marketing Tátil 

 Para iniciar as perguntas referentes ao marketing tátil, os respondentes foram 

questionados se costumam tocar em produtos de cama, mesa e banho no momento 

da compra, onde 95% dos mesmos disseram que sim. Para os 5% que responderam 

não tocar, foi questionado o motivo para isso. 48% das respostas foram referentes à 

falta de necessidade, seguido por 40% dos respondentes que afirmaram já conhecer 

as características do produto. O terceiro aspecto com maior representatividade foi a 

confiança na marca, com 28%. A seguir, perguntou-se também para os que 

costumam tocar nos produtos, sobre seus sentimentos ao tocar nos mesmos. Os 

mais citados foram bem-estar (65%), satisfação (54%) e prazer (38%). 

Analisando a escala que visa verificar a necessidade de toque em um produto 

de cama, mesa e banho, nota-se através do desvio padrão que a amostra é 

heterogênea. Além disso, analisando a distribuição dos dados, é possível afirmar 

que a amostra é assimétrica, com grande parte dos dados posicionados acima da 

média.  

Da mesma forma, verificando a escala que informa o quão incomodado o 

consumidor se sente ao não poder tocar em um produto de cama, mesa e banho, a 
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amostra caracteriza-se como heterogênea, e através da analise da distribuição dos 

dados verifica-se que a amostra é assimétrica, com concentração em valores acima 

da média. Podemos verificar estes resultados na tabela a seguir:  

 

       Tabela 3: Análise descritiva das escalas 

Escala Média Desvio Padrão Assimetria Curtose 

Necessidade de 
toque 

8,85 2,261 -2,178 4,052 

Incômodo do 
consumidor ao não 

tocar no produto 
8,31 2,547 -1,481 1,050 

Grau de confiança 
na compra online 

4,59 2,725 0,206 -0,929 

                           

                          Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Sobre a compra de artigos de artigo de cama, mesa e banho pela internet, a 

maioria dos respondentes, 73% da amostra, nunca a realizaram. Além disso, ao 

analisar a escala que informa o grau de confiança dos consumidores ao comprar um 

produto de cama, mesa e banho pela internet, percebeu-se que a amostra se 

caracteriza como heterogênea, e através da análise da distribuição dos dados é 

possível inferir que a amostra é também assimétrica, com a maioria dos dados 

posicionados abaixo da média.  

 Referente à desistência de compra, 76% da amostra já deixou de comprar um 

artigo de cama mesa e banho pelo fato de não poder tocá-lo. Desta forma, foi 

questionado sobre qual informação poderia substituir o toque em uma situação em 

que o mesmo não poderia ser utilizado, onde as opções mais citadas foram: a 

descrição do produto/informações na embalagem (44%), confiança na marca do 

produto (44%) e opinião de amigos e familiares (34%). Para 25% dos respondentes, 

nenhuma informação substitui o toque. 

4.2.4  Análise Confirmatória 

Para testar a escala NFT citada anteriormente, foi realizada uma análise 

fatorial confirmatória, que de acordo com Hair (2009), trata-se de uma ferramenta 

que permite confirmar ou rejeitar a chamada "teoria de mensuração", ou seja, 
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possibilita verificar se as especificações dos fatores combinam com a realidade. A 

tabela a seguir apresenta a análise descritiva da escala: 

 

Tabela 4: Análise Descritiva (Confirmatória) 

Item Média 
Desvio 

Padrão 
Assimetria Curtose 

1. Quando vou a uma loja, não posso deixar 

de tocar nos produtos. 

 

3,97 

 

1,276 

 

-1,133 

 

0,168 

2. Tocar nos produtos pode ser divertido. 3,75 1,209 -0,791 -0,121 

3. Eu tenho mais confiança nos produtos 

quando eu posso tocar neles antes de 

comprar. 

4,53 0,852 -2,182 5,070 

4. Eu me sinto mais confortável comprando 

produtos depois de examiná-los fisicamente. 
4,61 0,749 -2,376 6,356 

5. Quando estou nas lojas, é importante para 

mim o ato de tocar em todos os tipos de 

produto. 

3,85 1,131 -0,854 -0,088 

6. Caso eu não possa tocar num produto na 

loja, eu resisto em comprá-lo. 
3,57 1,153 -0,585 -0,487 

7. Gosto de tocar nos produtos mesmo sem 

intenção de comprá-lo. 
3,54 1,326 -0,613 -0,786 

8. Eu me sinto mais confiante em fazer uma 

compra depois de tocar no produto. 
4,42 0,867 -1,661 2,572 

9. Quando estou na loja, eu gosto de tocar 

em muitos produtos. 
3,59 1,293 -0,622 -0,709 

10. A única maneira de estar certo sobre um 

produto é tocando nele. 
3,60 1,169 -0,775 -0,207 

11. Existem muitos produtos que eu poderia 

comprar ou ter comprado se pudesse tocar 

ou ter tocado neles. 

3,57 1,164 -0,656 -0,347 

12. Eu me identifico tocando nos produtos 

nas lojas. 
3,76 1,146 -0,842 -0,020 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Para que se pudesse rodar a análise fatorial confirmatória através do sistema 

Amos, foi preciso dividir a amostra em duas, aleatoriamente, pois de acordo com 

Mueller (1996) apud Lopes (2005), amostras com mais de 200 elementos tornam-se 

sensíveis aos problemas de normalidade, ou seja, corre-se o risco de fornecer 
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resultados estatísticos distorcidos. Foi realizado o Split na amostra também com o 

objetivo de verificar se dentro da amostra geral, as dimensões encontradas na 

divisão seriam as mesmas, analisando a confiabilidade da escala e o grau de 

proximidade entre uma base de dados e outra. 

