
Arquitetura, a chave de consulta urbana 
  
Chave de consulta é um conceito de marketing utilizado para analisar o comportamento do 
consumidor diante de uma gôndola com diversos produtos, no caso de uma compra prevista ou 
não, mas ainda não definida. 
 
Segundo este conceito, nestes momentos o consumidor cria mentalmente chaves de consulta para 
organizar o seu processo de escolha.  
 
Para ilustrar, vamos imaginar um caso de compra de pilhas. O consumidor sabe o tamanho da 
pilha que precisa e esta será sua chave primária. Após achar as pilhas do tamanho adequado, ele 
passará a analisar marca e preço. Assim sendo, uma boa organização de uma gôndola de pilhas 
deve ser classificá-las, ao menos em uma direção, pelo tamanho. 
 
Uma situação diferente é criada quando o critério de decisão final é intangível. Por exemplo, no 
caso de escolher um perfume. O critério de decisão final, a fragrância, não pode ser apropriado 
enquanto os produtos estão no expositor. Nesses casos, o consumidor pega ‘aleatoriamente’ um 
produto e o experimenta. Passa-o para a mão esquerda e pega outro. As pesquisas de marketing 
demonstram que as chances de o consumidor sair com o produto que ficou na mão esquerda são 
maiores do que com os produtos que ficam na mão direita. 
 
A chave de consulta nestes casos é chamada de emergente. A aparência da embalagem ou do 
frasco deve ‘emergir’ do restante na mente do consumidor, de modo a ser o primeiro selecionado. 
Explica-se então o motivo pelo qual os fabricantes investem tanto em embalagem no caso dos 
perfumes. 
 
Quando o consumidor tem uma compra prevista, ele precisa definir onde a fará. Certamente, nas 
grandes cidades, esse consumidor terá, dentro de um raio de 10 a 15 minutos do local, no mínimo 
três ou quatro opções para fazer essa compra. 
 
Para fazer essa decisão, ele certamente considerará o acesso, a comodidade, a experiência de 
compra anterior, a bandeira e a imagem de preços entre outros itens. 
 
Mas, antes disso, ele precisa lembrar que o ponto-de-venda existe, ali, acessível a ele!  
 
Neste momento, a arquitetura faz toda a diferença. A arquitetura reaviva a lembrança do ponto-
de-venda na cabeça dos consumidores todas as vezes que ele passar na frente do prédio. Uma 
boa integração com a comunicação visual pode deixá-la mais dinâmica e reforçar as campanhas e 
ofertas. Como os pontos comerciais geralmente se localizam em áreas com grande fluxo de gente, 
a arquitetura atua como um flyer permanente e sem custo, reforçando a marca e suportando as 
campanhas. 
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