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Resumo  

Um dos grandes desafios que o varejo enfrenta é o de atrair consumidores, principalmente em 

clusters comerciais. Do ponto de vista teórico, nota-se uma escassez de trabalhos nacionais 

voltados à atratividade em clusters comerciais sob o ponto de vista de consumidores e 

varejistas. Assim, este trabalho tem como objetivo definir atratividade e propor um modelo 

teórico. Com base em dez modelos de atratividade, encontrados na literatura internacional e 

nacional, construiu-se um modelo teórico de atratividade em clusters comerciais. Os 

procedimentos metodológicos utilizados compõem-se de pesquisa nas bases de dados 

SCIELO, SPELL e ANPAD. Foram efetuadas buscas nos anos de 2013 a 2015, sendo 

atualizada esta pesquisa em 2016. Este modelo é composto pela intenção de compra, por parte 

do consumidor, e pela intenção de venda, por parte do varejista, que convergem e 

constituemse na atratividade. A observância da atratividade nos clusters comerciais pode se 

mostrar uma vantagem competitiva para varejistas.  

  

Palavras-chave: atratividade, cluster comercial, varejo, intenção de compra, intenção de 

venda  

  

  

  

1. Introdução   

  

A grande competitividade presente no varejo obriga as lojas a tornarem-se mais 

atrativas aos consumidores. Ao comparar as alternativas, ofertadas pelos diferentes varejistas, 

o consumidor analisa as ofertas, segundo o que julga ser preponderante, para decidir e avaliar 

quais alternativas convergem com o que procura. O lojista que conseguir oferecer mais itens 

que vão ao encontro dos desejos/necessidades do consumidor o atrairá mais.   

O varejo deve prestar atenção ao comportamento do consumidor para detectar quais 

motivos o levam à decisão de compra, assim como, desenvolver estratégias no varejo de 

forma a atrair o consumidor (TELLES, SIQUEIRA, DONAIRE et al., 2013). Especialmente 

em clusters comerciais, que são definidos como agrupamentos de empresas com atividades 

similares, em um mesmo local, que competem entre si e com outras empresas que não 

pertencem ao agrupamento. Este agrupamento, caracteriza-se por ser de varejo e dispor de 

vantagem competitiva, decorrente da concentração de lojas, podendo ser espontâneo ou 

planejado (ZACCARELLI, TELLES, SIQUEIRA et al., 2008; TELLER e REUTTERER, 

2008; RIZVI e SACHDEVA, 2009; SIQUEIRA, GUIMARÃES, DONAIRE et al., 2010; 

TELLER e HELMS, 2010; MATTAR, 2011; SIQUEIRA, TELLES, HOURMEAUX 

JUNIOR et al., 2012; PARENTE, BRANDÃO, MIOTTO,  et al., 2012; SIQUEIRA, 

GASPAR, TELLES et al., 2014; AGUIAR, PEREIRA e DONAIRE, 2014)  

Do ponto de vista teórico, nota-se uma escassez de trabalhos nacionais voltados à 

atratividade em clusters comerciais, sob o ponto de vista de consumidores e varejistas. 
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Pesquisas nos principais portais acadêmicos (SPELL, SCIELO e ANPAD), demonstraram a 

pouca produção sobre o tema aludido. Encontram-se na literatura trabalhos que tratam do 

tema cluster comercial, considerando apenas um dos atores, como por exemplo consumidores 

(TELLER, 2008; TELLER e REUTERER, 2008; TELLER e ELMS, 2010; TELLER, ELMS, 

THOMSON et al., 2010; TELLES, SIQUEIRA, DONAIRE et al., 2013; SIQUEIRA, TELLES, 

ROCCA et al., 2015), ou varejistas (REIMERS e CLULOW, 2004; SILVA e SILVEIRA,  

2004; TELLES, ALTHEMAN, SIQUEIRA  et al., 2011; SIQUEIRA, GUIMARÃES, DONAIRE 

et al., 2010; SIQUEIRA, TELLES, HOURMEAUX JUNIOR et al., 2012; TELLES, SIQUEIRA, 

DONAIRE et al., 2013; SIQUEIRA, LOLLO e TELLES, 2013; FITTIPALDI et al., 2013; 

DONAIRE, GASPAR, SILVA  et al., 2013; MARIETO e SANCHES, 2013; AGUIAR, 

PEREIRA, DONAIRE, 2014; GASPAR et al., 2014). Sob o ponto de vista de consumidores e 

varejistas foram encontrados poucos trabalhos (MELLO JÚNIOR, 2005; MARQUES 

JÚNIOR, MARTINS e MERLO, 2009; LINS, NUNES e LIMA, 2009).  

 O levantamento feito por Mascena, Figueiredo e Boaventura (2013) sobre a produção 

científica nacional sobre clusters e APLs, no período de 2000 a 2011, em periódicos das áreas 

de Administração, Economia e Engenharia, conforme classificação Qualis/CAPES, entre A1 a 

B3, demonstra que, de 80 artigos encontrados, 73 artigos tratam de clusters industriais 

(confecções, calçados, móveis, cerâmica, entre outros), e 7 artigos de clusters comerciais e de 

serviços (tecnologia da informação, turístico, hoteleiro e médico hospitalar).  