 Desta forma, foi preciso analisar as duas bases separadamente, sendo a 

primeira nomeada por "base 1" e a segunda "base 2". A chamada "base 1" obteve 

valores significativos e as variáveis obtiveram médias aceitáveis dentro do padrão 

proposto por Hair et al (2009), e com isso, a escala pôde ser utilizada sem 

alterações para dar continuidade aos estudos: 

 

Tabela 5: Índice de adequação do modelo testado (base 1) 

S-B x² Df P x²/df NFI CFI RMSEA 

225,59 53 0,000 4,256 0,851 0,880 0,118 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo como quadro acima, a análise apresentou o valor de S-Bχ² elevado 

(225,59; df = 53) e estatisticamente significativo (p = 0,000). Além disso, os índices 

de ajustamento não foram favoráveis às recomendações, uma vez que NFI e CFI 

apresentaram valores abaixo do ideal (devendo ser  x > 0,90). O valor de RMSEA, 

que condiz ao erro, também apresentou um valor maior do que o parâmetro ideal 

(quando deveria ser x < 0,08). Ao verificar a divisão x²/df obteve-se um valor inferior 

a 5, podendo ser considerado como um sinal bom de ajustamento. 
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Tabela 6: Carregamentos (base 1) 

Variável Carregamento 

  Autotélico Instrumental 

1 0,517   

2 0,540   

5 0,757   

7 0,687   

9 0,818   

12 0,797   

3   0,726 

4   0,691 

6   0,737 

8   0,852 

10   0,702 

11   0,700 

Alpha de 
Cronbach 

0,837 0,867 
   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 De acordo com Hair et al. (2009), para verificar os itens e identificá-los para 

serem eliminados ou não, é preciso que seu peso fatorial seja, preferencialmente, 

maior que 0,5. Na presente amostra não houve nenhum caso que apresentasse tal 

necessidade de eliminação do item, uma vez que todos os obtiveram seus pesos 

fatoriais maiores que 0,5. 

 De acordo com Pestana e Gageiro (2008), por meio do Alpha de Cronbach é 

possível determinar o limite inferior da consistência interna de um grupo de 

variáveis, a dimensão autotélica desta base apresenta boa consistência (α = 0,837) 

e a dimensão instrumentao também possui boa consistência (α = 0,867); visto que 

para ser considerada boa consistência o Alpha de Cronbach precisa apresentar 

valores entre 0,8 e 0,9. 

 Por fim, a correlação encontrada entre as dimensões apresenta um valor 

dentro da média padrão, (correlação = 0,785), significando que existe diferença 

significativa entre as mesmas, justificando a existência destas dimensões.  

 Como é possível verificar na tabela 7, a segunda base (base 2) apresentou 

uma das variáveis (e2) com peso abaixo do padrão, e por isso optou-se por eliminá-

la, mesmo que o indicador tenha sido conforme padrão (indicador = 0,000), para que 

se pudesse dar andamento nas análises e utilizar a escala com confiança.  
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Tabela 7: Carregamentos (base 2) 

Variável Carregamento 

  Autotélico Instrumental 

1 0,482   

2 0,351   

5 0,709   

7 0,635   

9 0,746   

12 0,761   

3   0,711 

4   0,586 

6   0,645 

8   0,755 

10   0,747 

11   0,690 

Alpha de 
Cronbach 

0,783 0,834 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma vez que a variável foi eliminada gerou-se uma nova análise: 

 

Tabela 8: Índice de adequação do modelo testado (base 2 sem e2) 

S-B x² Df P x²/df NFI CFI RMSEA 

207,02 43 0,000 4,814 0,824 0,854 0,127 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesta amostra, é possível analisar que o valor do S-Bχ² é elevado (207,02; df 

= 43) e estatisticamente significativo (p = 0,000). Assim como na base 1, os índices 

de ajustamento também não foram favoráveis às recomendações, uma vez que NFI 

e CFI apresentaram valores abaixo do ideal (devendo ser  x > 0,90). Além disso, o 

RMSEA apresentou um valor maior do que o parâmetro ideal (quando deveria ser x 

< 0,08). Analisando a divisão x²/df obteve-se um valor inferior a 5, podendo ser 

considerado como um sinal bom de ajustamento. 

 Ainda de acordo com a teoria de Pestana e Gageiro (2008) sobre a análise do 

Alpha de Cronbach, esta base apresentou para a dimensão autotélica consistência 

razoável (α = 0,794); uma vez que para a consistência ser considerada razoável o 

Alpha de Cronbach precisa estar entre 0,7 e 0,8. Para a dimensão instrumental, a 

consistência é considerada boa, estando com valor entre 0,8 e 0,9 (α = 0,834). 
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 Analisou-se também individualmente as variáveis e seus carregamentos, pois 

conforme Hair et al. (2009), é preciso verificá-los para dar continuidade ao estudo. 

