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introdução

na vida cotidiana, o ser humano 
urbano está exposto, diariamente, a 
inúmeros estímulos mercadológicos 
ou não. desses milhares de estímu-
los, apenas uma pequena parcela é, 
de fato, percebida e pode resultar 
em armazenamento na memória. as 
pessoas são expostas visualmente 
à propaganda nas revistas e tVs, 
ouvem-se feirantes chamarem seus 
clientes, sente-se a maciez de uma 
poltrona em um bar sofisticado ou 
a fria dureza de uma cadeira de 
metal em um boteco. da mesma 

forma o ser humano é atraído pelo 
aroma proveniente de uma fornada 
de pães recém-saídos de um forno 
de padaria ou pelo perfume exalado 
por uma loja de cosméticos.

o comportamento do consumidor 
depende de muitos fatores, desde 
suas interações sociais até elementos 
físicos pessoais, como sua capaci-
dade de ver e ouvir. alguns destes 
fatores ocorrem inconscientemente, 
mas influenciam suas decisões 
igualmente. são esses aspectos que 
vão ser tratados aqui, mais especifi-
camente os aromas e cores.

no ambiente de marketing há uma 
preocupação cada vez maior em se 
trabalhar  a experiência proporciona-
da ao consumidor. as experiências são 
construídas com base em percepções 
de uma realidade. algumas dessas 
questões são de difícil compreensão: 
se as pessoas vêem as mesmas cores 
e os cheiros  e se esses têm significa-
dos semelhantes. em outras palavras, 
será que o branco que o brasileiro vê 
é igual ao branco que um indiano 
percebe? desconsiderando diferenças 
orgânicas, como a capacidade visual 
individual, há fatores culturais que 
afetam a percepção. 

PercePção

a sensação de andar em um tapete 
macio, o cheiro desagradável de 
gás ou qualquer outra sensação são 
percebidas da mesma maneira que 
ocorrem com os milhares de estímu-
los de marketing a que o ser humano 
está exposto diariamente, como uma 
propaganda, uma embalagem ou 
ambiente de loja. 

Em outras palavras, será que o branco que o brasileiro 
vê é igual ao branco que um indiano percebe? 

Da mesma forma o ser hu-
mano é atraído pelo aroma 
proveniente de uma for-
nada de pães recém-saídos 
de um forno.

F
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Perceber é conhecer objetos e situa-
ções através dos sentidos, sendo que 
o ato implica a proximidade do objeto 
no tempo e no espaço. Logo, objetos 
distantes no tempo não podem ser 
percebidos; podem ser evocados, 
imaginados ou pensados, mas nunca 

percebidos (Penna, 1997). em outras 
palavras, dificilmente pode-se realizar 
uma pesquisa evocando experiências 
passadas para o estudo da percepção. 
todos os milhares de estímulos a que 
estamos expostos diariamente devem, 
em primeiro lugar, ser percebidos 

para poder iniciar o seu caminho em 
busca de seu objetivo. a percepção é 
um fenômeno complexo que resulta 
de um conjunto de processamentos 
psicológicos humanos que envolvem 
tanto as sensações como o repertório 
do indivíduo presente na memória ou 
ainda associações e comparações. 

Por vezes há um uso inconseqüente 
do termo percepção, muitas vezes 
como sinônimo de atitude ou opinião 
(BacHa, streHLau,romano, 
2006). Pois, percepção pode ser defi-
nida como o processo que um indi-
víduo reconhece, seleciona, organiza 
e interpreta a informação que recebe 
do ambiente, percebida através dos 
cinco sentidos (visão, audição, olfato, 
paladar e tato). 

a percepção é resultado de um pro-
cesso adaptativo baseado na cultura. 
usunIer (1996) destaca vários ex-
perimentos, mostrando que algumas 
pessoas têm uma percepção menos 
discriminante das cores, possuindo 
inclusive um menor vocabulário para 
elas. e vice-e-versa.

alguns fatores que podem moldar a per-
cepção: as características do estímulo, 
que pode ser uma marca, lojas ou em-
presas; o contexto no qual o consumidor 
está inserido ou seja, a cultura em que 
está inserido, e seu ambiente social e 
por fim as próprias características pes-
soais do indivíduo. desta forma, um 
mesmo estímulo poderá obter resultados 
diferentes em cada pessoa (sHetH, mIt-
taL e neWman, 2001). dessa forma, 
a questão em foco neste artigo é que 
diferentes culturas tendem a responder 
aos estímulos de forma diferente. a 
psicologia, a antropologia e as áreas 
médicas são grandes pesquisadoras da 
percepção, mas seu foco é distinto. em 

O processo que um indivíduo reconhece, seleciona, 
organiza e interpreta a informação que recebe do 
ambiente, percebida através dos cinco sentidos (visão, 
audição, olfato, paladar e tato). 
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um contexto mercadológico são poucos 
os trabalhos que estudam especifica-
mente a percepção e, considerando-se 
a cultura, existem ainda menos estudos. 
aqui estão apresentadas algumas das 
idéias encontradas, principalmente com 
relação à visão e ao olfato.

