
"Que rádio é e s sa? Que cheiro bom é esse?". Essas são 
as perguntas que muitos consumidores fazem ao entrar em 
diversas lojas, shoppings, academias, restaurantes e até 
hotéis espalhados pelo Brasil. Isso porque cada vez mais 
os estabelecimentos estão condicionando o ambiente com 
uma seleção de músicas personalizadas (e deixando de 
sintonizar nas tradicionais rádios AM e FM), aromas tenta
dores e cores atraentes. É o chamado marketing sensorial, 
que busca atingir os sentidos do consumidor para estimu
lar o consumo e até construir a imagem de uma marca. 
De acordo com Marcelo D 'Emídio, chefe do departamen
to de marketing e pesquisa da graduação da ESPM, esse 

tipo de ação faz o cliente associar a marca a uma sensação 
boa, o que o leva a comprar mais. "O marketing sensorial, 
basicamente, é o estudo dos sentidos do ser humano para 
compreender como a pessoa reage aos estímulos do am
biente. O objetivo é provocar boas sensações que tornem 
o momento mais confortável para que a compra e a experi
ência do consumidor construam associações interessantes 
para a marca", diz. 
Nessa realidade, o chamado music branding é o fenômeno 
do momento. Estabelecimentos de todo tipo (como as lojas 
K Bolsas, TNG, Lacoste e Pandora, as academias Cia Atlé
tica, Bioritmo e restaurantes Divino Fogão e The Fifties) es-
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tão deixando de sintonizar nas rádios 
tradicionais e personalizando suas 
própnas rádios. "Antigamente cada 
loja tinha seu aparelho de som e sinto
nizava onde quisesse. Além de não ter 
padrão algum, algumas músicas eram 
barulhentas. Agora é padronizado em 
todas as lojas, desde a seleção musi
cal (minuciosamente planejada para 
representar a nossa marca) até o vo
lume. A Rádio K Bolsas solucionou um 
problema e ainda se tornou uma fer
ramenta para fortalecer nossa marca", 
diz Vera Sbarro, gerente de marketing, 
que também colocou a rádio na web-
site da loja. 'As músicas são variadas 
de todos os estilos, mas sempre atuais 
e em evidência... Isso torna o ambien
te mais agradável tanto para o cliente 
como para o funcionário. A intenção não é só aumentar fatu
ramento, mas aumentou a satisfação nas lojas e fortaleceu a 
marca", completa Vera Sbarro. 
A rede de restaurantes Divino Fogão acaba de implantar sua 
rádio, baseada em músicas de raiz e de viola, que remetem 
à vida no campo e na fazenda, mas adequando-se também 
aos gostos populares. "Foi escolhida uma rádio corporativa 
que tivesse ligação com a imagem estabelecida pela rede 
do Divino Fogão. Assim, aplicamos um toque acolhedor ao 
ambiente, fazendo com que seja agradável durante as re
feições dos clientes. Além da playlist selecionada, fazemos 
inserções de spots e vinhetas com divulgação de informa
ções institucionais e promocionais. Este meio, além da 
ambientação, também serve para o 
relacionamento e comunicação com o 
cliente", diz Michelle Castro, gerente 
de marketing e comunicação da rede. 
Já a rádio que toca nas lojas da La-
coste transmite basicamente música. 
"Optamos por focar apenas na trilha 
sonora que mais tem a ver com o pú
blico da marca, que vai desde a mú
sica pop mais comercial até bandas 
alternativas", garante Denis Mattos, 
gerente de trade marketing da marca. 
Para implantar as rádios, tanto K Bol
sas quanto o Divino Fogão contrata
ram a De Pien, empresa de music 
branding que há quase 10 anos so
noriza ambientes. TNG e Lacoste op

taram pelos serviços da ListenX, que 
está no mercado há oito anos e atua 
em 12 países. Primeiro, as consulto
rias realizam um estudo individual de 
cada marca para identificar os possí
veis pontos favoráveis e os sons que 
fortalecem a identidade. O objetivo 
é construir uma identidade musical 
para conectar o consumidor à marca, 
aumentar o tempo de permanência 
na loja (reduzindo a percepção de 
tempo no ambiente) e até despertar 
o desejo de compra. "Durante um 
mês nós vamos ao estabelecimen
to vivenciar a marca. Fazemos uma 
consultoria plástica (estudo da mar
ca no local), avaliamos a localização, 
a iluminação, decoração e até o ar 
condicionado e vemos se tudo isso 

combina com a música. Todas essas características am
bientais que impactam na hora da venda", fala Soma De 
Pieri, diretora-executiva da De Pieri. 
O tipo de música também pode variar de acordo com o 
horário (caso o público-alvo também mude no decorrer 
do dia). O cliente também tem a opção de uma programa
ção com spots comerciais que podem valorizar o produto. 
"Após definir a identidade da marca e o que o consumidor 
busca naquele ambiente, realizamos um brainstorm para 
definir as músicas, bem como as sequências e quais serão 
mais repetidas. Como a maioria das empresas deseja que 
o cliente tenha a percepção de que a marca está atualiza
da, utilizamos muitas músicas novas e atualizamos a pro