Teller e Reutterer (2008) comentam que a atratividade em clusters comerciais, sob a 

perspectiva do cliente, tem despertado a atenção de acadêmicos e profissionais de marketing 

de varejo. Desta forma, a pesquisa se torna relevante, pois a identificação de fatores que 

atraem os consumidores pode auxiliar os clusters comerciais a tornarem-se mais competitivos, 

uma vez que, com tal conhecimento, podem oferecer produtos voltados a atender aos desejos e 

às necessidades dos clientes e, consequentemente, aumentar seu grau de competitividade.  

O estudo da atratividade pode melhorar a ação dos varejistas e o atendimento prestado 

aos consumidores. Sua importância demonstra-se pela possibilidade de realçar expectativas 

futuras entre partes em uma relação comercial (MORTENSEN, 2012), principalmente em 

clusters comerciais. Para Mortensen (2012), os trabalhos sobre o tema são relativamente 

novos e os poucos trabalhos divergem sobre seu entendimento. Assim, este trabalho tem como 

objetivo definir atratividade e propor um modelo teórico.  

Este trabalho tem natureza exploratória por apresentar poucas informações sobre o 

tema aludido (HAIR Jr., 2005). Os procedimentos metodológicos utilizados compõem-se de 

pesquisas nas bases de dados SCIELO, SPELL e ANPAD. Os termos utilizados como 

palavras-chave em português e inglês foram atratividade, atrativo, atração, attractiveness, 

attractive, attraction. Os artigos não relacionados à atratividade no varejo, entre empresas, 

entre consumidores e fornecedores e entre partes em uma relação comercial foram 

descartados. Após este procedimento passou-se à leitura dos resumos dos artigos com o 

objetivo de efetuar uma nova seleção, excluindo-se os artigos que não se relacionassem com a 

área de administração. Na fase seguinte passou-se a leitura e análise dos artigos selecionados.  

O trabalho é parte de uma tese e está estruturado em cinco sessões, incluindo a 

introdução. No tópico a seguir, a revisão da literatura compõe-se de três partes: atratividade 

em que se constrói o conceito de atratividade, a partir de sua origem; na segunda parte são 

analisados dez modelos de atratividade encontrados na literatura e na terceira parte é proposto 

um modelo conceitual destinado a clusters comerciais. Espera-se com isso fornecer subsídios 

à gestão estratégica dos clusters comerciais para que se tornem mais competitivos.  
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2.Revisão da literatura  

  
O termo atratividade origina-se da palavra latina attractivus e representa a qualidade 

do que desperta ou exerce atração. Atrativo significa exercer influência em outro, atração  

(BUENO, 1974). Para Ferreira (1988, p. 71), atrativo significa “que tem o poder de atrair, 

incentivo, estímulo”. Também pode ser utilizado para lugares com o significado de alguma 

coisa que atrai pessoas a esse lugar (CAMBRIDGE DICTIONARIES ONLINE, 2014). Neste 

sentido, Nelson (1958) descreve a atração como uma força que um centro comercial exerce, 

baseada na disponibilidade de mercadoria, preço vantajoso, conforto físico e na conveniência.  

O conceito de atração provém da psicologia social, em que é vista como uma força que 

junta duas partes e promove, voluntariamente, uma relação.  Até o final da década de 1980, o 

termo era citado esporadicamente em pesquisas sobre relações comerciais (MORTENSEN, 

2012). A partir do início do novo século, buscou-se aprofundar sua compreensão, como 

demonstram os estudos de Harris, O’Malley e Patterson (2003), Ellegaard e Ritter (2007), 

Teller e Reutterer (2008), Teller e Elms (2010), TELLER, ELMS, THOMSON et al. (2010), e 

Porral e Dopico (2013).  

O processo de compra e venda de um produto implica em um relacionamento 

comercial, sobre este aspecto existem poucos estudos sobre como se inicia e se desenvolve 

este processo, uma vez que o comprador se sente atraído por determinado estabelecimento 

comercial (GRÖNROOS, 2000; MORTENSEN, 2012).   

As pesquisas sobre a natureza e os antecedentes da atratividade nos clusters 

comerciais, a partir da perspectiva do cliente, têm despertado a atenção de acadêmicos e 

profissionais de marketing de varejo (TELLER e REUTTERER, 2008). Há poucos estudos 

que conceituam a atratividade, pesquisa-se muito apenas sobre seus resultados 

(HARRIS,O’MALLEY e PATTERSON, 2003; MORTENSEN, 2012).  

Para entender como ocorrem as trocas comerciais, necessita-se compreender os 

determinantes da atração (HARRIS, O’MALLEY e PATTERSON, 2003). O conceito de 

atração pode ser entendido como um fenômeno que pode auxiliar a explicar o início, a 

motivação e o desenvolvimento das relações comerciais entre compradores e vendedores 

(MORTENSEN, 2012).  

A presença de lojas semelhantes ou complementares aumenta a atratividade de uma 

região, como ocorre em um polo varejista. Isto se baseia em dois tipos de preferência dos 

consumidores em seu comportamento de compra, conforme Parente (2000, p. 347):  

• Os consumidores gostam de comparar alternativas de variedade, modelos e 

preços, especialmente para bens de compra comparada (ex.: confecções, 

decoração);  

• Os consumidores gostam da conveniência de encontrar tudo em um mesmo 

lugar, preferindo, assim, locais nos quais existam diferentes tipos de produto 

que atendam a suas necessidades em certo momento de compra (ex.: compra 

de alimento: supermercados, padarias, peixarias, rotisserias).  

