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 RESUMO 

 

Efetuou-se um estudo experimental em contexto real num cinema, com o 

objetivo de compreender se os estímulos aromáticos podem influenciar o 

comportamento do consumidor, testar se o aroma ambiente é, ou não, um 

instrumento de marketing eficaz. O estudo foi realizado através de uma 

investigação quantitativa entre a presença e ausência de aroma ambiente na 

aferição de respostas dos espetadores no seu ambiente de cinema. A 

Investigação teve por base a revisão da literatura, para o enquadramento do 

tema e desenvolvimento do modelo conceptual conducente à formulação da 

questão de pesquisa e das hipóteses a testar, tendo como alicerce a 

construção do questionário e desenho da experiência. A coleta dos dados foi 

efetuada durante quatro semanas e teve por base pesquisas similares. As 

análises dos dados recolhidos incluíram técnicas de estatística descritiva e 

teste das hipóteses relativas à avaliação do cinema, do seu ambiente, dos seus 

produtos, dos gastos e por último da intenção de retorno do espetador ao 

cinema. Foram identificadas relações de causa efeito na presença de aroma, 

os resultados revelaram que a presença de aroma ambiente aumentou as 

avaliações testadas.   

Palavras-chave: aroma ambiente, atmosfera, comportamento do consumidor, 

estímulos ambientais, estímulos olfativos, marketing olfativo, marketing 

sensorial, marketing de serviços.  
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ABSTRACT 

 

A real life experimental study was conducted in a movie theatre in order to try to 

understand if the aromatic stimuli can influence consumer behavior, that way 

testing if the aroma present in the environment is an effective marketing tool. 

The study was a quantitative investigation of the answers given by spectators in 

the presence or absence of aroma in their cinema environment. The research 

was based on a literature revision, in order to develop both the guidelines and 

the conceptual model, which in turn led to the formulation of the research 

question and the definition of the hypothesis to be tested, which constitute the 

basis upon which the questionnaire and experience design were construed. The 

data collection was performed during a period of four weeks and based on a 

similar research. Data was analyzed using descriptive statistics and hypothesis 

testing on movie theatre, environment, product and cost evaluations and finally 

the intention of the spectator to return to the movie theatre. Cause and effect 

relations were identified in the presence of aroma. The results showed that the 

presence of aroma in the environment increased the evaluations tested. 

 

Keywords: aroma in the environment, atmosphere, consumer behavior, 

environmental stimuli, olfactory stimuli, olfactory marketing, sensory marketing, 

services marketing 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

1.1.  Introdução 

O presente capítulo expõe as razões que levaram à motivação e escolha do 

tema, a sua importância dentro e fora do contexto da comunidade científica, 

assim como, a orientação e estrutura da investigação.   

1.2.  Motivação e Relevância do Tema 

 

O estudo foi realizado num cinema, devido às características particulares deste 

tipo de infraestrutura, permitindo ser em ambiente real um “laboratório de 

sensações e emoções”. A sala de cinema é uma “caixa” que congrega um 

conjunto de estímulos sensoriais, permitindo testar diferentes variáveis 

passiveis de serem manipuladas e controladas. Foram realizadas já algumas 

experiências com fragâncias (alimentares, vegetais, entre outras), em 

diferentes cinemas com filmes, trailers e spots publicitários com resultados 

positivos de acordo com Lwin & Morrin (2012). Partindo desta referência, 

sabendo que uma investigação realizada pela Universidade Rockefeller (Nova 

York) revelou que o ser humano se recorda de 1% do que toca, 2% do que 

ouve, 5% do que vê, 15% do que gosta e de 35% do que cheira, e que a sua 

memória pode reter 10 mil aromas diferentes, estes podem influenciar os 

nossos sentimentos e diretamente afetar a nossa qualidade de vida (Benderly, 

1988). Sendo ainda um tema controverso, acredita-se, caso se valide o estudo, 

poder ajudar a dar visibilidade ao tema no mundo empresarial. Também poderá 

ter contribuição académica como resultado de investigação, pois permitirá 

adicionar conhecimento e por último ajudará a criar “um clima” mais profícuo de 
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aproximação e de relacionamento entre o “Meio Empresarial” e a 

“Universidade”.  

1.3.  Estrutura da Investigação 

 

A investigação está estruturada em seis capítulos. No primeiro capítulo é 

elaborada a introdução ao tema, com o objetivo de esclarecer a motivação, a 

relevância e a forma como o trabalho vai ser desenvolvido. O segundo capítulo 

é composto por uma revisão da literatura de forma sumária sobre o tema, 

procurando compreender as origens, a evolução dos conceitos e teorias 

associados ao aroma ambiente. O terceiro capítulo desenvolve o modelo 

conceptual, com base no modelo de Bitner (1992), ajustado ao aroma 

ambiente. No quarto capítulo será efetuada uma descrição da metodologia, da 

realização do pré-teste para a escolha do aroma ambiente congruente ao 

negócio, do teste-piloto de forma a ajustar a intensidade do aroma (calibração), 

para, por fim, realizar o teste final e respetiva recolha de dados para análise. O 

quinto capítulo descreve detalhadamente a análise. O sexto e último capítulo 

revê as contribuições e conclusões do estudo, como as suas limitações e 

indicações para pesquisas futuras. 
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CAPÍTULO 2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Introdução 

 

Este capítulo tentará explicar os principais conceitos assim como o 

enquadramento teórico, do estudo exploratório sobre o impacto dos estímulos 

aromáticos na perceção de qualidade e consumo de produtos nas salas de 

cinema. 

2.2. O Ambiente de Serviço 

 

Como refere Kotler (1991), «um serviço pode ser entendido como um ato ou 

desempenho, que uma parte pode oferecer a outra, essencialmente de forma 

intangível, não resultando na propriedade de coisa alguma e podendo a sua 

produção estar, ou não, ligada à existência de um produto físico». O termo 

serviço é usado para descrever o ambiente físico tangível em que o serviço é 

experimentado. O ambiente transmite pistas tangíveis e intangíveis que 

ajudam, clientes, colaboradores, parceiros e formadores de opinião a 

compreender a ideia e caracter do serviço. A vantagem diferencial dos serviços 

reside no seu carácter intangível (McDougall & Snestsinger, 1990), que permite 

aos prestadores de serviços, executar ao mesmo tempo que são consumidos 

(Rathmell, 1974). O ambiente deverá ser criado para que se estimule 

apropriadamente os sentimentos e reações do consumidor. De acordo com 

Mudie & Pirrie (2006) o ambiente de serviço, como qualquer outro estímulo, 

tem impacto sobre os consumidores ao nível da ligação cognitiva, e afetiva, 

trabalhando de forma racional, emocional, comportamental e fisiológica.  
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2.3. Atmosfera de “Loja”, Conceitos e Modelos 

  

Kotler (1973) foi o primeiro a introduzir atmosfera como ferramenta de 

marketing, segundo este autor a atmosfera é apreendida através dos sentidos. 

