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MARKETING

JCJCEmpresas & Negócios

Companhias se preparam paraatender a exigências do mercado

Aposta no cheirinho de vendas
Aumenta a aposta em 
ferramentas sensoriais 
nas lojas e também  
em residências. O
objetivo é aproveitar 
os sentidos humanos, 
principalmente o olfativo

Rafael Vigna

Quem entra nas Lojas Gang 
sente algo diferente no ar. Há 
cerca de um mês, diversas uni-
dades da rede contam com uma 
novidade para recepcionar e me-
lhor atender aos clientes. Entre 
os funcionários da filial do Shop-
ping Iguatemi, em Porto Alegre, 
quando o movimento diminui, 
já significa que está na hora de 
aplicar o �cheirinho das vendas�, 
revela o gerente do ponto, Felipe 
Bernardes. A brincadeira, na 
verdade, faz parte de um pro-
jeto integrado de renovação da 
marca, que passa pelo desenvol-
vimento do Marketing Sensorial. 
Um dos aspectos primordiais 
deste programa é expandir ao 
máximo a integração entre todos 
os sentidos humanos, entre eles 
o olfativo. 

O professor de Marketing da 
Escola Superior de Propaganda 
e Marketing do Rio Grande do 
Sul (ESPM-RS) Genaro Galli ex-
plica que o Marketing Sensorial 
envolve um conceito ampliado 
ao estabelecer uma experiência 
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completa no momento de efeti-
var uma compra. �É certo que

p

todos têm uma memória olfativa
que os remete para algum lugar,
algum momento específico e, de
uma maneira geral, o mercado
está descobrindo que este mo-
mento pode ser recriado para
se configurar no momento da
compra�, analisa.

Considerado pelos especia-
listas como um dos sentidos
responsáveis por despertar os
instintos mais primitivos do
homem, o olfato muito dificil-
mente passa despercebido em
um ambiente. É possível que a
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atenção do indivíduo seja distra-
ída a ponto de não notar o som
ambiente ou o cenário de cores e
imagens. Porém, o cheiro não se
pode renegar. Sob esta premissa,
muitos negócios e marcas apos-
tam no olfato para proporcionar
uma verdadeira experiência de
consumo aos clientes. 

�Para as empresas, o impor-
tante é manter o bom-senso e
perceber o que a marca pode
proporcionar para o consumidor.
Para o ponto de venda, é uma
maneira de transformar a com-
pra em um ato de prazer na per-
cepção do consumidor. É preciso
p p p

tomar cuidado com a relevância
e o conceito que se pretende
passar�, observa Galli.

O certo é que, independen-
temente do porte dos negócios,
os investimentos no Marketing 
Olfativo se tornaram uma ten-
dência crescente no varejo nesta

última década. E, na esteira 
desta novidade, uma gama de 
produtos e serviços é apresenta-
da por empreendimentos espe-
cializados no desenvolvimento e 
na aplicação dos conceitos junto 
às marcas.

Experiências como a da Bau-
ducco - que testou a eficácia da 
ferramenta com a utilização 
da essência de panetone no 
momento da exibição de filmes 
promocionais do produto - de-
monstram o retorno da técnica. 

Além disso, há o relato da Nike,
que conseguiu manter os con-
sumidores por mais tempo no
estabelecimento que possuía um
plano de aromatização do que
em outro desprovido de cheiro.
O resultado, em ambos os casos,
foi um aumento nas vendas em
torno de 20%.

�Não acredito que seja possí-
vel mensurar os resultados de
curto prazo e avaliar o retorno
em vendas. Ações que envol-
vem o Marketing Sensorial tra-

Público tem dado um 
bom retorno à iniciati va 
adotada pela Gang

zem ganhos qualitativos para
a marca e para a imagem de
marca. Isso, na medida em que
se transforma radicalmente a
experiência de consumo. Uma
venda sempre é impulsionada
por uma série de outros fatores
agregados�, defende o professor
da ESPM.