Mortensen (2012) relata que, em novembro de 2010, foi realizada, na Holanda, uma 

conferência, cujo tema era a atração do cliente no relacionamento comercial e gerenciamento 

da cadeia de suprimentos. Neste evento, notou-se que a atratividade era percebida de 

diferentes maneiras devido a pouca literatura a respeito. Na tentativa de explicar a atratividade 

no comércio varejista, diversos modelos foram desenvolvidos, como os descritos no próximo 

item.  
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2.1 Modelos de atratividade  

  
Estudos iniciais sobre atratividade compreendiam-na como sinônimo de previsão de 

vendas no varejo. Eram baseados no modelo de atração dos corpos celestes, idealizado por 

Isaac Newton, no qual a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa 

do quadrado da distância. No varejo, essa lei pode ser interpretada como:   
complexos varejistas atraem grupos de consumidores, na razão direta da atratividade 
do esforço de marketing dos complexos varejistas e na razão inversa do quadrado da 
distância ou do tempo de deslocamento entre grupos de consumidores e complexos 
varejistas (PARENTE,2000, p.348).  

  

A distância entre o consumidor e o varejo é uma questão importante a ser considerada 

pelo varejo, principalmente quando há mais de uma área de varejo competindo entre si, como, 

por exemplo, shopping centers, lojas isoladas, entre outros formatos (MATTAR, 2011). A 

determinação da área mais atrativa foi o problema que norteou os estudos sobre os modelos 

gravitacionais, que foram desenvolvidos, inicialmente, por Reilly, em 1929, e aperfeiçoados 

por Converse, em 1949 (MATTAR, 2011; AKABANE e TAVARES, 2010) e Huff, em 1964 

(MATTAR, 2011), como demonstrado a seguir.  

  

2.1.1 Reilly  

  

William Reilly foi o primeiro a revelar a utilização dos modelos gravitacionais no 

marketing geográfico, Converse e Huff aperfeiçoaram o modelo de Reilly (LEVY e WEITZ, 

2000). Este modelo tinha como objetivo testar a atração da população a centros comerciais de 

pequenas cidades em áreas rurais (ARANHA e FIGOLI, 2001; LEVY e WEITZ, 2000; 

BOTTUM, 1989; BOZDO, THANASI e HYSI, 2013). Reilly propôs um modelo em que a 

atração é determinada pela população da região e o seu contrário, a repulsa, pela distância 

entre duas áreas varejistas diferentes (AKABANE e TAVARES, 2010), ou seja, Reilly 

determinou uma relação entre o tamanho da área de compras (identificada pela população) e a 

distância dos clientes ao centro comercial (LEVY e WEITZ, 2000; BOTTUM, 1989).   

Dois estudos aplicaram o princípio de Reilly para medir a atração de shopping centers, 

relacionando o tamanho dos shoppings com a distância que os consumidores deveriam 

percorrer até eles, determinando, assim, a sua atratividade (BOTTUM, 1989; BOZDO, 

THANASI e HYSI, 2013). Nota-se, com isso, que os modelos gravitacionais podem ser 

utilizados como uma forma de medir a atração do conjunto de lojas para os consumidores.  

  

2.1.2 Converse  

  

 Para Converse, há um ponto geográfico que é indiferente ao consumidor ao escolher entre 

duas áreas comerciais na mesma região, isto é, mesmo que haja concorrência entre dois 

comércios, para o consumidor, esta concorrência é indiferente. O que se destaca é a 

proximidade da área comercial, quanto mais próxima do consumidor e atrativa for, maior será 

sua preferência (MATTAR, 2011). Uma distância inferior ao ponto geográfico fará com que 

todos os consumidores, localizados nessa região, realizem compras nessa área comercial 

(ARANHA e FIGOLI, 2001). A fórmula para cálculo é:  
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 Ao calcular a distância entre as cidades, que será indiferente aos consumidores, obtémse uma 

medida que indicará até que distância os consumidores estarão dispostos a se deslocar para 

efetuarem compras numa área de comércio determinada, como demonstra o exemplo a seguir. 

A distância entre as cidades A e B é de 20 quilômetros, sendo que a população da cidade A é 

de 150.000 habitantes e a população da cidade B é de 30.000 habitantes. Ao efetuar o cálculo 

da distância, obtém-se como resultado 6,18 quilômetros. Portanto, as pessoas que moram 

dentro de 6,18 quilômetros têm maior probabilidade de efetuar compras na cidade A, 

enquanto as pessoas que moram em áreas maiores que 6,18 quilômetros têm maior 

probabilidade de efetuar compras na cidade B.  

  

  

  

2.1.3 HUFF  

  

Um dos autores de maior destaque na linha dos modelos gravitacionais é David Huff. 

Seu modelo determina a probabilidade de um cliente ser atraído a um centro comercial 

determinado. Huff estudou as áreas de influência, partiu do princípio de que os consumidores 

fazem suas escolhas de varejo com base na atratividade das lojas, em comparação à oferta dos 

concorrentes na região (PARENTE e KATO, 2001).  