Visão

a visão tem na cor um de seus compo-
nentes mais importantes e, portanto, é 
fundamental sua adequação às neces-
sidades psicológicas de venda e de uso 
de um produto. não há dúvida de que 
a visão é uma importante forma de 
obtenção de informação do ambiente, 
e as cores despertam sensações e lem-
branças no consumidor, constituindo-
se em “dicas” (fontes de informação) 
que ele usa para formar uma imagem 

preliminar, através de seus logos, em-
balagens e displays (scHImItt e Pan, 
1994). além deste primeiro nível de-
terminante da leitura de combinação 
de cores, estas também atuam como 
elemento de sugestão. a impressão 
psicológica, criada por uma imagem, 
depende, fundamentalmente, da cor, 
que é uma linguagem individual; cada 
pessoa responde a ela de forma di-
ferente, muito em função de influências 
culturais.

uma pesquisa intercultural, realizada 
em oito países diferentes (inclusive 
com o Brasil), estudando as per-
cepções de cada um com relação às 
cores, obteve algumas informações 
interessantes: algumas cores são forte-
mente associadas com marcas, como 
coca-cola com vermelho e azul com 
IBm, verde e branco com canada 

ginger ale. a pesquisa mostrou tam-
bém que diferenças na preferência por 
cores e seu sentido através de diferentes 
culturas podem explicar diferentes per-
cepções de imagem de uma marca. 
os autores exemplificam que o verde 
e branco do canada ginger ale é 
mais positivo em nações ocidentais, 
enquanto o azul da IBm seria posi-
tivo em qualquer cultura, dado o que 
denominam “Fenômeno azul”; assim 
chamado porque o azul é quase sem-
pre apontado como a cor favorita. no 
estudo apresentado, o azul lidera as 
preferências, sendo escolhido como a 
cor favorita em cinco dos oito países 
pesquisados e nos demais três, ficou 
em segundo lugar na preferência. 

o sentido das cores advém também do 
elemento cultural e social em que são 
observadas. alguns exemplos :

v No Ocidente, o preto representa luto; no 

Japão essa representação se dá pelo branco, 

que aqui representa pureza.

v Púrpura, no Japão, China e Coréia, é cor de 

produtos caros, enquanto nos Estados Unidos é 

reservada a produtos mais baratos.

v Apesar do efeito azul mencionado anterior-

mente, algumas regiões da África e da China 

consideram o azul como uma cor que traz azar. 

v O verde, nos Estados Unidos, é considerado a 

cor da aventura, enquanto em países europeus 

é visto como saúde e vitalidade. Nos países 

árabes guarda forte relação com o islamismo. 

v O vermelho, para os budistas, é para es-

crever o nome de pessoas falecidas; portanto, 

não deve ser usado para escrever cartões de 

visita, folhetos ou documentos. Na África, essa 

cor é associada com bruxaria. 

v Na China, o vermelho, em conjunto com o dourado, 

é a cor da elegância e da vida, pois é a cor do sangue, 

trazendo sorte para as noivas, que se vestem dessa cor.

o sentido das cores
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um reflexo dessa diferença em per-
cepção de cores relacionada com 
um hipotético produto exportado 
pode ser dado por uma bala. se está 
embalada em azul ou verde, provavel-
mente é sabor menta. no entanto, 
na África essa mesma bala deveria 
ser embalada em vermelho.

odores

um sabor está associado a um gosto, 
por vezes na sua própria denomi-
nação, como a cor laranja e o sabor 
da fruta. a tarefa de descrever uma cor 
sem exemplos é tarefa extremamente 

Os produtos da 
Johnson & Johnson 
têm fragância doce-
floral e um fundo que 
lembra o Chanel no 5.

F

técnica como a porcentagem de ciam 
e magenta. um consumidor não está 
interessado nos componentes mas no 
seu resultado. Igualmente difícil é a 
descrição de um cheiro de qualquer 
natureza. convenciona-se chamar de 
“aromas” os odores de alimentos e fra-
grâncias utilizados para perfumes. al-
guns componentes in natura chegam 
a ser classificados de fedorentos, mas 
em combinação com outros formam 
um conjunto agradável. Isso remete à 
percepção cultural do odor.

(C) Cian: 3

(M) Magenta: 49

(Y) Yellow: 98

(K) Black: 0

Assim, o cheiro de bebê, associado a produtos infantis, 
é diferente em função do país; portanto, a definição de 
como é o cheiro de criança também diverge. 