Aromas invadem as residências

Além dos pontos de venda do 
varejo, existem outros tipos de 
demanda - como escritórios com 
filiais ao redor do mundo - em 
que o cheiro funciona como uma 
baliza de integração entre mar-
ca e experiência física do cliente 
onde quer que ele esteja. De 
acordo com o professor de Mar-
keting da ESPM Genaro Galli, 
o cenário tem se desenvolvido 
principalmente no que se refere 
ao setor do varejo, aos eventos 
e às ações promocionais. �Todo 
este conceito ultrapassa as duas 
dimensões, da visão e do tato, 
para alcançar a todos os senti-
dos, agora nas cinco dimensões 
possíveis�, explica.

Em Porto Alegre não é dife-
rente. Cada vez mais as empre-
sas se adaptam às necessidades 
do mercado para oferecer pro-
dutos que se encaixam naquilo 
que buscam os clientes. Respon-
sável pelo projeto Olfativo da 
Gang no Estado, a proprietária 
da Aromatiz, Audrey Hanaeur, 
explica que a empresa que co-
meçou com a oferta de soluções 

em aromas teve de passar por
uma reestruturação para aten-
der às novas especificidades de
demanda.

�O importante é oferecer a
solução para cada caso. É pre-
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ciso ter o equipamento capaz
de atender cada necessidade.
Em ambientes abertos, a ação
olfativa exigirá um tipo de tec-
nologia, em ambientes fechados
outro tipo�, pondera. Segundo
Audrey, os investimentos em
Marketing Olfativo compen-
sam, tendo em vista os resul-
tados de longo prazo trazidos
para a marca. Ela revela que
os custos podem variar de R$
30,00 mensais até valores su-
periores a R$ 3 mil, de acordo
com cada projeto.  

No caso da Gang, o desenvol-
vimento do aroma utilizado nos
estabelecimentos comerciais
obedeceu aos estudos feitos com
o público-alvo até a criação da
fragrância mais apropriada.
A essência final conta com
misturas de odores cítricos,
com toques mentolados, muito

próximos do universo dos ado-
lescentes.

O retorno da iniciativa, in-
serida em um programa de
revitalização da marca e dos
pontos de venda que contempla
também ações de Marketing 
Auditivo (Rádio Gang) e Visu-
al (TV Gang) tem sido muito
favorável junto ao consumidor.
O gerente da Gang Iguatemi,
Felipe Bernardes, afirma que
os clientes chegam a solicitar o
perfume para a compra. 

�Aqui na loja temos um fun-
cionário responsável pela ma-
nutenção do aroma�, ilustra o
gerente. A aplicação da essência
ainda é feita de modo manual.
Em 2010 a ideia é implantar
um dispositivo junto ao ar-con-
dicionado para que de maneira
periódica o perfume seja exala-
do no ambiente. �Não é possível
avaliar o retorno em vendas,
mas a permanência do público
na loja ficou mais agradável e
acredito que dure mais tempo, o
que inevitavelmente se conver-
terá em vendas�, defende.

No rastro da tendência disse-
minada nos pontos de venda, a 
aromatização se expande também 
para as residências. Idealizador 
da PVL Perfumaria, Paraguas-
su Vieira Lannes explica que a 
empresa foca em aromas de cada 
cômodo da casa. A iniciativa per-

sonaliza ambientes, mobiliário e
roupas com essências naturais es-
pecíficas, escolhidas pelos clientes,
através de uma técnica que utiliza
a difusão das essências. O preço é
calculado de acordo com o tama-
nho das peças e a aplicação feita
em um dia. �A demanda tende a

aumentar em função
das casas de veraneio�,
analisa o empresário,
que atua no setor há
dois anos.  

O procedimento
é também precedido
pela aplicação de um
antídoto que elimina
o mau cheiro, causado
por umidade e  fungos.
A concentração pro-
porciona ambientes
perfumados duran-
te um longo período.
Como o foco são as
residências, os produ-
tos também repelem
insetos e traças. �É

p

possível aromatizar
cada peça com o chei-
ro escolhido, café na
cozinha, lavanda no
banheiro, frutal no
quarto e amadeirado
na sala�, exemplifica.
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Segundo Lannes, demanda cresce no verão