O modelo é útil para realizar previsões de vendas de uma unidade de varejo, que 

equivale à fatia de mercado que o agrupamento comercial irá atrair na região em estudo 

(PARENTE, 2000). A expressão matemática do modelo é descrita a seguir:  
 

Pij   

Onde:  

Pij = Probabilidade dos consumidores da região i viajarem até o local de compra j.  

Sj = Atratividade do centro de compra j para determinada categoria de produto, 

expressa em metros quadrados de área de venda.  

Tij = Acessibilidade para o centro de compra j, expressa pelo tempo de viagem ou pela 

distância entre a casa do consumidor (região i) e o centro de compra j.  

b = Parâmetro usado para estimar o efeito da distância ou tempo para diferentes tipos 

de viagens de compra.  

n = número de diferentes locais de compras  

O modelo permite mapear as áreas de influência, áreas que indicam a demanda de 

mercado do varejo de cada centro comercial (PARENTE, 2000). A área de influência, ou 

amplitude, é proveniente da Teoria do Lugar Central (TLC) que descreve o número, o 

tamanho, o espaçamento e a composição funcional de centros comerciais, considerando-se um 

ambiente de livre concorrência. Esta área de influência é a máxima distância que os 

consumidores se predispõem a andar na procura por um produto (ARANHA E FIGOLI, 

2001). Devido ao custo de deslocamento, a demanda por um produto pode diminuir caso 

aumente a distância entre o consumidor e o local em que se encontra o fornecedor do produto.  
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Parente e Kato (2001) descrevem que Applebaum iniciou a identificação destas áreas, 

por meio da técnica customer spotting, que consiste em identificar em um mapa a localização 

de procedência de uma amostra representativa de consumidores de uma loja. A análise de 

dispersão geográfica dos clientes ao redor da loja permite identificar três partes de uma área 

de influência:  

- Área de influência primária – área mais próxima da loja, com maior concentração, 

de 60% a 75% dos clientes;  

- Área de influência secundária – circunda a área anterior e concentra de 15% a 25% 

dos clientes;  

- Área de influência terciária – área que contém a menor parte dos clientes, cerca de 

10%.  

Estas áreas podem ser notadas na Figura 1.  

  

Figura 1 Atração de centros comerciais baseada no modelo de Huff.  

 

 
Fonte: Aranha e Figoli (2001).  

A figura demonstra a probabilidade de consumidores de uma determinada região 

serem atraídos pelo centro comercial A, indicado na figura como Store A. Nota-se a presença 

de outros centros comerciais próximos à A, estes são indicados na figura pela mesma 

representação gráfica do centro A. Conforme a distância ao centro comercial aumenta, 

diminui a probabilidade de compra neste centro comercial (ARANHA e FIGOLI, 2001). 

Assim, as áreas de cores laranja e amarelo são as que exercem maior atração de consumidores, 

as áreas de cores verde e azul exercem menor atração de consumidores.   

Uma falha encontrada no modelo é o fato de não considerar o preço e as características 

do produto, importantes para o consumidor. Este modelo recebeu vários estudos adicionais 

considerando outras variáveis como extensões como: preço e nível de serviços, tamanho de 

sortimento e imagem como fatores de atração do varejo (TELLER e REUTTERER, 2008).  
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2.1.4 Vigaray e Camino  

  

 Vigaray e Camino (1999) desenvolveram um modelo teórico que tenta explicar a atração 

comercial exercida por clusters comerciais nos consumidores. Com base no comportamento 

do consumidor, na estrutura e nos componentes da atitude dos indivíduos, a atração comercial 

pode ser definida como uma atitude que o consumidor toma frente aos centros comerciais. 

Esta atitude é refletida em três componentes:  

  

A. Cognitivo: refere-se ao conhecimento, às informações e às crenças que o 

consumidor tem sobre o cluster comercial, que podem se manifestar em opiniões 

que ele tem sobre os clusters comerciais, experiências anteriores de compras nos 

clusters ou a fama dos clusters comerciais;  

B. Afetivo: expressa os sentimentos e as emoções que os clusters comerciais 

despertam no consumidor, identificados pelos sentimentos positivos ou negativos 

durante as compras e as avaliações sobre os clusters comerciais;  

C. Conativo: representa a tendência à ação, a responder a um centro comercial, 

manifestada pela intenção de compra, resposta de recompra ou rejeição.   

Segundo os autores, é este terceiro componente que diferencia a atitude, de forma que 

provoca o consumidor a ir ou não a um cluster comercial.  A Figura 2 a seguir demonstra o 

modelo.  

  

Figura 2 Modelo de atratividade de Vigaray e Camino  

  
Fonte: Vigaray e Camino (1999, p. 31)  
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Estas atitudes representam a identidade regional, isto é, a construção de uma imagem 

interna e externa por parte dos atores de uma determinada região (PAASI, 2013). Como pode 

ser notado, as variáveis de entorno configuram e permitem ao consumidor construir a imagem 

externa enquanto, os três componentes que formam a atitude compõem a imagem interna que 

o consumidor forma do cluster comercial.  