A atmosfera pode ter um efeito sobre o comportamento de compra, de três 

formas: Primeira, a atmosfera pode servir como um meio de criar atenção; 

segunda, pode servir como um meio de mensagem; terceira, pode 

desencadear sensações nos compradores que geram ou aumentam o apetite 

para certos produtos, serviços ou experiências. Mehrabian & Russell (1974) 

desenvolveu o modelo de estimulo-resposta cujo principal objetivo era estudar 

a influência da atmosfera no interior da loja, relativo ao comportamento de 

compra, que é baseado no paradigma, Estimulo – Organismo – Resposta 

(EOR). O modelo Russel do afeto (Russell, 1980; Russell et al, 1981) é outra 

perspetiva, onde se propõe uma ordenação circular para as duas dimensões de 

afetos, onde as respostas emocionais aos ambientes podem ser analisadas em 

dois eixos: agradabilidade e interesse. Baker & Grewal (1994) desenvolveram 

um modelo sobre a atmosfera de loja, composta por três dimensões principais 

segundo as quais a perceção do consumidor é influenciada pelo ambiente, 

fatores sociais e o design. Bitner (1992) criou outro referencial teórico de 

estímulos ambientais a que chamou de "servicescape".  

2.4. Aroma Ambiente 

  

O aroma ambiente no marketing, pretende e procura estimular de forma 

positiva o comportamento do consumidor através da criação de uma atmosfera 
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agradável no “espaço”, transmitindo uma sensação de prazer e bem-estar. De 

acordo com Voitino (1996), citado por Michon & Chebat (2003), o facto de os 

aromas melhorarem os níveis de concentração dos indivíduos e contribuírem 

para aumentar a sua capacidade de memória, permite que o consumidor se 

consiga lembrar de determinada informação e por isso terá um comportamento 

de aproximação mais forte. O aroma é atualmente utilizado como uma variável 

estratégica importante para o ambiente loja, mas tem alguns riscos, pela 

dificuldade que este demonstra na previsão dos comportamentos por parte dos 

consumidores. Os estudos demonstraram que o aroma pode afetar os 

comportamentos de compra dos consumidores, contudo alguns foram 

considerados inconsistentes ou mistos (Fiore et al, 2000). As pesquisas 

realizadas até hoje não foram capazes de demonstrar a ligação do aroma 

ambiente com respostas emocionais, mas sim reações cognitivas 

(Spangenberg et al, 1996; Michon & Chebat, 2003).  

2.5. Olfato 

 

A perceção e interpretação de odores é um fenómeno complexo que envolve 

uma mistura de respostas biológicas, psicológicas e de memória (Wilkie, 1995). 

Dos cinco sentidos, o olfato é considerado o mais fortemente ligado às reações 

emocionais. De acordo com Spangenberg et al (1996), as dimensões 

identificadas na literatura da psicologia ambiental, de como explicar o impacto 

de um ambiente nas pessoas, são semelhantes às dimensões encontradas nas 

respostas a estímulos olfativos. Os aromas são processados no sistema 

límbico do cérebro, que é o centro de emoções (Spangenberg et al, 1996). O 
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sentido do olfato parece, contribuir, de maneira complexa, para a nossa 

perceção em relação à totalidade de estímulos que formam um ambiente. O 

olfato é o sentido humano que está mais intimamente associado às zonas 

primitivas do cérebro humano (Davies et al, 2003). O sistema límbico e o 

hipotálamo, responsáveis pelo processamento dos estímulos (Halloway, 1999), 

são também a base da fome e da sede, bem como das emoções, do humor e 

do prazer (Maille, 2001). Estudos revelam que as mensagens olfativas fogem 

do controlo racional, pois não passam nem pelo tálamo nem pelo córtex 

cerebral, diferente do que ocorre com os estímulos visuais e auditivos 

(Strugnell & Jones, 1999). O ser humano é dotado de muito maiores 

capacidades olfativas do que ele próprio imagina (Maille, 2001). Os humanos 

possuem entre 6 e 10 milhões de células recetoras localizadas no epitélio 

olfativo (Davis et al, 2003). No ser humano estas células são capazes de 

capturar cerca de 10.000 aromas e distinguir entre 2.000 a 4.000 diferentes 

(Strugnell & Jones, 1999). 

2.6. Principais Dimensões e Caraterísticas dos Aromas 

 

De acordo com Bone & Ellen (1999), existem três dimensões importantes sobre 

o aroma: a sua presença (ou ausência), sua simpatia e sua adequação ou 

congruência com o objeto em estudo. Além destas dimensões existem também 

fatores moderadores, como características individuais e de contexto. É 

relativamente difícil rotular um aroma (Bone & Ellen, 1999), que tem duas 

características básicas: a sua qualidade e intensidade. Também Spangenberg 

et al (1996) destacam a existência de um terceiro componente importante: a 
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natureza estimulante dos aromas. De acordo com estes investigadores e outros 

que analisaram os aromas, existem três diferentes dimensões dos aromas, não 

necessariamente independentes, mas incluem a qualidade afetiva do aroma, a 

sua natureza e a sua intensidade. Acredita-se que o prazer ou repulsa a 

determinado aroma é determinante nas respostas de aproximação ou 

afastamento, o que torna os estímulos olfativos muito apropriados no estudo 

das reações dos consumidores ao ambiente de loja (Bone & Ellen, 1999). A 

intensidade de um cheiro representa a concentração de um aroma no ar. De 

um modo geral, a intensidade do aroma representa uma relação inversa entre a 

sua intensidade e o prazer proporcionado (Spangenberg et al, 1996). Ou seja, 

quanto mais intenso for um aroma, mais fortes são as reações negativas por 

ele evocadas. As características estimulantes de um aroma referem-se à sua 

capacidade de evocar respostas junto das pessoas, sejam elas de ordem 

emocional, cognitiva ou comportamental (Spangenberg et al, 1996).  

2.7. Congruência do Aroma com a Categoria de Produto / Serviço 

 

A congruência de um aroma é a relação de adequação e de 

complementaridade de todos os componentes desse produto ou serviço a um 

determinado estímulo (MacInnis & Park, 1991). Alguns aromas, percebidos 

como agradáveis, podem ser vistos como inadequados num determinado 

contexto particular. Por outras palavras, aos olhos do consumidor (ou do nariz), 

o aroma pode simplesmente não se "encaixar" com o produto ou serviço. De 

acordo com Bone & Ellen (1999), que analisou os efeitos de humor em 

diferentes situações de congruência, verificou uma melhor correlação em 
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situações de congruência. O aroma ambiente para ser eficaz, deve ser 

consistente com o produto que está sob avaliação do consumidor (Fiore et al, 

2000; Mitchell et al, 1995).  
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 CAPÍTULO 3. MODELO CONCEPTUAL  

  

3.1. Introdução 

 

Na sequência da revisão da literatura, explicada no capítulo anterior, é inserido 

neste capítulo, o modelo conceptual que serve de base para estruturar e ajudar 

a identificar a questão de pesquisa, bem como elaborar as hipóteses que 

permitem responder aos objetivos propostos para esta investigação. 

