
O papel dos sentidos na construção das marcas
Estudo mostra a evolução e a importância do marketing sensorial para a fidelização dos consumidores

Todas as nossas experiências associa-
das a uma marca são integralmente en-
volvidas com os sentidos. Historicamen-
te, no entanto, tende-se a considerar ape-
nas os mais óbvios e básicos (ver quadro
1). A pesquisa 5! Senses Audit, realizada
para avaliar a questão, mostrou que ago-
ra as marcas começam a trabalhar os sen-
tidos secundários, aqueles não exatamen-
te óbvios. E que quanto maior o número
de pontos de contato com a marca, maior
a possibilidade de obter sucesso em ter-
mos de alcançar lealdade, uma vez que o
contato gera experiência (quadro 2).

Feita em 13 países, a pesquisa 5!
Senses Audit é a base que serviu de
apoio para Martin Lindstrom escrever

o livro Brand Sense, em parceria com a
Millward Brown.

Este artigo resume as principais
idéias que inspiraram Lindstrom e fala
sobre a importância da experiência sen-
sorial com as marcas na construção do
vínculo de lealdade.

CANAL DIRETO
Pensando em outras formas de con-

tato com o consumidor, a resposta veio
para Lindstrom quando andava por uma
rua de Tóquio, na primavera de 1999.
"Uma senhora passou por mim e o perfu-
me dela me levou de volta à infância. Fui
instantaneamente transportado para o in-
terior da Dinamarca, sentindo o mesmo

perfume que uma amiga minha sempre
usou. Isso explica a razão pela qual as
marcas que têm aroma podem ser muito
poderosas", explica o autor.

E as descobertas foram brotando. Re-
velou-se que o segundo sentido mais im-
portante, que nos conecta emocional-
mente, é o olfato. Outro exemplo: dois
pares idênticos de tênis Nike foram colo-
cados em dois quartos iguais. Um dos
aposentos, porém, tinha aroma floral, o
outro não. Os candidatos do teste inspe-
cionaram os tênis e, com uma diferença
de 84%, preferiram aquele que estava no
quarto perfumado, avaliando-o, em mé-
dia, U$ 10 mais caro do que o par do quar-
to sem a fragrância.

BARREIRAS QUEBRADAS
A incorporação do aroma à marca já

começou. Em 1973, a Singapore Airlines
quebrou as barreiras tradicionais de
branding com a Singapore Girl, uma co-
missária de bordo com estilo próprio até
na maquiagem. No final dos anos 90 foi
lançada uma essência, chamada Stefan
Floridian Waters, especialmente elabo-
rada por uma empresa de fragrâncias. O
aroma estava presente nos aviões, nas
comissárias de bordo, nos balcões de
check-in e nas toalhas quentes ofereci-
das após a decolagem.

Passageiros que fizeram viagens sub-
seqüentes com a companhia relataram o
reconhecimento instantâneo da fragrân-
cia ao entrar na aeronave. Um perfume
tem o potencial de dar o pontapé inicial
em memórias agradáveis - - todas refle-
tindo a marca Singapore Airlines.

A empresa é conhecida como a mais
bem avaliada em estudos de satisfação
dos clientes com as companhias aéreas.
O passageiro da Singapore Airlines sen-
te-se completamente relaxado e confor-
tável quando utiliza seus serviços, sem
nem mesmo imaginar que faz parte de
uma experiência cuidadosamente plane-
jada em todos os sentidos.

SOM DO BRANDING
Aos poucos, todas as empresas de te-

lefones celulares, roupas e carros per-
ceberam o poder de utilizar os cinco
sentidos para construir uma marca só-
lida. Veja-se o exemplo do "cheiro de
carro novo". A verdade é que ele vem
de um aerosol espirrado dentro do au-
tomóvel e deixa um odor de "chão de
fábrica". Dura cerca de seis meses. O
estudo mostra que 86% dos consumi-
dores nos Estados Unidos acham o chei-
ro de carro novo atraente e 69% dos
europeus pensam o mesmo.

O som de uma porta fechando é outro
ponto de destaque: 85% das pessoas afir-
maram que havia uma diferença entre
marcas de carros nessa questão. Esse é
um negócio sério. Tão sério que a Merce-
des-Benz tem 12 engenheiros dedicados
a trabalhar com o barulho do abrir e fe-
char das portas.

Isso funciona? Tome-se o modelo
Acura TSX e é possível perceber o som

perfeito. Até a sensação parece perfei-
ta. Nada surpreendente: o som é gera-
do artificialmente, e mesmo as vibra-
ções da porta são causadas por impul-
sos elétricos.

Além dos sons, algumas marcas de veí-
culos superpremium trabalham cuidado-
samente a anatomia dos assentos, dese-
nhada para "acolher ou envolver" os pas-
sageiros e principalmente o motorista,
passando a sensação de conforto e segu-
rança jamais vistos e sentidos.

EXPERIÊNCIA DE MARCA
A maioria das indústrias adotará o

conceito de marca sensorial, converten-
do cada ponto de contato possível numa
experiência com a marca, Até os deta-
lhes negligenciados ou os menos óbvios
se transformarão em poderosas ferra-
mentas de branding, tais como o toque
do celular Nokia, se instalado em todos
os telefones da marca assim que saem
da fábrica.

Os efeitos da propaganda se multipli-
carão se juntarmos mais sentidos em uma
mesma equação. Num contexto de bran-
ding, a regra geral é "quanto maior o nú-
mero de sentidos que a marca usar como
pontos de contato com o consumidor,
mais a mensagem será percebida e a li-
gação com ela vai se fortalecer". Uma li-
gação emocional mais forte se traduz, de
forma proporcional, nos preços mais al-
tos que os consumidores estão dispostos
a pagar (quadro 3).

O trabalho com os sentidos deve es-
tar claramente vinculado à estratégia
da marca. Verificar se ela está utilizan-
do todos os pontos de contato possí-
veis com o consumidor é realmente im-
portante, desde que tenha uma estra-
tégia forte e consistente entre todos os
pontos e que essa estratégia seja mes-
mo diferenciada.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1169, p. 30, 1 ago. 2005.