A atração comercial é uma consequência de como os clusters comerciais utilizam as 

variáveis de marketing e a resposta do consumidor a essas variações. Pode ser modificada no 

consumidor ao utilizar suas características individuais, variáveis motivacionais, e as variáveis 

do entorno, demográficas (VIGARAY e CAMINO, 1999). Nota-se que o modelo apresenta 

como fragilidade o fato de não ter sido testado empiricamente pelos autores, o que torna difícil 

verificar sua consistência, uma vez que não há indicações de como os autores pretendiam 

medir cada um dos componentes da atração.  

  

2.1.5 Harris, O’Malley e Patterson  

  

Harris, O’Malley e Patterson (2003) desenvolveram um modelo de atratividade que foi 

aplicado a cinquenta e quatro advogados e profissionais da área jurídica na Inglaterra. 

Consideraram que a atração depende da proximidade geográfica entre as pessoas e o grau a 

que se expõem umas às outras. Assim, estudaram o potencial de atração no início, no 

desenvolvimento e na manutenção dos relacionamentos entre advogados e clientes, gerados na 

prestação de serviços profissionais. A Figura 3 demonstra o modelo desenvolvido pelos 

autores.  

  

Figura 3 Modelo de atratividade de Harris, O’Malley e Patterson  

 
Fonte: Harris, O’Malley e Patterson (2003, p. 13).  
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A atratividade, nesse contexto, pode ser entendida como uma medida em que parceiros 

potenciais de relacionamento se percebem atraentes, devido a sua capacidade de gerar 

benefícios econômicos, ao acesso a recursos importantes e compatibilidade social.  

O modelo desenvolvido pode ser entendido como:   

1. a atratividade é composta por três componentes: conteúdo econômico, recursos e 

conteúdo social. Como a atratividade está baseada nas relações de troca (marketing) entre os 

participantes, resultados favoráveis aumentam a atratividade, assim como, resultados 

desfavoráveis a diminuem. Quanto mais intenso for o relacionamento entre as partes, maior 

será o comprometimento e a confiança entre elas, uma vez que as partes sabem que podem 

contar uma com a outra. Isto impacta na cooperação e na interação, uma vez que aumenta a 

cooperação decorrente da confiança e do comprometimento, e há mais interações decorrentes 

do aprofundamento do relacionamento. Quando há interação, há alteração no conhecimento 

sobre cada parte envolvida;   

2. há uma percepção de mudança no conhecimento sobre o outro, denominada de 

acomodação, esta afeta a interação, pois, quanto mais interagem, mais as partes trocam 

informações e reduzem a incerteza e a ambiguidade, o que gera uma percepção de maior 

conhecimento sobre o outro. A assimilação refere-se a como o conhecimento é usado para 

interpretar a interação, um julgamento a partir da acomodação sobre como ocorreu a interação 

(HARRIS, O’MALLEY e PATTERSON, 2003).  

O modelo destaca-se por considerar aspectos relacionados ao relacionamento social 

entre partes, tais como: comprometimento, confiança e conhecimento do outro. Entretanto, 

nota-se, como ponto falho do trabalho, a falta de verificação das percepções dos clientes frente 

ao modelo apresentado. Como foi proposto no estudo, os autores poderiam ter criado um viés 

e gerado uma falsa percepção sobre a atratividade, uma vez que pesquisaram apenas uma 

parte envolvida no relacionamento (advogados e profissionais da área jurídica), faltando os 

clientes que estes profissionais representam. Caso os autores do trabalho tivessem investigado 

as duas partes teriam uma ampliação da visão da atratividade envolvida nesse relacionamento 

social.  

  

2.1.6 Ellegaard e Ritter  

  

Ellegaard e Ritter (2007) estudaram a atratividade entre empresas. Neste contexto, 

relatam que, em um relacionamento entre duas empresas, fornecedor e fornecido, em que há 

muitas empresas fornecedoras presentes no mercado, estas precisam se tornar atraentes para 

que sejam preferidas pela outra parte (fornecido). Assim, para os autores, a atratividade é 

considerada como o poder com o qual os clientes são atraídos para a empresa fornecedora.  

Segundo este ponto de vista, em qualquer relacionamento, há duas perspectivas: a 

atratividade do cliente percebida pelo fornecedor (atratividade do cliente), e a atratividade do 

fornecedor percebida pelo cliente (atratividade do fornecedor); sendo que ambas as 

perspectivas são independentes entre si e podem ser administradas.  

Para os autores, a atratividade representa a força de interesse mútuo entre dois atores e 

é determinada pelo menor nível encontrado entre os dois. Esta definição é baseada na física, 

segundo a qual os objetos atraídos movem-se em mesma direção e sentidos opostos, com o 

objetivo de se encontrar. Os autores afirmam que um dos lados define como irá atrair o outro, 

deste modo, no relacionamento comercial, a atratividade do cliente é formada pelo fornecedor, 

conforme Figura 4.   
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Figura 4 Modelo de atratividade de Ellegaard e Ritter  

  

  
  

Fonte: Ellegaard e Ritter (2007, p. 4).  