3.2. Análise do Modelo Conceptual 

 

Bitner (1992) apresenta um quadro conceptual que explora o impacto do 

ambiente físico sobre os comportamentos de consumidores e colaboradores 

nas empresas de serviços, cujas respostas podem ser categorizados em 

cognitivas, emocionais, psicológicas e estas podem levar a comportamentos 

diferentes. Essas respostas internas têm influência do meio na transformação 

do comportamento dos clientes. Composta por três dimensões principais 

segundo as quais a perceção do consumidor é influenciada pelo ambiente, pelo 

layout espacial e funcionalidade e por último símbolos e artefactos. Porque os 

indivíduos tendem a perceber estas dimensões como um todo, a chave para o 

desenho eficaz é compreender o modo como cada dimensão individual se 

encaixa com tudo o resto. Pode-se verificar como diversas dimensões 

ambientais podem ser utilizadas para influenciar as respostas internas dos 

consumidores e colaboradores e como estas se refletem no seu posterior 

comportamento quer seja a nível individual, quer seja através de interações 
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sociais com outras pessoas presentes no espaço. Assim, o modelo proposto 

combina os princípios da psicologia ambiental e a pesquisa de marketing, na 

tentativa de desenvolver um quadro para retratar a relação entre ambiente/loja 

e o comportamento do cliente. Com base neste modelo de Bitner (1992) e 

assumindo-o como modelo conceptual na relação entre estímulo e as 

dimensões ambientais, irá dar lugar à formulação de hipóteses que vão ser 

alvo desta investigação, conforme se pode observar na Figura 1.  

FIGURA 1 – O MODELO CONCETUAL 
Fonte: Adaptado de Mary Jo Bitner (1992) 

 

3.3. Definição de Objetivos 

 

O cinema é um espaço de entretenimento, um espaço de emoções fortes onde 

os sentidos são postos à prova, por vezes, em sessões contínuas, o ambiente 

torna-se “pesado” e insuportável. Acredita-se que a ambientação do espaço 

através de tratamento do ar com “purificadores aromatizantes” (gestão da 
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qualidade do ar com fragâncias) agradáveis pode ter resultados benéficos. Os 

principais objetivos deste estudo consistem em saber:  

(1) Se o estímulo aromático congruente influência positivamente a perceção do 

ambiente no cinema;  

(2) Se o estímulo aromático congruente influência positivamente a perceção da 

qualidade do produto/serviço;  

(3) Se um “ambiente positivo” permite que o espetador efetue mais gastos em 

produtos de bar;  

(4) Se a presença do estímulo aromático influencia positivamente na intenção 

de retorno ao cinema. 

3.4. Questão de Pesquisa 

 

Um ambiente com aroma agradável e congruente consegue influenciar 

positivamente os comportamentos e atitudes dos espectadores de cinema?  

3.5. Hipóteses 

 

De acordo com Bitner (1992), a capacidade do ambiente físico influenciar 

comportamentos e criar uma imagem positiva parece ser importante nos 

serviços de hotelaria, restaurantes, escritórios, bancos, retalho alimentar e 

hospitais. Pode-se deduzir perante esta afirmação que o ambiente de loja, 

quando bem projetado, pode influenciar favoravelmente a tendência dos 

consumidores nos seus padrões de compra e na sua perceção de ambiente de 

loja (McGoldrick & Pieros, 1998). O ambiente de retalho exerce influência sobre 
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os consumidores, criando respostas de natureza emocional, cognitiva e 

comportamental (Bitner, 1992). Imagina-se que o ambiente de loja exerce 

grande influência sobre o estado emocional (Gardner, 1985). Acredita-se que a 

presença de um aroma agradável no ambiente de loja afete de forma positiva 

as emoções dos clientes (Spangenberg et al, 1996; Michon et al, 2005). 

Spangenberg et al (1996) sugere que a presença de um aroma, em oposição a 

ausência deste, tende a aumentar as avaliações. Isto é devido à natureza do 

envolvimento do aroma. A presença de aroma ambiente numa loja deve 

aumentar a natureza excitante, aumentando também o interessante e sua 

agradabilidade. Investigações mostraram que as respostas emocionais ao 

ambiente global podem transferir-se para objetos inseridos nesse ambiente. O 

estímulo aromático pode, de acordo com Gulas & Bloch (1995), ser o aroma 

presente no ambiente. Aromas ambientais são aqueles que estão no ambiente, 

mas não são expelidos por produtos (Bosmans, 2006; Parsons, 2009). O 

aroma é primordialmente um componente enriquecedor da atmosfera de loja, 

cuja influência sobre o consumidor vai muito além da comunicação dos 

atributos ou qualidade dos produtos (Bosmans, 2006). Diversos fatores 

moderam as respostas afetivas do consumidor no retalho, ao estímulo olfativo. 

Os principais são a qualidade afetiva e a sua congruência com os elementos do 

ponto de venda (Gulas & Bloch, 1995). A psicologia ambiental diz que a 

perceção da “atmosfera” e os comportamentos realizados são uma 

consequência dos estados emocionais criados pelo ambiente (Mehrabian & 

Russel, 1974). Assume-se que estímulos ambientais possam afetar o estado 

emocional e por sua vez, afetar comportamentos de aproximação ou 
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afastamento das pessoas. Com base nestas considerações sobre a influência 

do aroma ambiente, foram formuladas as seguintes hipóteses desta pesquisa: 

H1A: O estímulo aromático congruente influência positivamente a perceção e 

avaliação geral do cinema pelos espectadores, 

e  

H1B: O estímulo aromático congruente influência positivamente a perceção do 

ambiente do cinema pelos espectadores. 

O ambiente de loja estimula perceções quanto à qualidade do serviço e dos 

produtos comercializados (Bitner, 1992). Seja por ter em consideração 

colaboradores mais preparados ou atenciosos, seja percecionar melhores 

produtos à venda, o consumidor estabelece uma associação natural entre o 

aspeto geral da loja, que conjuga maior ou menor preocupação com o cliente 

(Baker et al, 2002) e a qualidade do serviço e dos produtos. Bone e Jantrania 

(1992) verificaram que aromas podem melhorar as avaliações de produtos e do 

ambiente no qual são comercializados. As empresas de retalho têm usado o 

aroma para tentar influenciar os consumidores, de várias formas, seja com 

displays aromatizados ou com sistemas planeados para espalhar o aroma pela 

loja (Bone & Ellen, 1999). De acordo com Spangenberg et al (1996), a 

presença do aroma ambiente apenas foi capaz de melhorar as avaliações de 

produtos que se encontravam avaliados de forma menos favorável, não tendo 

tido impacto significativo sobre os produtos que já se encontravam avaliados de 

forma positiva. Também Chebat & Michon (2003), confirmaram o poderoso 

caminho do aroma ambiente sobre as perceções do ambiente de loja e daí até 
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às perceções sobre a qualidade da oferta. Comprovou-se que o efeito do 

estímulo olfativo passava primeiramente sobre as perceções do ambiente de 

loja e só depois sobre as perceções da qualidade da oferta, em resumo, pode-

se dizer que são as perceções do ambiente de loja que influenciam as 

perceções sobre a qualidade da oferta. Uma investigação levada a cabo numa 

loja de produtos para universitários, (Spangenberg et al, 1996) mostram uma 

melhoria significativa nas avaliações do ambiente e dos produtos vendidos 

quando a loja foi aromatizada com um aroma agradável. Parsons (2009) 

efetuou uma pesquisa com imagens de lojas que foram avaliadas 

positivamente na presença de fragâncias agradáveis. De acordo com Bone & 

Jantrania (1992) e Bosmans (2006), não é razão suficiente que um aroma 

ambiental seja considerado agradável para favorecer as avaliações de lojas e 

produtos, é fundamental que o aroma ambiente seja congruente, típico ou 

apropriado ao produto ou à loja para gerar avaliações positivas. Com base nas 

considerações sobre a influência do aroma ambiente nas avaliações de loja e 

produto, foi formulada a seguinte hipótese desta pesquisa: 

H2: A perceção do estímulo aromático congruente no cinema influência 

positivamente a perceção de qualidade do produto/serviço. 