Ressaltando que foi preciso eliminar anteriormente a variável “e2”, diminuindo então 

o número de variáveis da dimensão autotélica de seis para cinco. Apesar da variável 

“e1” também apresentar peso abaixo do ideal, ainda apresentou significância junto 

com outras variáveis (indicadores = 0,000). Além disso, ao removê-la, outros 

resultados foram afetados negativamente, desta forma, considerou-se como sendo 

importante para compor a escala. O restante dos itens obteve carregamento 

adequado. A tabela 9 apresenta o índice geral dos carregamentos da base 2: 

 

Tabela 9: Carregamentos (base 2 sem e2) 

Variável Carregamento 

  Autotélico Instrumental 

1 0,485   

5 0,704   

7 0,624   

9 0,734   

12 0,768   

3   0,709 

4   0,583 

6   0,647 

8   0,754 

10   0,748 

11   0,692 

Alpha de 
Cronbach  0,794  0,834 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Por fim, a correlação entre as dimensões autotélica e instrumental apresentou 

um valor dentro da média padrão, (correlação = 0,826), significando que existe 

diferença significativa entre os resultados, justificando a existência destas 

dimensões, assim como ocorreu na base anterior, confirmando a utilização da 

escala.  

 Vale ressaltar que o Split da amostra foi utilizado somente para a análise 

confirmatória. Para restante das análises foram utilizadas as respostas em sua 

totalidade.  
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4.2.5  Testes 

A partir da confirmação da escala, realizaram-se alguns cruzamentos. 

Primeiramente, por meio das análises dos resultados, observou-se que a amostra 

apresenta uma tendência maior para o toque instrumental (média = 4,053) do que 

para o toque autotélico (média = 3,743). Em seguida, buscou-se verificar se existem 

diferenças sociodemográficas referente às dimensões autotélica e instrumental.  

Para verificar a existência de diferença entre gêneros, foi utilizado o Teste T, 

que de acordo com Hair et al (2009), tem como objetivo verificar se há diferença 

significativa estatística entre duas médias de amostras independentes para uma 

única variável dependente. Para tanto, a partir dos resultados, observou-se que não 

há diferença significativa entre homens e mulheres para ambas as dimensões. 

Com relação ao estado civil, foi utilizado o teste ANOVA que segundo Hair et 

al (2009), tem como objetivo verificar a existência de diferenças significativas entre 

dois ou mais grupos. Como no teste anterior, os resultados não apresentaram 

diferença significativa. Logo após, utilizou-se as informações sobre a classe 

econômica para analisar a existência de diferenças. Da mesma forma, também foi 

utilizado o teste ANOVA, e novamente, os resultados mostraram não haver diferença 

significativa.  

Estes resultados podem ser verificados na tabela a seguir: 
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Tabela 10: Diferença entre gêneros  

Dimensão Característica Item Média Sig 

Autotélica 

Gênero 

Feminino 

Masculino 

3,744 

3,725 
0,754 

Instrumental 
Feminino 

Masculino 

4,062 

3,921 
0,544 

Autotélica 

Estado Civil 

Solteiro (a) 

Casado (a) 

Vive Junto (a) 

Separado/Divorciado (a) 

3,80 

3,73 

3,64 

3,74 

0,783 

Instrumental 

Solteiro (a) 

Casado (a) 

Vive Junto (a) 

Separado/Divorciado (a) 

4,01 

4,07 

3,98 

4,15 

0,636 

Autotélica 

 

 

 

Classe Social 

C1 

B2 

B1 

A 

3,76 

3,69 

3,87 

3,70 

0,419 

Instrumental 

C1 

B2 

B1 

A 

4,06 

3,92 

4,12 

4,08 

0,241 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Utilizou-se também a idade para analisar a existência de diferenças 

sociodemograficas. Desta forma, também foi utilizado o teste ANOVA. Neste caso, 

os resultados mostraram-se significativos parcialmente, e representam que quanto 

maior a idade, menor a tendência para o toque autotélico. Por outro lado, para a 

dimensão instrumental não foram apresentadas diferenças significativas. A tabela 11 

expõe estes resultados: 

 

Tabela 11: Diferença entre idades 

Dimensão Característica Β R² Sig 

Autotélica  

Idade 

 

-0,007 0,007 0,071 

Instrumental 
 

-0,003 
0,002 0,355 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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  Para analisar a existência de diferenças entre as dimensões e a necessidade 

de toque, novamente foi utilizado o TESTE T. A partir dos resultados obtidos, pode-

se afirmar que há diferença significativa para a dimensão instrumental, o que 

representa que quanto maior a tendência do toque instrumental maior a necessidade 

do toque. Por outro lado, a dimensão autotélica não houve diferença significativa. 

 Em seguida, para verificar o quão incomodado os respondentes se sentem 

motivados pela ausência do toque, verificou-se novamente por meio do TESTE T 

que há diferenças significativas para a dimensão instrumental, o que representa que 

quanto maior a tendência do toque instrumental maior o incômodo pela ausência do 

toque nos produtos de cama, mesa e banho. Por outro lado, novamente, não houve 

diferenças significativas para a dimensão autotélica. 

 Para analisar o quão confiante os respondentes se sentem ao comprar 

produtos de cama, mesa e banho pela internet, verifica-se por meio do TESTE T que 

há diferenças significativas. Desta forma, podemos perceber que quanto maior a 

tendência pelo toque instrumental, menos confiante os respondentes se sentem ao 

comprar pela internet. Por outro lado, verificou-se que também há diferença 

significativa entre a dimensão autotélica, observando que quanto maior a tendência 

pelo toque autotélico, mais confiante os consumidores se sentem ao realizar esse 

tipo de compra. 