A atratividade percebida de um ator pelo outro é determinada por três componentes, 

conforme Figura 5, descritos a seguir:  

A. valor criado: funções que criam valor potencial de um ator a outro, no qual se 

fundamenta o comprometimento criado entre ambos. Como exemplo, os autores citam as 

funções diretas (lucro e volume) e as funções indiretas (desenvolvimento de inovações e 

acesso a mercados); B. processo de interação: o relacionamento entre comprador e 

fornecedor baseia-se em comprometimento e confiança, estes dois componentes irão permitir 

a continuidade do relacionamento e, no longo prazo, criar valor; C. emoções: são consideradas 

como uma parte irracional da tomada de decisão da relação comercial. Representam 

mecanismos inconscientes que controlam as respostas individuais a várias situações, desde 

ameaças até tomadas de decisão costumeiras.  

  

Figura 5 Modelo de atratividade de Ellegaard e Ritter  

 
Fonte: Ellegaard e Ritter (2007, p. 5).  

O modelo considera como componente da atratividade as emoções, o que outros 

modelos não o fizeram, entretanto, como se trata de um modelo teórico, os autores não 

descreveram como poderiam mensurar os três componentes e, assim, determinar a 

atratividade.  

  

2.1.7 Schiele, Veldman e Hüttinger  
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Schiele, Veldman e Hüttinger (2010) elaboraram um estudo cujo objetivo era 

investigar a relação comercial entre cliente e fornecedor. Para tanto, consideraram como 

prérequisitos a satisfação do fornecedor e a atração do cliente, para que este se torne 

preferencial ao fornecedor. Com base nisto, desenvolveram um modelo que unia a atratividade 

do cliente com a satisfação do fornecedor e o status de cliente preferencial.  

Para os autores, a atratividade possui um caráter dinâmico e pode ser descrita, 

considerando a atratividade do cliente para o fornecedor, como uma situação em que o 

fornecedor: (a) tem conhecimento da existência do cliente e conhece seus atributos relevantes; 

e (b) tem uma expectativa positiva em relação ao cliente.   

Na visão de Schiele, Veldman e Hüttinger (2010), o cliente pode ser considerado como 

preferencial, em relação a outros, se for considerado atraente e trouxer mais satisfação se 

comparado com outros compradores. Com isto, o cliente, ao saber que é mais considerado, 

torna-se mais fiel ao fornecedor e, assim, torna-se mais atraente, formando um ciclo conforme 

Figura 6.  

Figura 6 Círculo virtuoso da atratividade do consumidor  

  
Fonte: Schiele, Veldman e Hüttinger (2010, p. 5).  

Verificou-se que o modelo proposto pelos autores não foi testado empiricamente, o 

que dificulta constatar falhas no modelo. Entretanto, ao propor identificar a atratividade 

presente nas relações comerciais, relacionam a atratividade com a satisfação do fornecedor e a 

preferência do consumidor, o que os outros modelos anteriores não relacionaram.  

  

2.1.8 Teller e Reutterer  

  

O trabalho de Teller e Reutterer (2008) teve como objetivo investigar os fatores 

descritos na literatura sobre atratividade em clusters comerciais. Para tanto, os autores 

desenvolveram um modelo, conforme Figura 7, que foi testado em dois clusters comerciais, 

um planejado (shopping center)  e um não planejado (uma rua comercial do centro da cidade), 

ambos em Viena, na Áustria, e considerados os maiores da Europa em vendas. A amostra foi 

composta por 1.064 consumidores e 1.066 lojistas dos dois clusters.  
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Figura 7 Modelo de atratividade de Teller e Reutterer  

 
Fonte: Teller e Reutterer (2008, p. 19).  

 
Teller e Reutterer (2008) descrevem a atratividade de um cluster comercial em três 

dimensões: A. atratividade geral operacionalizada pela satisfação com o cluster; B. 

atratividade sustentável considerada como a intenção de revisitar o cluster; C. atratividade 

situacional baseada na propensão a ficar e passar o tempo no cluster, ou seja, a atratividade 

abrange satisfazer o consumidor quando ele está lá, convencê-lo a voltar e mantê-lo no cluster 

comercial. Estes três construtos relacionam-se com um conjunto de fatores relacionados ao 

lugar (acessibilidade e estacionamento), às lojas (mix de lojas, preço e mix de lojas de não 

varejo – prestadores de serviço), ao ambiente (orientação, ambiente e atmosfera) e à situação 

de compra (distância e envolvimento).  

A aplicação do modelo proposto permitiu observar as variáveis que mais impactaram 

na atratividade: o mix de lojas na atratividade sustentável em ambos os clusters, a atmosfera 

na atratividade geral e na atratividade situacional. Os aspectos situacionais exercem um 

impacto significativo sobre a atratividade, especificamente na escolha do cluster, ao passo que 
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estacionamento, gastronomia e entretenimento não impactam a atratividade (TELLER e 

REUTTERER, 2008).  

Destaca-se a importância do modelo apresentado por se tratar de um estudo 

comparativo entre clusters comerciais (espontâneo e planejado), entretanto, seria interessante 

pesquisar também os consumidores de outros clusters comerciais, para saber quais variáveis 

são mais valorizadas por eles, comparando os resultados a serem obtidos com os obtidos na 

pesquisa realizada. Desta forma, seria possível elaborar um comparativo entre os fatores de 

atratividade dos diversos clusters.  