F



Vivian Iara Strehlau e Suzane Strehlau 

97 julho / agosto d e  2 0 0 6  – Revista da esPM

o cheiro evoca sentimentos, lem-
branças relacionadas com a identi-
dade cultural do consumidor. Portanto, 
o cheiro que representa contato ou 
evoca a natureza na europa deve 
diferir deste mesmo cheiro no Brasil, 
uma vez que a fauna e a flora tam-
bém diferem. o perfume é mais que 
um mero resultado de mistura entre 
diversas substâncias; ele é uma com-
posição que reflete uma teia de valores 
culturais específicos. o olfato percebe 
um complexo de mensagens olfativas 
que estão dentro de uma retaguarda 
formada pelo contexto cultural do 
consumidor (eLLena, 1996).

cada nação apresenta identidade 
olfativa diferente, ou seja, um cheiro 
é identificado ou associado a algo, 
dependendo dos costumes do país 
em questão. também a natureza 
apresenta-se diferentemente em 
cada região; desta forma, cheiros que 
evocam a natureza são particulares e 
relacionados ao lugar de origem do 
indivíduo. a memória olfativa influ-
encia o gosto pela fragrância.

assim, o cheiro de bebê, associado 
a produtos infantis, é diferente em 
função do país; portanto, a definição 
de como é o cheiro de criança tam-
bém diverge. o conceito de cheiro 
de bebê (eLLena, 1996) na Itália e 
na grã-Bretanha é o dos produtos 

da Johnson & Johnson, portanto é 
doce-floral e tem um fundo que 
lembra o chanel no 5. na França e 
espanha esse mesmo bebê tem cheiro 
de “mustella” e “nenuco”, flor de 
laranja e água de colônia.

em alguns países de origem latina  
o limão tem seu cheiro associado 
a bebidas ou água de colônia. Por 
outro lado, os britânicos e america-
nos associam esse cheiro a deter-
gentes para lavar louça e produtos 
para o lar. em outras partes da 
europa esse cheiro é ligado à idéia 
de frescor.

a pele das pessoas exala o cheiro do 
que elas comem, e esse cheiro combi-
na, naturalmente, com o perfume que 
usará. curiosamente, a água de toilette 
mais vendida nos estados unidos, 
“old spice”, tem uma composição 
similar à da coca-cola. a fragrância 
apresenta uma base de limão, laranja, 
canela, gengibre e baunilha. 

imPlicações 
Para o marketing

a escolha de um odor para um produ-
to é feita em função de um segmento 
de mercado, do posicionamento 
desejado e dos objetivos de marketing. 
Para BarBet et al. (1999), a natureza 

e a intensidade do elemento olfativo 
podem ser usados para chamar a 
atenção, reconstituir ou reforçar o 
odor do produto, conter ou mascarar 
um odor, ou ainda dar uma assinatura 
olfativa à empresa ou marca.

uma das características possíveis na 
diferenciação de uma oferta de mar-
keting é agregar, ou não, um “perfume” 

Nos anos de 
1910, as fragrân-
cias tendiam a 
ser formadas por 
uma composição 
simples, como 
rosa ou violeta 
(que para muitos 
significa o bom 
cheiro da avó 
ou para outros o 
cheiro da velhice 
indesejada). Mas 
os perfumes e 
seu público-alvo 
se subdividiram. 

F

Curiosamente, a água 
de toilette mais vendida 
nos Estados Unidos,
“Old Spice”, tem uma 
composição similar à da 
Coca-Cola. A fragrância 
apresenta uma base de 
limão, laranja, canela, 
gengibre e baunilha. 
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ao produto. Isto pode ser retrata-do em 
diversos aspectos como parte da ambi-
entação de uma loja, ou em um protetor 
solar sem perfume (pode ser usado sem 
que outros percebam). mas fazer um 
briefing de um cheiro é algo complexo; 
como descrever a fragrância desejada? 
uma maneira é referenciar e refletir o 
contexto da sociedade. na medida em 
que o mundo foi adquirindo maior com-
plexidade, as tendências perfumísticas 
se tornaram multifacetadas. nos anos 
de 1910, as fragrâncias tendiam a ser 
formadas por uma composição simples, 
como rosa ou violeta (que para muitos 
significa o bom cheiro da avó ou para 
outros o cheiro da velhice indesejada). 
mas os perfumes e seu público-alvo se 
subdividiram. 