Um estudo realizado por Donovan et al (1994) comprovou que ambientes de 

lojas agradáveis contribuem de maneira significativa para o incremento nas 

compras não planeadas. Acredita-se que aromas ambientes agradáveis são 

capazes de melhorar avaliação feita a produtos comercializados (Schiferstein & 

Blok, 2002; Fiore et al, 2000), aumentando a intenção de compra dos mesmos 
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(Spangenberg et al, 1996). Numa investigação realizada por Fiore et al (2000) 

verificou-se que a adição de uma fragância agradável e congruente num 

display de um produto resultou num impacto estatisticamente significativo sobre 

a atitude dos entrevistados em relação ao produto exposto, à intenção de 

compra e ao preço que os sujeitos da amostra estavam dispostos a pagar. 

Hirsch (1995) constatou que jogadores expostos a um aroma agradável num 

casino gastaram mais dinheiro que aqueles que não foram expostos ao aroma 

agradável. De acordo com Mitchell et al (1995), os efeitos de aromatização do 

ambiente agradável não implica necessariamente um aumento de número de 

itens adquiridos ou no montante de dinheiro gasto na compra, sugerem que os 

consumidores mostram-se mais dispostos a comprar quando o ambiente 

“cheira bem”. De acordo com Mitchell et al (1995), aromas ambientais 

congruentes têm possibilidade de recuperar memórias e emoções ligadas ao 

produto vendido e à loja, favorecendo o ato de compra, enquanto aromas 

incongruentes podem recuperar memórias emoções incompatíveis com a loja e 

com os produtos, interferindo negativamente no contexto. Muitos 

investigadores avaliaram o estímulo olfativo nos consumidores com intuito de 

os influenciar nos seus comportamentos de compras (Turley & Milliman, 2000). 

Guéguen & Petr (2006) realizaram um estudo sobre a influência dos aromas no 

comportamento de clientes em restaurantes de Paris, utilizando para essa 

investigação essências de limão e lavanda no ambiente. Comprovaram que o 

aroma de lavanda influiu no tempo de permanência destes nos restaurantes 

criando por consequência aumentos nas despesas de consumo. Com base 
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nestas considerações sobre a influência do aroma ambiental, foi formulada a 

seguinte hipótese desta investigação: 

   H3: Espetadores expostos ao estímulo aromático congruente consomem 

mais produtos de bar que aqueles que os que não expostos ao estímulo 

aromático. 

Pesquisas realizadas por Spangenberg et al (1996), Chebat & Michon (2003) e 

McDonnell (2007) encontraram evidências de que os aromas ambientais 

agradáveis são capazes de produzir comportamentos de aproximação no 

retalho, como intenções elevadas de retorno à loja. Bone & Ellen (1999) num 

estudo efetuado analisaram vários artigos sobre a influência do aroma no 

retalho e concluíram que as qualidades afetivas (prazer e repulsa) do aroma 

estão positivamente relacionadas com maior tempo gasto na loja e com o 

aumento das intenções de retorno. Essas evidências permitem a formulação da 

seguinte hipótese de pesquisa: 

H4: A presença de um aroma ambiente congruente e agradável influenciará 

positivamente na intenção de retorno ao cinema. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO E DADOS 

  4.1. Introdução 
 

Este capítulo descreve as medidas de avaliação adotadas que permitirão 

analisar os resultados. Será explicado a experiência e a seleção do aroma, a 

elaboração do questionário, o desenho da experiência, o tratamento de dados 

e posterior construção dos diferentes índices sintéticos que ajudarão a elaborar 

a análise, que será abordada no capítulo seguinte.    

4.2. Experiência e Seleção do Aroma 

 

Elaborou-se um pré-teste para determinar qual o aroma ambiente congruente a 

utilizar na pesquisa, tendo como base o trabalho realizado por Spangenberg et 

al (1996). O aroma deve ser agradável e sua capacidade de impulso deve ser 

estimulante e neutra (Mehrabian & Russel, 1974; Spangenberg et al, 1996). A 

congruência entre aroma e a loja deve ser omnipresente (Mitchell et al, 1995; 

Spangenberg et al, 2005; Bosmans, 2006; Parsons, 2009). A escolha da 

fragância envolveu o teste de cinco amostras: aroma de pipocas, menta, canela 

/ baunilha, cola, e “hydrothermal”. A escolha da fragância foi efetuada através 

da utilização de diversas bolas de algodão para cada uma das fragâncias, 

colocadas dentro de frascos de vidro transparente. Seguindo a orientação de 

pesquisas anteriores, 20 entrevistados foram convidados a cheirar os frascos a 

uma distância de quinze centímetros do nariz, para poderem sentir o aroma as 

vezes que consideravam necessários para responder às perguntas. De acordo 

com Bosmans (2006), os frascos foram rotulados sem comunicar o tipo de 

aroma. As avaliações da qualidade afetiva e capacidade de ativação das 
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fragâncias foram de acordo com o procedimento adotado por Spangenberg et 

al (1996), sendo considerados dez pares de adjetivos bipolares: positivo / 

negativo, atraente / não atraente, relaxante / tenso, confortável / 

desconfortável, bom / mau, estimulante / tedioso, tem vida / não tem vida, claro 

/ sombrio, motivante / desmotivante, interessante / desinteressante. Foi incluída 

uma escala de sete pontos de forma a medir a intensidade percebida do aroma 

(muito fraco a muito forte). Para verificar a congruência com o cinema, foi 

utilizada uma escala de diferencial semântico de sete pontos com quatro itens, 

inspirada na investigação de Spagenberg et al (2005), cujos rótulos nas 

extremidades eram “discordo totalmente” e “concordo totalmente”. Assim, os 

quatro itens foram: “Este aroma lembra-me as minhas idas ao Cinema", 

"Quando senti este aroma, eu penso em Cinema", “Este aroma faz-me sentir 

no Cinema” e "Este aroma capta o espírito do Cinema". Os resultados 

demostram que 4 dos 5 aromas foram considerados agradáveis. A análise 

intensidade de aromas revelou forte intensidade em todos (uma média de 4,7 

pontos em 7,0), o que prejudicou a referida análise, dada a elevada 

concentração verificada nos frascos, de difícil afinação, mas transversal. Em 

relação à congruência, tendo por base o cinema verificou-se que todas as 

amostras foram consideradas neutras. Optou-se pelo aroma cola com limão, o 

mais bem classificado (4,9) e muito associado ao contexto cinema. 