  

2.1.9 Teller  

  

Em outro estudo, Teller (2008) comparou as semelhanças e diferenças entre ruas 

comerciais (clusters comerciais espontâneos) e shopping centers (clusters comerciais 
planejados), em Viena, mais especificamente, pesquisou quais características impactavam na 

atratividade destes clusters comerciais.  
A amostra da pesquisa contou com 950 respondentes, maiores de 16 anos, que 

receberam o questionário enviado por e-mail por uma empresa de pesquisa. Foi utilizado o 

modelo a seguir.  

   

  

  

  

Figura 8 - Modelo de atratividade Teller  

  
Fonte: Teller (2008, p. 31).  

 

Os resultados indicaram uma maior atratividade por clusters comerciais espontâneos 
super-regionais (63,4%), seguido por clusters comerciais planejados regionais (47,5%) e 
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planejados super-regionais (40%). Os clusters comerciais espontâneos regionais obtiveram 
apenas 23,9%.  

Destacam-se alguns resultados encontrados por Teller (2008): os frequentadores dos 

clusters comerciais planejados super-regionais não consideram a distância a ser percorrida e o 
tempo que ficam no cluster, porém, o frequentam com menos frequência. Gastam mais 

dinheiro com bens e serviços, frequentam mais lojas e ficam mais tempo no cluster se 
comparados aos consumidores dos clusters comerciais planejados regionais. O carro é o meio 
de transporte preferido por consumidores do cluster comercial planejado super-regional, 

metrô, ônibus e bonde foram apontados como preferidos pelos consumidores do cluster 
comercial espontâneo super-regional, e caminhar foi a forma de acesso indicada pelos 

consumidores do cluster comercial espontâneo, uma vez que utilizam meios de transporte 
público. O consumo é maior nos clusters comerciais planejados se comparados aos clusters 

comerciais espontâneos. Destaca-se que o mix de lojas e a atmosfera foram apontados como 
fatores importantes nos quatro clusters.  

Notou-se que o trabalho focou a visão dos consumidores, entretanto, faltou investigar o 

que os comerciantes prevêm sobre as necessidades de seus clientes, esse confronto poderia 
enriquecer mais os resultados obtidos.  

  

2.1.10 Telles, Siqueira, Donaire et al.  

  

A pesquisa dos autores, realizada em dois clusters comerciais espontâneos, em São 

Paulo, Rua Santa Ifigênia e Rua São Caetano, tinha como objetivo identificar os atributos 

relativos à atratividade em clusters comerciais na visão dos consumidores.   

Para tanto, os autores desenvolveram um modelo que foi testado com duzentos e 

quarenta consumidores que responderam questões sobre as seis dimensões do mix varejista:  

produtos, preço, atendimento, condições, local e lojas, conforme Figura 9 a seguir.  

  

Figura 9 Modelo de atratividade de clusters comerciais espontâneos  

  
Fonte: Telles, Siqueira, Donaire et al. (2013, p. 57).  
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Os resultados encontrados foram: no cluster comercial espontâneo da Rua Santa 

Ifigênia, os atributos que mais se destacaram foram: preço, condições de compra e lojas, já o 

atributo localização foi o menos relevante. Na Rua São Caetano, foram consideradas pelos 

consumidores as condições de compra como atributo mais importante, de modo contrário, 

preço e localização tiveram pouca importância como fatores de atratividade a esse cluster 

comercial. Ao efetuar a comparação entre os dois clusters, obtiveram-se como atributos mais 

considerados pelos consumidores: vendedores mais especializados, boa qualidade no 

atendimento e melhor atendimento técnico. A localização foi o atributo menos importante nos 

dois clusters.  

O trabalho se destaca por apresentar um modelo diferente dos encontrados na literatura 

internacional e por comparar dois clusters comerciais espontâneos de São Paulo, bem 

conhecidos. Porém, faltou o confronto da visão dos consumidores com a visão dos varejistas, 

o que permitiria verificar se os varejistas conhecem os atributos mais considerados pelos 

consumidores e os contemplam; assim como conferir se os consumidores de clusters 

comerciais planejados consideram os mesmos atributos destacados pelos consumidores de 

clusters comerciais espontâneos como os mais relevantes.  

A seguir, apresenta-se um quadro resumindo as principais contribuições e fragilidades 

de cada modelo apresentado.  

  

  Quadro 1 Comparativo dos modelos de atratividade apresentados  

 

Modelos  Contribuições  Fragilidades  
Reilly (1929)  Atração da área varejista é determinada pela 

população da região. Relação entre tamanho da 

área de compras e a distância dos clientes.  

Não considera como variáveis: 

preço, produto, promoção e 

atendimento.  
Converse 

(1949)  
Proximidade da área comercial, quanto mais 

próxima do consumidor e atrativa for, maior será 

sua preferência.  

Não considera como variáveis: 

preço, produto, promoção e 

atendimento.  
Huff (1964)  Previsões de vendas de uma unidade de varejo, 

fatia de mercado que o agrupamento comercial irá 

atrair na região.  

Não considera o preço e as 

características do produto.  

Vigaray e  
Camino (1999)  

Atração é consequência de como os clusters 

comerciais utilizam as variáveis de marketing e a 

resposta do consumidor a essas variações.  

Não foi testado empiricamente.  