Estes resultados podem ser verificados na tabela a seguir: 

 

Tabela 12: Diferença entre escalas 

Dimensão Item Β R² Sig 

Autotélica  

Necessidade do toque 

 

0,195 

0,124 

0,215 

Instrumental 
 

0,968 
0,000 

Autotélica 
Incômodo pela 

ausência do toque 

-0,145  

0,188 

 

0,388 

Instrumental 
 

1,688 
0,000 

Autotélica 
Confiança em comprar 

pela internet 

0,423  

0,097 

 

0,022 

Instrumental -1,411 0,000 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Por fim, para verificar se existem diferenças significativas entre homens e 

mulheres no que se refere aos itens citados, observou-se que não há diferença entre 

os gêneros. A tabela 13 apresenta estes resultados: 

 

Tabela 13: Diferença entre gêneros nas escalas 

Item  Gênero Média Sig 

Necessidade do toque 
Feminino 

Masculino 

8,87 

8,30 
0,895 

Incômodo pela ausência do toque 
Feminino 

Masculino 

8,35 

7,78 
0,607 

Confiança em comprar pela internet 
Feminino 

Masculino 

4,56 

5,16 
0,835 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Visto isso, buscou-se analisar se há diferenças significativas no que se refere 

aos sentimentos despertados ao tocar nos produtos de cama, mesa e banho. Desta 

forma, também foram contrastadas as dimensões autotélica e instrumental. Para 

atingir o objetivo, utilizou-se uma regressão logística.  

A partir dos resultados, verificou-se que os sentimentos: segurança, 

tranquilidade, carinho, dúvida e angústia, não tiveram diferenças significativas, 

enquanto que os sentimentos satisfação, felicidade, confiança, desejo e prazer 

demonstraram haver diferenças significativas ou diferenças significativas parciais.  

Com relação à satisfação não houve diferença significativa no que se refere à 

dimensão autotélica. Por outro lado, a dimensão instrumental demonstrou uma 

relação significativa, em que, quanto mais tendência pelo toque instrumental, maior 

a satisfação em tocar no produto. 

Para a felicidade, verificou-se uma relação significativa da dimensão 

autotélica em que, quanto mais tendência pelo toque autotélico, maior a felicidade 

em tocar no produto. Por outro lado, não houve diferença significativa no que se 

refere à dimensão instrumental. 

          Sobre a confiança, observou-se que para a dimensão autotélica não há 

diferença significativa. Por outro lado, para a dimensão instrumental, foi encontrada 

uma relação significativa, em que, quanto mais tendência pelo toque instrumental, 

maior a confiança gerada ao tocar no produto. 



 
 

 

56 

 Já o sentimento desejo, observou-se para a dimensão autotélica uma 

diferença significativa parcial. Por outro lado, não houve diferença significativa no 

que se refere à dimensão instrumental. 

 Por fim, com relação ao prazer, foi encontrada uma relação significativa da 

dimensão autotélica, em que, quanto mais tendência pelo toque autotélico, maior o 

prazer em tocar no produto. Também houve uma diferença significativa parcial no 

que se refere à dimensão instrumental. 

Estes resultados podem ser verificados na tabela a seguir: 
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Tabela 14: Diferença entre sentimentos 

Dimensão Item β R² Nagelkerke X² p Wald Sig 

Autotélica  

Segurança 

 

-0,014 

0,008 

 

 

2,171 

0,338 

0,007 0,935 

Instrumental 0,255 1,279 0,258 

Autotélica 

Tranquilidade 

0,161 

0,004 1,292 0,524 

1,084 0,298 

Instrumental -0,077 0,169 0,681 

Autotélica 

Carinho 

0,193 

0,020 6,568 0,037 

1,438 0,231 

Instrumental 0,168 0,687 0,407 

Autotélica  

Dúvida 

 

-0,334 
0,009 

 
1,508 0,471 

1,553 0,213 

Instrumental 0,328 0,905 0,342 

Autotélica 

Angústia 

-1,274 

0,126 1,781 0,410 

1,511 0,219 

Instrumental 2,344 0,883 0,347 

Autotélica 

Satisfação 

-0,138 

0,040 14,302 0,001 

0,989 0,320 

Instrumental 0,569 10,695 0,001 

Autotélica  

Felicidade 

 

0,416 

0,034 9,379 0,009 

3,958 0,047 

Instrumental 0,066 0,064 0,800 

Autotélica 

Confiança 

-0,173 

0,014 4,602 0,100 

1,375 0,241 

Instrumental 0,395 4,370 0,037 

Autotélica 

Desejo 

0,374 

0,034 8,925 0,012 

3,030 0,082 

Instrumental 0,146 0,289 0,591 

Autotélica 

Prazer 

0,403 

0,088 31,425 0,000 

7,042 0,008 

Instrumental 0,352 3,253 0,071 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Com relação aos critérios mais importantes na escolha de um produto de 

cama, mesa e banho, verificou-se por meio de uma regressão ordinal que os 

atributos: qualidade, acabamento e design não apresentam diferenças significativas.  
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 Com relação aos critérios: marca, preço, textura e tamanho, verificou-se a 

existência de diferenças significativas ou diferenças signficativas parciais. Em 

relação à marca, observou-se uma relação significativa, em que, quanto mais 

tendência pelo toque autotélico, menos importante a marca é na escolha do produto. 

Por outro lado, houve uma diferença significativa parcial no que se refere à 

dimensão instrumental. 

 Com relação ao preço, foi encontrada uma relação significativa, em que, 

quanto mais tendência pelo toque autotélico, menos importante o preço é na escolha 

do produto. Por outro lado, houve também uma diferença significativa no que se 

refere à dimensão instrumental, demonstrando que quanto mais tendência pelo 

toque instrumental, mais importante o preço é na escolha do produto. 