4.3. Construção do Questionário 

 

O questionário da investigação (Anexo 1) foi elaborado com base na estrutura 

do questionário organizado por Spangenberg et al (1996), ajustado à pergunta 
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de investigação e às hipóteses levantadas. Todos os dados foram recolhidos 

após questionário previamente testado. Utilizaram-se escalas de diferencial 

semântico de sete pontos de adjetivos bipolares, em que um corresponde à 

avaliação mínima (posicionada com a caracterização mais negativa do adjetivo) 

e sete a pontuação máxima (posicionada com a caracterização mais positiva 

do adjetivo). Os inquiridos foram indagados através de questões fechadas 

sobre gênero, idade, estado civil, escolaridade, situação profissional, 

frequência das visitas, para levantamento do perfil sociodemográfico dos 

grupos. Solicitou-se aos clientes uma avaliação e julgamento dos aspetos 

gerais do cinema e seu funcionamento, foi também efetuada uma questão para 

analisar o grau de aprovação relativo à imagem do cinema (imagem antiquada / 

imagem moderna), apreciação do cinema pelo espetador (não gosta / gosta), 

de acordo com Spangenberg et al (1996) e Baker & Grewal (1994). 

Relativamente à avaliação do ambiente cinema adaptou-se o questionário de 

Fisher (1974), citado por Spangenberg et al (1996). Na avaliação dos produtos 

disponíveis no cinema utilizou-se a escala de Bellizzi et al (1983), citado por 

Spangenberg et al (1996). Por último, solicitou-se saber dos inquiridos a 

possibilidade de voltarem ao cinema. Os questionários foram aprovados pela 

empresa e testados previamente no cinema. Foram elaborados alguns ajustes 

de forma a operacionaliza-lo em ambiente real. A amostra desta pesquisa foi 

do tipo não probabilística. Por ser um estudo exploratório, pode oferecer boas 

estimativas das características da população especificada, na colocação do 

problema, embora não seja recomendada se o objetivo for a generalização das 

conclusões do estudo, pois estas podem, ou não ser representativas da 



AROMAS NOS CINEMAS: ESTUDO EXPLORATÓRIO DO IMPATO DE ESTÍMULOS OLFATIVOS NA 
PERCEÇÃO DE QUALIDADE E CONSUMO DE PRODUTOS EM SALA DE CINEMA 

 

27 
Rui Luís Alves Pereira 

população em estudo (Marôco, 2011). Os inquiridos foram selecionados por 

conveniência. Seguindo práticas anteriores (Spangenberg et al, 1996; Michon 

et al, 2005; Parsons, 2009), efetuaram-se aproximadamente 200 questionários 

por cada grupo, efetuados entre os dias 17 de maio e 12 de junho de 2012. 

4.4. Desenho da Experiência 

 

De acordo com Montgomery (2009), a investigação deve ser simples e 

comparável, para que desta forma apenas uma variável independente seja 

passível de manipulação. Michon et al (2005) ressalvam a importância da 

realização de investigação sobre o impacto do aroma em ambiente real. Esta 

investigação foi realizada no complexo de cinemas da ZON Lusomundo do 

Centro Comercial Colombo em Lisboa, em pleno funcionamento. A variável 

independente desta pesquisa foi o aroma ambiente, adicionado às salas de 

cinema durante a fase de estudo. As variáveis dependentes foram baseadas 

nas utilizadas por Spangenberg et al (1996), que investigaram a influência da 

presença de aroma na avaliação de uma simulação laboratorial para ambiente 

loja. Para testar as hipóteses, foram realizados dois tipos de teste (sem aroma 

versus com aroma). A calibração da intensidade do aroma escolhido foi feita 

seguindo a tabela do fornecedor da fragância e ajustada em diversos pré testes 

efetuados antes do início da investigação. A dispersão da fragância foi 

efetuada por meio de aparelhos tipo dispenser, de funcionamento automático, 

regulado para dispersar e injetar 10ml (de produto final), a cada 30 minutos, 

nas unidades de tratamento de ar de cada sala. Efetuou-se teste-piloto em 

duas salas de cinema para afinação da intensidade do aroma, testando a 
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intensidade percebida. Todos os dias, antes de iniciar a operacionalização do 

estudo era efetuada uma análise no espaço pela equipa de gerência do cinema 

para detetar eventuais anomalias. O levantamento dos dados foi realizado 

durante quatro semanas. 

4.5. Dados e Procedimentos Estatísticos 

 

Os dados recolhidos foram analisados quanto à normalidade da distribuição e 

fiabilidade. Os questionários foram previamente conferidos e eliminados 

aqueles que, durante a fase da coleta de dados, não foram respondidos 

corretamente, cerca de 8 no total. As análises foram feitas com o auxílio do 

SPSS (Statistical Package for the Social Science). Foram entrevistados 420 

clientes de cinema e obtidos 206 questionários válidos por cada grupo. As 

amostras apresentam um elevado grau de equivalência entre o gênero 

masculino e o feminino.  

4.5.1. Recodificação de Variáveis e Avaliação da Normalidade da Distribuição 

 

Procedeu-se à recodificação e criação da variável idade de forma a torná-la 

mais homogénea para permitir uma melhor análise de dados. A variável idade 

passou a ter apenas 4 categorias (até aos 24 anos, 25-34 anos, 35-44 anos, 

mais de 44 anos). As variáveis, frequência cinema, sessão de cinema, título do 

filme, género de filme, sexo, estado civil, escolaridade e situação profissional, 

não sofreram alterações. A variável SPP (Sales per Person – que divide a 

receita de bar pelo numero de espetadores / dia) foi criada e representa as 

vendas das salas quando da deslocação de um carro com produtos de bar no 



AROMAS NOS CINEMAS: ESTUDO EXPLORATÓRIO DO IMPATO DE ESTÍMULOS OLFATIVOS NA 
PERCEÇÃO DE QUALIDADE E CONSUMO DE PRODUTOS EM SALA DE CINEMA 

 

29 
Rui Luís Alves Pereira 

intervalo da sessão cinema. Procedeu-se ao tratamento estatístico da análise 

de frequências em relação aos itens que compõem as diversas variáveis, entre 

elas: frequência cinema, sessão de cinema, título do filme, gênero do filme, 

sexo, idade, estado civil, escolaridade e situação profissional. Efetuou-se a 

avaliação da normalidade das distribuições das variáveis dependentes, 

mediante o teste Kolmogorov-Smirnov, para testar se a distribuição da variável 

é ou não normal. O teste Kolmogorov-Smirnov permitiu concluir que nenhum 

dos itens seguia o pressuposto da normalidade. Todos eles apresentaram um 

nível de significância de 0,000. Segundo o pressuposto da normalidade, as 

variáveis a testar têm que seguir uma distribuição normal, isto é, quando 

estamos perante pequenas amostras (n ≤ 30) há que testar a normalidade 

dessas variáveis. Uma vez que neste estudo se trabalhou apenas com 

amostras com n> 30, foi possível ultrapassar a condição estatística acima 

referida sem graves enviesamentos para a análise, dado que a distribuição é 

aproximadamente normal (Marôco, 2010). 