Harris, 

O’Malley e 

Patterson  
(2003)  

Considera aspectos relacionados ao 

relacionamento social entre partes:  
comprometimento, confiança e conhecimento do 

outro.   

Faltou aplicar o modelo com os 

clientes.  

Ellegaard e 

Ritter (2007)  
Atratividade vista como força de interesse mútuo 

entre dois atores. Consideram as emoções, o que 

os outros modelos não consideram.  

Não foi testado empiricamente.  

Schiele,  
Veldman e  
Hüttinger  
(2010)  

Consideram a satisfação do fornecedor e a atração 

do cliente, para que este se torne preferencial do 

fornecedor.  

Não foi testado empiricamente.  

Teller e  
Reutterer  
(2008)  

Aplicaram o modelo em dois clusters comerciais, 

um planejado e um espontâneo. Descreveram a 

atratividade em três dimensões: sustentável, geral 

e situacional.  

Não pesquisaram os 

consumidores de outros 

clusters comerciais.  
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Teller (2008)  Comparou semelhanças e diferenças 

entre clusters comerciais espontâneos e 

planejados na visão dos consumidores.  

Não pesquisaram a visão 

dos varejistas.  

Telles et al. 

(2013)  
Utilizaram as seis dimensões do mix varejista em 

dois clusters comerciais espontâneos.  
Não confrontaram a visão dos 

consumidores com a visão dos 

varejistas.  
Fonte: os autores.  

2.2 Modelo conceitual proposto   
  

A revisão da literatura referente à atratividade e a seus modelos conduziram a 

elaboração do modelo deste artigo. Partiu-se do modelo proposto por Telles, Siqueira, Donaire 

et al. (2013), o qual considera os atributos relativos à atratividade em clusters comerciais, na 

visão dos consumidores, com base nas seis dimensões do mix varejista. Considerou-se, 

também, que os consumidores e os varejistas são atraídos por interesses mútuos 

(ELLEGAARD e RITTER, 2007), o que gera interação entre as partes envolvidas (HARRIS, 

O’MALLEY e PATTERSON, 2003; ELLEGAARD e RITTER, 2007;). Isto faz com que o 

cluster comercial exerça atração nos consumidores, ideia central dos modelos gravitacionais 

(LEVY e WEITZ, 2000; ARANHA e FIGOLI, 2001), ou seja, como os clusters comerciais 

utilizam as variáveis de marketing (no caso, o mix varejista) e a resposta do consumidor a 

essas variações (VIGARAY e CAMINO, 1999). Considerou-se, também, conforme Schiele, 

Veldman e Hüttinger (2010), que a atratividade possui um caráter dinâmico e pode ser 

descrita, considerando a atratividade do cliente para o varejista.  

Deste modo, considera-se a existência de uma intenção de compra, por parte do 

consumidor, definida por Blackwell, Miniard e Engel (2005), como o que o consumidor pensa 

em comprar e uma intenção de venda, por parte do varejista, entendida como o que este pensa 

que o consumidor deseja comprar. O consumidor elege atributos que mais se destacam 

conforme suas necessidades ou desejos e o varejista deve considerar quais os atributos mais 

valorizados pelo consumidor. Assim, entende-se a atratividade como a convergência entre 

estas duas intenções, como demonstrado no modelo constante na Figura 10.   
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Figura 10 Modelo proposto  

  
Fonte: desenvolvido pelos autores.  

No modelo proposto, entende-se que a intenção de venda por parte do varejo é 

composta pelos 6P’s do mix varejista, descrito por Parente (2000), a saber: mix de produtos, 

apresentação, preço, promoção, pessoal, e ponto e localização. Do mesmo modo, toma-se para 

representar a intenção de compra, por parte do consumidor, o mix varejista de Parente (2000), 

pois se acredita que expresse o que o consumidor deseja e valoriza na relação de compra.  

  

3. CONCLUSÕES  

   

Este trabalho teve por objetivo definir atratividade e propor um modelo teórico para 

sua aferição.  Com base nos vários modelos de atratividade encontrados na literatura definiuse 

atratividade como a convergência entre a intenção de compra e a intenção de venda, 

operacionalizados pelos 6 P’s de Parente (2000). Destaca-se que o presente modelo considera 

o ponto de vista do consumidor assim como, o ponto de vista do varejista.  

O reduzido número de estudos nacionais e internacionais sobre o tema atratividade em 

clusters comerciais, planejados e espontâneos, considerando o ponto de vista dos 

consumidores e varejistas, simultaneamente, foi uma limitação.  

O estudo da atratividade em clusters comerciais, planejados e espontâneos, representa 

um campo de estudo a ser ampliado e aprofundado. Se, em momentos em que a economia 

cresce, atrair consumidores é vantajoso, nos momentos de crise econômica, o estudo da 

atratividade pode tornar-se uma questão de sobrevivência para os clusters comerciais.  

 Entender os fatores mais valorizados e trabalhar as deficiências, apresentadas pelos 

fatores menos valorizados pelos consumidores, pode auxiliar varejistas e administradores dos 

clusters comerciais a superar as crises pelas quais a economia passa.   
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Finalizando, pode-se concluir que a observância da atratividade nos clusters 

comerciais pode se mostrar uma vantagem competitiva para os varejistas, tornando a 

competição mais difícil para os clusters concorrentes e lojas isoladas.  
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