 Já para a textura, para a dimensão autotélica, não houve diferença 

significativa. Por outro lado, houve uma diferença significativa parcial no que se 

refere à dimensão instrumental. Por fim, com relação ao tamanho, foi encontrada 

uma relação significativa, em que, quanto mais tendência pelo toque autotélico, mais 

importante o tamanho é na escolha do produto. Por outro lado, houve também uma 

diferença significativa no que se refere à dimensão instrumental, demonstrando que, 

quanto mais tendência pelo toque instrumental, menos importante o tamanho é na 

escolha do produto. 

Estes resultados podem ser verificados na tabela a seguir: 
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Tabela 15: Diferença entre critérios de escolha 

Dimensão Item Estimate X² p Wald Sig 

Autotélica 
 

Qualidade 

-0,007 

 
0,020 0,990 

0,003 0,958 

Instrumental 
-0,010 

 
0,004 0,950 

Autotélica 

Acabamento 

0,093 

0,657 0,720 

0,602 0,438 

Instrumental -0,099 0,456 0,499 

Autotélica 

Design  

-0,064 

3,203 0,202 

0,291 0,589 

Instrumental 0,235 2,591 0,107 

Autotélica  

Marca 

 

-0,251 

4,641 0,098 

4,288 0,038 

Instrumental 0,245 2,767 0,096 

Autotélica 

Preço 

-0,234 

9,521 0,009 

3,838 0,050 

Instrumental 0,451 9,382 0,002 

Autotélica 

Tamanho  

0,408 

11,376 0,003 

11,480 0,001 

Instrumental -0,369 6,347 0,012 

Autotélica  

Textura 

 

0,050 

4,161 0,125 

0,174 0,676 

Instrumental -0,260 3,167 0,075 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Primeiramente, no presente estudo foi possível concluir tanto na etapa 

qualitativa quanto na quantitativa, que a informação háptica se mostra presente no 

processo de compra de artigos de cama, mesa e banho. Confirmando essa 

informação, é possível citar o resultado da etapa qualitativa onde todos os 

entrevistados têm necessidade de toque, além da etapa quantitativa, que 

demonstrou que 95% da amostra costuma tocar nesse tipo de produto, 

evidenciando, portanto, a justificativa prática do estudo, que diz respeito à 

importância de se investir nesse tipo de informação relacionada ao toque. Os 

resultados atestaram também que há uma grande oportunidade para que fabricantes 
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e lojistas explorem melhor os apelos sensoriais, visto que o toque é um fator que 

influencia na decisão de compra de artigos de cama, mesa e banho, como já havia 

sido apontado na revisão da literatura. 

A implicação teórica se baseia no fato de não haverem muitos estudos 

relacionados ao apelo sensorial voltado ao tato, como já abordado anteriormente. 

Desta forma, encontrou-se necessidade de replicar a escala de necessidade de 

toque e verificar a influência do toque para o processo de decisão de compra no 

setor de cama, mesa e banho, visto a ausência de estudos específicos sobre o 

setor. 

O primeiro objetivo específico do trabalho referia-se ao entendimento do 

processo de compra dos consumidores. Isso pôde ser observado a partir das 

análises das duas pesquisas, que apresentaram como resultados mais relevantes 

uma frequência de compra baixa acompanhada por uma necessidade do lar em 

específico, e a visão e o tato como sentidos determinantes no processo de decisão.  

Em relação ao objetivo que visa identificar as preferências, motivações, 

critérios e características que são determinantes para os consumidores, verificou-se 

que a qualidade dos produtos e o preço são fatores determinantes para a escolha da 

loja e do artigo em si. Verificou-se também que essa relação entre qualidade e preço 

faz com que os consumidores tenham alta percepção de custo benefício, ou seja, 

estão dispostos a pagar mais para ter produtos de qualidade. Lindstrom (2012) 

descobriu em sua pesquisa, referente à correlação existente entre as marcas que 

utilizam apelos sensoriais e o preço. Ainda sobre isso, verificou-se que os critérios 

marca, textura e preço são mais importantes para a dimensão instrumental da 

amostra. Portanto, os consumidores menos sensíveis ao preço, e que podem se 

encaixar neste conceito citado anteriormente, são os da dimensão autotélica. Sobre 

a preferência por alguma loja no que se refere à necessidade do toque, não houve 

resultados relevantes.  

Com relação aos sentimentos despertados ao tocar nos produtos, verificou-se 

que a felicidade e o prazer são os sentimentos mais associados aos respondentes 

que possuem tendência para o toque autotélico, fato que comprova o que foi visto na 

revisão da literatura, onde Peck (2010, apud POMPEO, 2012) afirma que tato 

hedônico (ou autotélico) é orientado para a diversão e prazer, ou seja, possui 

aspectos mais sensoriais que não são orientados especificamente para a compra. 

Por outro lado, a satisfação e a confiança são os sentimentos mais associados aos 
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respondentes que possuem toque instrumental, que pode ser explicado devido ao 

fato de que para esses respondentes, tocar nos produtos é fundamental durante o 

processo de compra, de modo que o toque transmite a sensação de satisfação e 

confiança ao saber que poderão tocar antes de tomarem a decisão de compra para 

ter certeza de que estão realizando a compra certa. Este resultado também 

corrobora o que foi visto anteriormente, quando por exempo, Hunderhill (2009) 

afirma que alguns consumidores necessitam de provas concretas, retiradas a partir 

do toque, para obter confiança no produto.  