4.5.2. Índices Sintéticos 

 

Criaram-se índices sintéticos (Tabela I) que permitem uma leitura agregada das 

diferentes variáveis que compõem as hipóteses levantadas. Os índices são 

compostos por um conjunto de indicadores agregados que medem o constructo 

teórico, estando a sua agregação justificada teoricamente. Neste caso através 

de transformação algébrica – médias – porque os indicadores estão “medidos” 

numa escala de intervalo. Por meio do Alpha de Cronbach testou-se a 

coerência interna das variáveis quanto à sua fiabilidade. Segundo Murphy & 
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Davidsholder (1988) citado por Marôco & Marques (2006), coeficiente inferior a 

0,6 indica fiabilidade inaceitável. Os índices criados apresentam coeficientes de 

fiabilidade positivos, permitiu-nos concluir que as respostas transmitidas são 

congruentes entre si. Após este teste coerência, realizou-se uma análise 

fatorial exploratória para avaliar a estrutura interna das correlações entre as 

variáveis dos índices criados. Segundo Marôco (2011) esta técnica de análise 

exploratória de dados tem por objetivo descobrir e analisar a estrutura do 

conjunto de variáveis interrelacionais de modo a construir uma escala de 

medida para os fatores que de alguma forma controlam as variáveis originais. 

Este tipo de associação resulta da partilha de características comuns não 

diretamente observáveis. No índice de avaliação geral do cinema foi retirado 

um fator que explica cerca de 72% da variabilidade total. No índice de 

avaliação do ambiente cinema foi retirado dois fatores que explicam 69% da 

variabilidade total. Por último o índice de avaliação dos produtos do cinema foi 

retirado um fator que explica cerca de 62% da variabilidade total. Nesta última 

escala de avaliação a percentagem da variância da variável preço pelo fator 

extraído é inferior a 50%, contudo essa variável não foi eliminada da escala, 

por ser uma variável importante para posterior análise, pese embora o 

coeficiente fiabilidade agregado baixo, é aceitável. Se essa variável fosse 

eliminada o coeficiente fiabilidade, Alpha de Cronbach passaria para 0,872. 

Após a realização da análise fatorial foram utilizados dois testes, para verificar 

a adequação dos dados, o Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste da esfericidade 

de Bartlett. O teste KMO é uma medida da homogeneidade das variáveis, que 

compara as correlações simples com as correlações parciais observadas entre 
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as variáveis, quanto mais próximo de 1 (unidade) melhor o resultado, mais 

adequada será a amostra à aplicação da análise fatorial. Segundo Marôco 

(2011), os valores KMO entre 0,5 e 1 indicam que a análise fatorial é 

adequada. Escolheu-se o método de rotação dos fatores VARIMAX por ser um 

método de rotação ortogonal que minimiza o número de variáveis que cada 

agrupamento terá. O teste de Esfericidade de Bartlett apresenta em cada uma 

das análises um p-value <0,001 pelo que se rejeita H0 conclui-se que as 

variáveis estão correlacionadas significativamente.  

TABELA I 
ÍNDICES SINTÉTICOS 

Variáveis Alpha de 
Cronbach 

Análise Fatorial KMO Teste de Bartlett 
(ρ) 

Avaliação Geral Cinema 0,900  0,860 0,000 

Desfavorável/Favorável  0,748   

Má/Boa  0,764   

Negativa/Positiva  0,760   

Antiquada/Moderna  0,626   

Não Gosta / Gosta  0,700   

Ambiente Cinema 0,951  0,932 0,000 

Desmotivante/Motivante  0,706   

Desinteressante/Interessante  0,690   

Desagradável/Agradável  0,735   

Tedioso/Estimulante  0,702   

Mau/Bom  0,756   

Negativo/Positivo  0,741   

Sem vida/Com vida  0,690   

Sombrio/Claro  0,745   

Cinzento/Colorido  0,770   

Não atraente/Atraente  0,679   

Fechado/Aberto  0,664   

Desconfortável/Confortável  0,628   

Tenso/Relaxante  0,569   

Desanimado/Animado  0,590   

Produtos Vendidos Cinema 0,745  0,765 0,000 

Variedade  0,635   

Preço  0,363   

Qualidade  0,742   

Desatualizados/Atualizados  0,740   

Nota: n = 410 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISE EMPÍRICA 

 

5.1. Introdução 

 

Após a recolha dos dados procedeu-se à sua análise, tendo em atenção os 

objetivos da pesquisa e respetivas hipóteses. Em primeiro lugar, efetuou-se 

uma caraterização social e comportamental da amostra. Em segundo lugar, os 

dados da amostra foram tratados estatisticamente, mediante a comparação de 

duas variáveis em estudo: sem aroma e com aroma ambiente. 

5.2. Caraterização da Amostra 

 

A amostra é composta por 410 indivíduos, 48% do sexo masculino e 52% do 

sexo feminino. Os escalões etários predominantes são até aos 24 anos e dos 

25 a 34 respetivamente, representando 72% do total. O ensino secundário 

representa 50%, o superior e pós graduado 42%. Os trabalhadores por conta 

de outrem representam (43%), estudantes (28%), trabalhadores por conta 

própria (12%), desempregados (11%), reformados e outras situações (6%). Os 

casados representam apenas 29% do total. A amostra é composta por 81% de 

espectadores com uma alta frequência de cinema (no mínimo uma vez mês). 

5.3. Hipóteses Testadas 

 

Comparou-se as dimensões que permitem analisar o cinema com e sem aroma 

ambiente, com objetivo de recolher dados relativo às perceções e 

comportamentos dos espetadores. Procedeu-se à análise de dados bivariada 

de duas amostras independentes, através do teste t-Student de independência. 
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Este teste foi executado em adição com o teste de Levene, com vista a avaliar 

se as variâncias populacionais são homogéneas. 

5.3.1. Perceções do Cinema e do Ambiente Cinema 

 

Observou-se através do índice sintético geral cinema (Tabela II), uma avaliação 

média superior de +5,4% com aroma ambiente, versus sem aroma (6,06 contra 

5,75). As diferenças observadas entre as avaliações médias dos dois grupos 

são estatisticamente significativas (t (410) =-4,374; p=0,000).  

TABELA II 
PERCEÇÕES MÉDIAS DOS INDICADORES DO CINEMA   

 
Avaliação Geral 

Cinema 
 

 
Sem Aroma 
Ambiente 
(média) 

 
Com Aroma 
Ambiente 
(média) 

 

 Com Aroma/ 
Sem Aroma 

 
Valor - t 

 
Sig. (2-tailed) 

Desfavorável/Favorável 5,73 6,03 +5,2% -3,785 0,000 

Má / Boa 5,77 6,08 +5,4% -3,976 0,000 

Negativa / Positiva 5,80 6,13 +5,7% -4,272 0,000 

Antiquada/Imagem moderna 5,71 5,98 +4,7% -3,011 0,003 

Não gosta/Gosta 5,96 6,12 +2,7% -2,075 0,039 

Índice Geral Cinema 5,75 6,06 +5,4% -4,374 0,000 

Nota: n = 410; escala: 1 (mínima), 7 (máxima) 

Procedeu-se também à realização de comparações univariadas para cada uma 

das 5 variáveis que compõem o índice, no qual se conclui, que todos os itens 

avaliados têm uma média superior no ambiente com aroma do que sem ele. 