analisando a evolução dos perfumes 
nas últimas décadas se constata que 
antes havia maior uniformidade das 
tendências, como o floral-aldeídico 
na década de 20 (tendo no chanel 
nº5 o seu mais famoso representante); 
fragrâncias orientais na década de 30 
(shalimar – guerlain); notas frescas na 

década de 40 (miss dior – dior); animal-
floral nos anos 50 (cabochard – grés). 
atualmente as linhas de fragrâncias são 
variadas e convivem como bouquets 
florais simples (Paris de Yves st. Laurent) 
e floriental  (Halston night).

assim, um produto que deseja ter como 
identidade de marca valores relativos 
a nostalgia ou remeter à simplicidade 
devem seguir uma orientação olfativa 
utilizada na década de 1910 ou 1920. 
embora a percepção dos odores seja 
particularmente cultural, a indústria de 
perfumes de griffes famosas pertencentes 
ao mercado de prestígio estabeleceu 
uma espécie de esperanto de odores. 
Primeiro por serem comercializados 
em todo o mundo, antes do processo de 
globalização no final do século xx.

o processo de globalização pode 
favorecer a padronização dos cheiros, 
na medida em que linhas de produto 
globais vão sendo estabelecidas e 
inúmeras fusões e aquisições de em-
presas de diversas nacionalidades 
acontecem. 

a globalização de produtos também 
demanda um posicionamento global 
(Keegan, 1995), que seria mais efetivo 
entre produtos que já apresentassem 
um posicionamento de alta tecnologia, 
como equipamentos de som e carros; 
ou entre aqueles que apresentassem 
posicionamento de alto impacto, cha-
mado de high-touch, que requerem 
um trabalho de marketing com menos 
ênfase na informação e mais ênfase na 
imagem. ambos os posicionamentos 
envolvem altamente o consumidor. este 
compartilha com outros consumidores, 
espalhados pelo mundo, a mesma 
linguagem e conjunto de símbolos 
relacionados a temas como romance 
ou saúde.

Produtos high-touch podem ser subdividi-
dos em 3 categorias: os que resolvem um 
problema em comum; os que são cosmo-
politas, oferecendo, por exemplo, status 
social; e os que apelam para temas univer-
sais, como materialismo, lazer, romance. 
Podem-se enquadrar diferentes marcas e 
tipos de cosméticos em todos esses posi-
cionamentos: alta tecnologia (produtos 

a eVolução do Perfumes
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de beleza da Lancôme); problemas 
em comum (um creme anti-rugas); 
cosmopolitas (perfume da chanel);  
quanto aos temas universais, produtos 
que estão relacionados com lazer, como 
protetores solares. o tema bem-estar pode 
estar relacionado com produtos verdes na 
medida em que proporciona a sensação 
de proximidade com a natureza, ou de 
conservação do meio ambiente no sentido 
de preservação da espécie.

a globalização viabilizou a segmen-
tação desse mercado psicograficamente, 
ou seja, agrupando pessoas em termos 
de suas atitudes, valores e estilos de 
vida. Por exemplo, o público-alvo do 
perfume contradiction – calvin Klein 
– são mulheres jovens que estão fazendo 
mágicas para balancear vida pessoal e 
profissional (Illusion...1998). os per-
fumes calvin Klein ilustram bem como 
os perfumes retrataram uma época: 
obsession (feminino, 1985) veio como 
um emblema para o mundo materialista, 
ligado aos yuppies. em 1988, eternity já 
apontava, como o próprio nome insinua, 
que as pessoas necessitavam de algo 
mais duradouro. a época difícil, com 
recessão e desemprego no início dos 
anos 90, impulsionou o lançamento 
do perfume escape (1991): vendendo 
uma fuga da dura realidade. o perfume 

charlie – revlon (1973) era destinado 
às mulheres que desenvolviam sua 
ambição nas carreiras competindo 
com os homens. opium – Yves saint 
Laurent (1976), com um frasco sensual, 
procurava quebrar tabus. 

uma ambientação de loja com deter-
minada fragrância ou cores pode seguir 
padrões estabelecidos globalmente ou 
localmente, mas, independentemente 
como seja feita, é parte da experiência 
que o consumidor participa, enrique-
cendo o processo da compra. olfato 
e visão contribuem para enriquecer 
o significado do objeto de consumo. 
uma percepção de cheiro ou signifi-
cado de cores partilhado constitui um 
significado público, ou seja, designado 
fora do observador. É o contrário do sig-
nificado privado que consiste na idéia 
de que aquele cheiro ou cor remete 
somente àquela pessoa. 

Para concluir, sob a perspectiva de negó-
cios internacionais, pode-se demonstrar 
que as decisões de cunho mercadológi-
co precisam ser tomadas considerando 
as muitas variáveis de ordem cultural, 
que podem vir a afetar a percepção de 
um produto ou comunicação e que 
podem vir a impactar fortemente na 
aceitação ou não de um produto.
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