Ao verificar de que forma a ausência do toque pode afetar na 

experiência/decisão de compra, notou-se que a mesma influencia de forma negativa, 

visto que grande parte da amostra já desistiu de uma compra pelo fato de não poder 

tocar no produto. Ainda sobre isso, verificou-se também um certo incônomodo por 

parte de alguns consumidores no que se refere à lojas que proíbem o contato com o 

produto. Além disso, quando questionados sobre o que, em alguma situação, 

poderia substituir o toque, descobriu-se que quase metade da amostra (44%) ao 

confiar na marca, poderia comprar sem tocar, o que ameniza a desistência da 

compra. 

Refente aos aspectos sobre compra online de artigos de cama, mesa e 

banho, verificou-se nas duas pesquisas que esta é uma prática rara entre os 

consumidores deste setor. Porém, há diferenças no grau de confiança daqueles 

consumidores que a realizam. Aqueles com tendência para o toque instrumental não 

se sentem confiantes em realizar compras pela internet. Porém, os consumidores 

com tendências autotélicas se mostraram mais confiantes ao realizar esse tipo de 

compra. Este resultado representa mais uma justificativa prática do estudo, uma vez 

que o cenário de varejo online neste setor é ainda evitado por alguns consumidores 

pelo fato de não haver a possiilidade de utilizar as mãos como fonte de informação.  

A amostra da pesquisa quantitativa apresentou uma tendência maior para o 

toque instrumental, assim como a amostra da pesquisa qualitativa, onde 8 dos 9 

consumidores relataram tocar no produto para verificar caracteríticas como: textura e 

qualidade, além de utilizar o toque para conhecer mais sobre o produto. Com isso, 

observou-se também que as pessoas que têm maior tendência à este tipo de toque 

se sentem mais incomodadas pelo fato de não poder tocar nos produtos de cama, 

mesa e banho. 
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Sobre a questão da influência das características sociodemográficas na 

necessidade de toque dos consumidores deste setor, não encontrou-se muitos 

resultados significativos estatisticamente. Ou seja, o comportamento de compra dos 

consumidores se mostrou muito semelhante, independente de certas características 

sociodemográficas. Entretanto, verificou-se que quanto maior a idade, menos 

características autotélicas os respondentes possuem, fato que também pode ser 

observado na pesquisa qualitativa, de modo que quanto maior a idade, devido à um 

nível de experiência maior com a compra dos artigos de cama, mesa e banho, os 

consumidores não consideravam o toque como extremamente necessário, podendo 

realizar o processo de decisão de compra baseado em especificações técnicas do 

produto, ou até mesmo a confiança na marca. Ainda sobre isso, um dado 

interessante é que não houve diferença entre gêneros, contrapondo outros estudos 

na área de marketing tátil, que apresentaram diferenças significativas na 

necessidade de toque entre homens e mulheres em diferentes setores.  

Por fim, como as características sociodemográficas não apresentaram 

diferenças significativas para o estudo, é importante citar que na fase qualitativa 

observou-se que existe um gap no mercado em relação à venda de produtos de 

cama, mesa e banho para pessoas do sexo masculino. De acordo com o IBGE, já no 

ano 2000, afirmava-se que 35% dos homens ajudam nos afazeres domésticos e 

25% acabam criando seus filhos sozinhos, o que fez o homem assumir o papel de 

dono de casa e também realizar compras para o lar. Aliado à isso pode-se citar 2 de 

4 respondentes do sexo masculino da etapa qualitativa, que afirmaram sentir falta de 

um apelo masculino nas lojas e acabam optando por comprar em lojas neutras. 

Desta forma, seria interessante investir também em informação háptica voltada à 

itens com características que considerem também o sexo masculino, visto que os 

mesmos possuem tanto a necessidade de toque quanto o interesse por este apelo 

masculino por parte das lojas. É possível comprovar a tendência no setor através de 

experiências atuais das marcas Dohler e Artex que criaram linhas de produtos 

específicas para o público masculino, conforme citado por Mariano (2007) em 

“Enxovais Só Para Eles”: 

 

algumas empresas começaram a observar este público masculino, formado 
por solteiros, viúvos ou descasados - que se preocupam em manter a casa 
bonita e confortável. Jogos de cama e toalhas só para eles ganham cada 
vez mais espaço nas linhas de produtos: elementos diferenciados e peças 
práticas estão surgindo para atender um mercado crescente. E, para 
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conquistá-lo, os fabricantes de têxteis-lar apostam em coleções urbanas e 
neutras, sem bordados exóticos ou estampas floridinhas. 

 

5.1 LIMITAÇÕES 

Encontraram-se algumas dificuldades que limitaram uma maior amplitude de 

resultados, onde duas delas podem ser classificadas como limitadoras do estudo.  

Em primeiro lugar, o uso da internet como única obtenção de informações em 

relação à parte quantitativa (entrevistas via Qualtrics) pode ser considerada uma 

limitação pois desta forma não é possível obter controle da amostra. 