Todas essas diferenças têm significância estatística, conforme tabela II. As 

diferenças observadas entre avaliações dos dois grupos são estatisticamente 

significativas. Deduz-se que a presença de aroma ambiente produz avaliações 

mais positivas, como sugerem as experiências em laboratório de Spangenberg 

et al (1996) e Parsons (2009), e as de campo de Chebat & Michon (2003), 

Spangenberg et al (2006). Conclui-se que o estímulo aromático congruente 

influenciou positivamente a perceção e a avaliação geral do cinema pelos 

espectadores. A H1a foi aceite. 
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Observou-se através do índice sintético do ambiente cinema (Tabela III), uma 

avaliação superior de +4,4% com aroma ambiente, versus sem aroma (5,90 

contra 5,65). As diferenças observadas entre as avaliações médias dos dois 

grupos são estatisticamente significativas (t (410) =-3,522; p=0,000). Procedeu-

se também à realização de comparações univariadas para cada uma das 14 

variáveis que compõem o índice sintético, no qual se conclui, que todas as 

variáveis avaliadas têm uma média superior com aroma ambiente. Contudo 

nem todos os itens têm diferenças com significância estatística, 

(cinzento/colorido) p=0,138 e (fechado/aberto) p=0,128. Em suma ambas as 

médias foram superiores com aroma ambiente. O índice sintético apresentou 

significância estatística e sustenta a dedução de Spangenberg et al (1996), 

Chebat & Michon (2003), Spangenberg et al (2006). Conclui-se que o estímulo 

aromático congruente influenciou positivamente a perceção do ambiente no 

cinema. Na análise univariada para cada um dos 14 itens, todas as médias são 

superiores quando estão sobre efeito do aroma ambiente. A H1b foi aceite. 

  TABELA III 
PERCEÇÕES MÉDIAS DOS INDICADORES DO AMBIENTE DO CINEMA 

 
 

Avaliação Ambiente 
Cinema 

 
Sem Aroma 
Ambiente 
 (média) 

 
Com Aroma 
Ambiente 
(média) 



 Com Aroma 
/ Sem Aroma 

 
Valor-t 

 
Sig. (2-tailed) 

Desmotivante/Motivante 5,65 5,96 +5,5% -3,639 0,000 

Desinteressante/Interessante 5,69 5,96 +4,7% -3,196 0,002 

Desagradável/Agradável 5,78 6,06 +4,8% -3,541 0,000 

Tedioso/Estimulante 5,59 5,82 +4,1% -2,461 0,014 

Mau/Bom 5,83 6,05 +3,8% -2,633 0,009 

Negativo/Positivo 5,83 6,06 +3,9% -2,651 0,008 

Sem vida/Com vida 5,69 5,91 +3,9% -2,370 0,018 

Sombrio/Claro 5,50 5,75 +4,5% -2,697 0,007 

Cinzento/Colorido 5,61 5,75 +2,5% -1,488 0,138 

Não atraente/Atraente 5,58 5,79 +3,8% -2,354 0,019 

Fechado/Aberto 5,48 5,64 +2,9% -1,526 0,128 

Desconfortável/Confortável 5,61 6,00 +7,0% -4,605 0,000 

Tenso/Relaxante 5,51 5,85 +6,2% -3,670 0,000 

Desanimado/Animado 5,78 5,96 +3,1% -2,069 0,039 

Índice Ambiente Cinema 5,65 5,90 +4,4% -3,522 0,000 

Nota: n = 410; escala: 1 (mínima), 7 (máxima) 

5.3.2. Perceção da Qualidade do Produto / Serviço no Cinema 

 

Observou-se através do índice sintético de avaliação dos produtos vendidos 

(Tabela III), uma avaliação superior de +3,1% com aroma ambiente versus sem 
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aroma (5,38 contra 5,22). As diferenças observadas entre as avaliações 

médias dos dois grupos não são estatisticamente significativas (t (405) =-1,922; 

p=0,055). Procedeu-se também à realização de comparações univariadas para 

cada um dos 4 itens que compõem o índice sintético, no qual se conclui, que 

todos os itens avaliados têm uma média superior no ambiente com aroma do 

que sem, contudo só a variável preço é estatisticamente significativa, t (405) = -

2,101; p <0,05, nesta variável constata-se um diferencial positivo de +8,2% 

quando avaliada com aroma ambiente, conforme tabela IV. 

TABELA IV 
PERCEÇÕES MÉDIAS DOS INDICADORES DOS PRODUTOS DO CINEMA 

 
Avaliação Produtos Vendidos 

Cinema 

 
Sem Aroma  
Ambiente 
(média) 

 
Com Aroma  
Ambiente 
(média) 

 

 com aroma 
/ sem aroma 

 
Valor-t 

 
Sig. (2-tailed) 

Variedade (1) 5,67 5,74 +1,2% -0,759 0,448 

Preço (1) (2) 3,90 4,22 +8,2% -2,101 0,036 

Qualidade (1) 5,62 5,79 +3,0% -1,889 0,060 

Desatualizados/Atualizados (1) 5,69 5,77 +1,4% -0,833 0,405 

Índice Produtos Cinema  5,22 5,38 +3,1% -1,922 0,055 

Nota: n = 410; (1) escala: 1 (mínima), 7 (máxima); (2) Relação inversa, quanto mais baixo (preço) mais alta é avaliação. 

Em conclusão, em ambos os casos as médias apresentadas com a presença 

do estímulo aromático são superiores às médias sem o estímulo aromático, 

contudo não têm significância estatística. A avaliação da variável preço é 

superior com a presença do estimulo aromático do que sem ele e é 

estatisticamente significativa. Concluímos que a presença de aroma ambiente 

não produziu avaliações mais positivas na perceção da qualidade produto / 

serviço. A H2 foi rejeitada. 

5.3.3. Consumo Produtos de Bar no Cinema 

 

Observou-se através da venda ambulante nos intervalos das sessões das salas 

de cinema (venda com “carrinho”), um gasto superior de produtos de bar, com 
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aroma ambiente versus sem aroma de +9,6% (0,057€, contra 0,052€ per 

capita). As diferenças entre as médias dos dois grupos são estatisticamente 

significativas (t (410) =-2,586; p=0,010). Esta análise teve limitações 

operacionais com a gestão dos conteúdos por sala, dada a inexistência de 

uniformidade na exibição de alguns conteúdos (o mesmo filme) durante a 

experiência. O tipo de conteúdo exibido tem influência direta no consumo de 

produtos de bar. Verificou-se, que a média dos gastos efetuados foi superior 

nas salas com aroma ambiente. As diferenças observadas entre avaliações dos 

dois grupos são estatisticamente significativas. Confirmam as conclusões de 

Spangenberg et al (1996), Chebat & Michon (2003) e Spangenberg et al 

(2006), donde se conclui que a presença de aroma ambiente congruente 

influenciou positivamente o consumo de mais produtos de bar. A H3 foi aceite. 