Outra limitação que esteve presente durante o estudo foi a dificuldade de 

comunicação com fabricantes e lojistas do setor de cama, mesa e banho, para que 

se pudesse obter uma visão geral de todo o processo. Com a ausência de um 

posicionamento por parte dos mesmos, a abrangência do estudo se tornou limitada 

à apenas fundamentação teórica e entrevistas com consumidores. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Para um próximo estudo, seria interessante incluir uma amostra maior de 

respondentes do sexo masculino. Uma vez que se encontre resultados relevantes 

com esta alteração, poderá auxiliar ainda mais os leitores e pesquisadores a 

identificar características de mercado e desenvolver planejamentos e estratégias 

específicas para o público, sabendo qual a melhor forma de atingi-los. Descobrir 

ainda a tendência de perfil autotélico ou instrumental pode auxiliar na forma de 

abordagem e disposição dos produtos, uma vez que, conforme visto acima, este é 

um mercado que tende a crescer. 

Sugere-se também obter a visão sobre o assunto por parte dos fabricantes e 

lojistas, de forma a abranger mais o estudo e aprimorar os dados analisados até 

então. Além disso, recomenda-se a realização de observações em ponto de venda, 

como forma de obter mais um meio de pesquisa para complementar o estudo, 

envolvendo o consumidor não só através de entrevistas, mas também com a 

participação efetiva e seu comportamento no seu ambiente natural de compra. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

Quadro 3 - Roteiro para Entrevistas com Consumidores 
 

1. INFORMAÇÕES 

GERAIS 

 

1.1 Nome / idade / sexo / renda/ estado civil  

 

2. PROCESSO DE 

COMPRA 

 

2.1 Em que momento você decide comprar um artigo de 
cama, mesa e banho? 

2.2 São compras planejadas ou se recorda de alguma vez 
ter comprado por impulso? O que motivou esse 
impulso?  

2.3 Com que frequência você compra esse tipo de artigo? 
2.4 Quais são os critérios que você leva em consideração 

para escolher uma loja de cama, mesa e banho? 
2.5 Em quais lojas você costuma comprar esse tipo de 

artigo? 
2.6 Quais motivos que fazem com escolha essa loja? 
2.7 Quando você está na loja, como você faz para 

escolher que produto irá levar? 
2.8 Como você faz para avaliar a qualidade de um 

produto? 
2.9 Que critérios são importantes para você para a 

escolha de um produto?  (EX: marca, qualidade, 
indicação de vendedor, cores, textura, preço, etc) 
 

3. MARKETING TÁTIL 

 

3.1 Na loja que você frequenta, os produtos estão 
expostos para que você possa tocar? 

3.2 Você costuma tocar nos artigos de cama, mesa e 
banho? Por qual motivo? 

3.3 Que informações o toque no produto te proporciona?  
3.4 Que sentimentos tem quando toca em um produto?  
3.5 O que você faz quando a embalagem está fechada? 
3.6 Tocar em um produto te ajuda a decidir qual comprar? 

De que forma?  
3.7 Você se sente incomodado quando não pode tocar 

nos produtos? Por quê? 
3.8 O fato de não poder tocar nos produtos faz com que 

você hesite em comprá-lo?  
3.9 Você já deixou de comprar algum produto desse tipo 

pelo fato de não pode tocá-lo? 
3.10 Se sim, o que a loja poderia fazer para evitar 

esse tipo de situação? 
 

 

Fonte: Própria 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA CONSUMIDORES 
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APÊNDICE C – MODELO DA ANÁLISE CONFIRMATÓRIA (BASE 1) 

 

Figura 3: Modelo da Análise Confirmatória (Base 1) 
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APÊNDICE D - MODELO DA ANÁLISE CONFIRMATÓRIA (BASE 2) 

 

Figura 4: Modelo da Análise Confirmatória (Base 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Própria 
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APÊNDICE E – RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA 

Tabela 16: Resultados da Pesquisa Quantitativa 

Análise Sociodemográfica 

Variáveis N % 

Sexo 

Feminino 461 94% 

Masculino 32 6% 

Total 493 100% 

Idade 

15 – 20 anos 16 3% 

21 - 26 anos 84 17% 

27 - 32 anos 85 17% 

33 - 38 anos 95 19% 

39 - 44 anos 97 20% 

45 - 50 anos 54 11% 

51 – 56 anos 36 7% 

57 – 62 anos 16 3% 

63 – 68 anos  8 2% 

69 – 74 anos  2 0% 

Total 493 100% 

Estado Civil 

Casado(a) 269 55% 

Solteiro(a) 129 26% 

Vive Junto(a) 46 9% 

Divorciado(a)/Separado(a)  43 9% 

Não desejo informar 6 1% 

Total 493 100% 

Classe Social 

A 244 49% 

B1 109 22% 

B2 106 22% 

C1 25 5% 

C2 7 1% 

D-E 2 0% 

Total 493 100% 
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Com quem mora 

Família 310 63% 

Cônjuge 135 27% 

Sozinho(a) 37 8% 

Amigos 11 2% 

Total 493 100% 

Análise de Hábitos de Consumo 

Variáveis N % 

Frequência de compra 

Uma vez por ano 270 55% 

Uma vez a cada seis meses 168 34% 

Uma vez a cada três meses 49 10% 

Uma vez por mês  6 1% 

Total 493 100% 

Aspectos importantes para a escolha de uma loja (score) 

Qualidade 3817 17% 

Preço 3542 16% 

Atendimento 2904 13% 

Localização 2579 12% 

Marcas trabalhadas 2568 11% 

Ambiente de loja 2259 10% 

Indicação de amigos/familiares 2150 10% 

Propaganda da loja 1773 8% 

Outros 593 3% 

Total - 100% 

Lojas que costuma comprar (múltipla escolha) 

Havan 309 63% 

Daju 304 62% 

Zêlo  266 54% 

Mmartan 192 39% 

Pernambucanas 115 23% 

Camicado  101 20% 

Supermercados 86 17% 

Outros  68 14% 

Donna 52 11% 

Bem Me Quer 18 4% 
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Costuma ir acompanhado 

Sim 298 60% 

Não 195 40% 

Total 493 100% 

Com quem costuma ir acompanhado (múltipla escolha) 

Mãe 167 56% 

Cônjuge 139 47% 

Amigos 45 15% 

Irmã (o) 42 14% 

Filhos 40 13% 

Avó 14 5% 

Pai 14 5% 

Outros 5 2% 

Ajudante do Lar 3 1% 

Avô 2 1% 

Busca por informações prévias 

Não 252 51% 

Sim 241 49% 

Total 493 100% 

Em quais meios (múltipla escolha) 

No site da loja 112 46% 

Sites de busca  110 46% 

Embalagem do produto 97 40% 

Na própria loja 95 39% 

Indicação de amigos / familiares 90 37% 

Catálogo da loja  84 35% 

Indicação do vendedor 58 24% 

Redes sociais 50 21% 

Blogs especializados  21 9% 

Revistas especializadas 20 8% 

Outro (s) 4 2% 
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Aspectos importantes para a escolha de um produto (score) 

Qualidade 3810 18% 

Preço 3138 14% 

Textura 2960 13% 

Design (cor, estampa, etc) 2883 13% 

Acabamento 2751 12% 

Tamanho 2520 11% 

Marca 2015 9% 

Outros 1513 7% 

Especificações técnicas 595 3% 

Total - 100% 

 

Marketing Tátil 

Variáveis N % 

Costuma tocar em artigos de cama, mesa e banho 

Sim 468 95% 

Não 25 5% 

Total 493 100% 

Motivo pelo qual não toca (múltipla escolha) 

Por não ter necessidade 12 48% 

Por já conhecer as características  

do produto 
10 40% 

Por confiar na marca 7 28% 

Por confiar na loja  4 16% 

Por não saber se é permitido tocar 3 12% 

Por ter recebido indicações do produto 3 12% 

Vendedores proibindo 2 8% 

Sinalizações na loja informando  

que não é permitido tocar  
2 8% 
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Como se sente ao tocar nos produtos (múltipla escolha) 

Bem Estar 305 65% 

Satisfação  251 54% 

Prazer  178 38% 

Confiança  140 30% 

Tranquilidade  142 30% 

Carinho 125 27% 

Segurança 88 19% 

Felicidade 74 16% 

Desejo 70 15% 

Dúvida 27 6% 

Conforto 10 2% 

Nenhum 7 1% 

Outro (s) 5 1% 

Angústia 1 0% 

Tristeza  0 0% 

Desistência de compra motivada pela ausência do toque 

Sim 355 76% 

Não 133 24% 

Total 468 100% 

Que informações que podem substituir o toque (múltipla escolha) 

Descrição do produto /  

Informações da embalagem  
207 44% 

Confiança na marca do produto 207 44% 

Opinião de amigos / familiares 159 34% 

Nenhuma informação substitui o toque 115 25% 

Confiança na loja 66 14% 

Opinião do vendedor 52 11% 

Outro (s) 18 4% 

Propaganda 13 3% 

Já comprou pela internet 

Não 358 73% 

Sim 135 27% 

Total 493 100% 

Necessidade de toque em produtos de cama, mesa e banho  

Média DP Assimetria Curtose 

8,85 2,261 - 2,178 4,052 
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Incômodo ao não poder tocar em produtos de cama, mesa e banho  

Média DP Assimetria Curtose 

8,31 2,547 - 1,481 4,052 

Confiança ao comprar produtos de cama, mesa e banho pela internet 

Média DP Assimetria Curtose 

4,59 2,725 0,206 - 0,929 

 

Item Média DP Assimetria Curtose 

1. Quando vou a uma loja, não posso deixar de 

tocar nos produtos. 
3,97 1,276 -1,133 0,168 

2. Tocar nos produtos pode ser divertido. 3,75 1,209 -0,791 -0,121 

3. Eu tenho mais confiança nos produtos 

quando eu posso tocar neles antes de comprar. 
4,53 0,852 -2,182 5,070 

4. Eu me sinto mais confortável comprando 

produtos depois de examiná-los fisicamente. 
4,61 0,749 -2,376 6,356 

5. Quando estou nas lojas, é importante para 

mim o ato de tocar em todos os tipos de 

produto. 

3,85 1,131 -0,854 -0,088 

6. Caso eu não possa tocar num produto na loja, 

eu resisto em comprá-lo. 
3,57 1,153 -0,585 -0,487 

7. Gosto de tocar nos produtos mesmo sem 

intenção de comprá-lo. 
3,54 1,326 -0,613 -0,786 

8. Eu me sinto mais confiante em fazer uma 

compra depois de tocar no produto. 
4,42 0,867 -1,661 2,572 

9. Quando estou na loja, eu gosto de tocar em 

muitos produtos. 
3,59 1,293 -0,622 -0,709 

10. A única maneira de estar certo sobre um 

produto é tocando nele. 
3,60 1,169 -0,775 -0,207 

11. Existem muitos produtos que eu poderia 

comprar ou ter comprado se pudesse tocar ou 

ter tocado neles. 

3,57 1,164 -0,656 -0,347 

12. Eu me identifico tocando nos produtos nas 

lojas. 
3,76 1,146 -0,842 -0,020 

 

Fonte: Própria 

 