5.3.4. Intenção de Retorno ao Cinema 

 

Observou-se através do teste efetuado com aroma ambiente na variável 

retorno ao cinema uma avaliação média superior de +4,1% com aroma 

ambiente, versus sem aroma (6,28 contra 6,03). As diferenças observadas 

entre as avaliações médias dos dois grupos são estatisticamente significativas 

(t (408) =-3,153; p=0,002). Desta forma na análise da intenção de voltar ao 

cinema, verifica-se que a média foi superior com o aroma ambiente. As 

diferenças observadas entre avaliações dos dois grupos são estatisticamente 

significativas. Isto sustenta a conclusão de Spangenberg et al (1996) e 

Spangenberg et al (2006), a presença de aroma ambiente congruente 

influenciou positivamente a intenção de retorno ao cinema. A H4 foi aceite. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÕES FINAIS 

 

6.1. Introdução 

 

Neste capítulo serão efetuadas as conclusões retiradas do estudo, bem como a 

comparação com os resultados obtidos em estudos académicos já realizados. 

Irão ser apresentadas limitações desta pesquisa, como eventuais contribuições 

e algumas orientações que poderão servir de guião para investigação futura. 

6.2. Avaliação do Cinema e do Ambiente Cinema 

 

As avaliações efetuadas pelo espetador em relação ao cinema e ao ambiente 

cinema, na presença de um estímulo aromático congruente com o negócio, 

tiveram uma avaliação positiva. Repetindo os resultados positivos reportados 

por outros estudos anteriores nos quais essas variáveis dependentes foram 

analisadas de modo semelhante, em laboratório por Spangenberg et al (1996) 

e Parsons (2009), e em campo por Chebat & Michon (2003), Spangenberg et al 

(2006). O aroma desta investigação teve por base as características dos 

produtos vendidos, de acordo com os resultados da congruência temática 

apresentados por Spangenberg et al (2006) e Parsons (2009).  

6.3. Qualidade do Produto / Serviço Cinema 

 

Os resultados destas hipóteses levantadas foram positivos e similares a outros 

estudos anteriores. Contudo nesta investigação as diferenças observadas entre 

as avaliações médias dos dois grupos não foram estatisticamente significativas. 

Apenas a variável preço consegue ter relevância estatística e um diferencial de 
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+8,2% quando avaliada com aroma ambiente versus sem aroma. De acordo 

com Fiore et al (2000) e Mitchell et al (1995), o aroma ambiente para ser eficaz, 

deve ser consistente com o produto que está sob avaliação do consumidor 

(conforme a experiência em análise). De acordo com Spangenberg et al (1996) 

que a presença de aroma ambiente dificilmente melhorará avaliações de algo 

que está bem avaliado na ausência de aroma. Nesta rubrica as restantes 

variáveis deste estudo estão bem avaliadas exceto o preço e é efetivamente 

nesta última que o impacto do aroma é mais significativo.  

6.4. Gastos em Produtos de Bar 

 

Como nas anteriores, a hipótese levantada, teve um comportamento positivo, 

pese embora, alguma limitação ao estudo. Conclui-se que a presença do 

estímulo aromático nas salas de cinema, influência positivamente o consumo 

de maiores gastos de produtos de bar (uma variação de +9,6%). Em linha com 

as conclusões de de Spangenberg et al (1996), Chebat & Michon (2003) e 

Spangenberg et al (2006).      

6.5. A Intenção de Retorno ao Cinema 

 

A presença do aroma ambiente aumenta a intenção do espetador voltar ao 

cinema. Segundo Bone & Ellen (1999), esta variável dependente parece ser a 

mais relacionada positivamente com a presença de aroma ambiente. Dois 

terços das pesquisas examinadas por estes autores, através de um 

levantamento estatístico, mostraram efeitos semelhantes. Investigações 
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posteriores, como as de Schifferstein e Blok (2002) também encontraram o 

mesmo tipo de resposta. 

6.6. Análise Resumo 

 

As análises revelaram que a presença de aroma ambiente numa operação real 

de cinema foi capaz de afetar positivamente as avaliações do cinema, o seu 

ambiente, em maiores gastos de produtos de bar, na intenção de retorno e sem 

relevância estatística (embora com uma avaliação positiva) os produtos e 

serviços do cinema. O que pode ser explicado pelo conjunto de fatores atrás 

mencionados. 

6.7. Limitações do Estudo 

 

Como na maioria das experiências de campo, esta investigação está limitada 

por fatores externos que tiveram o poder de influenciar a condução da mesma 

e os respetivos resultados. A atual conjuntura económica recessiva implicou 

ajustamentos operacionais e os correspondentes ajustes à experiência. A 

análise aos gastos de produtos de bar em sala de cinema, teve alguns 

desajustamentos na exibição do mesmo conteúdo, em determinados filmes a 

experiência só foi conduzida através de um fator de análise (com aroma e sem 

aroma). Quando o objetivo era testar o mesmo conteúdo, com e sem aroma 

ambiente. O tipo de conteúdo exibido tem influência direta no consumo de 

produtos de bar. A não utilização de algumas variáveis moderadoras, tanto 

individuais (idade, sexo, etc.) e ou contextuais (tipo de filme, etc.), não 

permitiram conclusões mais aprofundadas deste estudo. Outra limitação refere-
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se ao fato do tipo de amostra utilizada na investigação ter sido não 

probabilística, que impede as generalizações dos resultados.  

6.8. Contribuição Teórica 

 

A principal contribuição teórica da pesquisa foi testar, em campo, conceitos que 

têm sido analisados em laboratório, mostrando resultados positivos, contudo 

numa fase exploratória. Mais pesquisas de campo serão necessárias. Há 

indícios de uma influência favorável do aroma ambiente no comportamento das 

pessoas. Constatar esta orientação cientificamente, de uma forma mais lata e 

em ambiente real, pode depender apenas de ter os meios humanos, materiais 

e processuais ajustados.  

6.9. Contribuição para a Gestão 

 

A aromatização do espaço ou de um negócio poderá ser uma ferramenta 

importante, como meio diferenciador e de criação de valor para o sector 

empresarial. Contudo é um processo que requer tempo e estudo, dados os 

detalhes necessários para a montagem de um sistema ajustado ao negócio. É 

um processo com complexidade, dada a constante monitorização e afinação, 

tem riscos, uma escolha não ajustada da fragância pode trazer implicações 

menos vantajosas ao negócio. É evidente que a decisão de aromatizar um 

espaço tem de levar em consideração todos os ativos humanos e materiais 

envolvidos no processo, ter uma proposta e modelo de negócio com projeção 

de resultados. A experiência efetuada teve um resultado global positivo, o que 

a projeta a um patamar de visibilidade para o meio empresarial. 
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6.10. Indicações para Pesquisa Futura 

 

Este tipo de investigação requer um grande nível de detalhe em todas as suas 

etapas. Implica a necessidade de ter uma equipa pluridisciplinar e meios que 

permitam ajustar a variável independente ao estudo em causa, de forma que 

estimule o consumidor o mais possível em termos de simpatia, congruência, 

qualidade e intensidade. Uma grande percentagem dos efeitos de um aroma é 

moderada por uma ou mais variáveis, é importante o detalhe e estudo deste 

tipo de variáveis tanto ao nível do individuo como ao nível contextual. Em 

termos metodológicos era importante a conjugação da realização de 

investigação quantitativa e qualitativa de modo a aprofundar e melhorar a 

informação sobre o tema. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO 
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ANEXO 2 – O TEST-T PARA AS PERCEÇÕES CINEMA 
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