gramação todos os meses", diz Ale
xandre Casanova, diretor-presidente 
da ListenX. 
Soma De Pieri lembra que também 
é importante tomar cuidado com al
gumas músicas. "Existem canções 
que já possuem identificação com 
determinadas marcas e isso pode fa
zer com que o consumidor lembre de 
outras empresas e até de concorren
tes. Além disso, também é bom dar 
evidências à músicas relacionadas 
com questões religiosas e times de 
futebol, exceto quando o ambiente 
está diretamente relacionado aos te
mas", lembra. 
Segundo Casanova, a ideia é criar A ut
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uma experiência de consumo prazerosa ao cliente para 
que ele seja estimulado a voltar. "Se você entra numa loja 
que toca uma música que você odeia, fica com a percep
ção de que a música é interminável e acaba saindo mais 
rápido e pode até não voltar mais. Por outro lado, uma mú
sica boa parece que acaba mais rápido e deixa o consumi
dor mais confortável para experimentar produtos e suscetí
vel à equipe de vendas", completa Casanova. 

TODOS OS SENTIDOS 
Os nossos ouvidos não são os únicos alvos do marketing 
sensorial. A mesma estratégia é aplicada para despertar 
outros sentidos, como o paladar (utilizando alimentos, 
como chá, suco e bolachas para atrair e manter o consumi
dor mais tempo na loja), o tato (com táticas que convidam 
o consumidor a tocar no produto, sentir texturas), a visão 

(usando cores para atrair e despertar sen
sações no cliente - fome, formalidade, 
agitação) e o olfato (atração por aromas e 
perfumes). 
Apesar disso, Marcelo D'Emídio lembra 
que a mera utilização de cores, perfumes 
e alimentos para atrair o consumidor não 
pode ser definida como marketing senso
nal. "É preciso que seja uma estratégia mui
to bem planejada de construção da marca. 
O pipoqueiro de rua, por exemplo, sabe 
que o cheiro da pipoca quentinha e fresca 
atrai a clientela e aumenta as vendas. Só 
que isso acontece naturalmente. Ele não es
tudou o seu público-alvo e montou uma es
tratégia para construir a identidade olfativa 
da marca da barraquinha dele e conseguir 
fidelizar o cliente", diz. 

No Brasil, o marketing olfativo se tornou mais comum na 
aromatização de ambientes, em especial do varejo (seja 
vendendo alimentos ou roupas e acessórios). A técnica é 
feita através de aparelhos eletrônicos ou de ar-condiciona-
do tão discretos que os clientes acabam achando que o 
cheiro é natural da loja. "O marketing olfativo ocupa den
tro do marketing sensorial um capítulo especial, seja pela 
tecnologia desenvolvida, seja pelos resultados que propor
ciona. Inclui ações típicas de marketing como inserções 
perfumadas em veículos impressos, e também promoção 
em PDV tipo gôndola perfumada em supermercado ou lo
jas que exalam um aroma característico, conhecido como 
identidade olfativa de marca", conta Eduardo Carità, dire
tor de tecnologia da Mikron Microencapsulação Ltda., em
presa que presta consultoria de marketing olfativo. 
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A consultoria já aromatizou anúncios de 
dia das mães para grandes empresas 
como Natura, Boticário, Avon, em revistas 
femininas famosas, além de muitas promo
ções em PDV e feiras: desde chocolate na 
Páscoa até novas variantes de fragrâncias 
de produtos de limpeza e cheirinho de 
talco de bebê. "Há alguns anos, trabalha
mos na promoção do Panettone Bauducco 
na estreia de um filme do Harry Potter nos 
cinemas. Na tela, aparecia um repositor 
colocando os panettones na gôndola, que 
se virava para o público da sala e dizia: 
Gostou do cheirinho? Logo estará disponí
vel no supermercado mais próximo de sua 
casa. "Enquanto isso, a sala de projeção 
era invadida por um doce e gostoso aro
ma de panettone", lembra Eduardo. Outro 
case lembrado foi o da distribuição de panfletos com aroma 
de churrasco, para Espetinhos Mirra, em Vinhedo (SP). "Os 
panfletos aromatizados eram distribuídos em semáforos 
próximos a outdoor onde poderosos difusores de aroma sol
tavam cheiro de churrasco", conta. 
Já a loja de bolsas e acessórios YesWeCollors usa o ma
rketing visual para atrair seus clientes. "O marketing sen
sorial está no cerne do desenvolvimento da nossa marca, 
no DNA! Trabalhamos com o olfato e um dos sentidos mais 
sensíveis e forte que é a visão", diz Camila Pacheco, sócia 
da empresa. Para isso, a YesWeCollors usa e abusa das 
cores para chamar e cativar os clientes. "Organizamos 
os produtos sempre em grupos da mesma cor e o nosso 
quiosque é todo preto para que se destaquem as cores 
dos produtos. De longe, mesmo sem saber o que é o pro-
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duto, o consumidor é atraído pelas cores e se aproxima 
para ver todo aquele universo colorido. Só depois é que a 
pessoa vai ver se o amarelo era um avental, uma bolsa ou 
uma necessaire", diz. 
Ao chegar perto do quiosque, outra estratégia entra em 
cena: a aromatização. "Para que a experiência do cliente 
fique mais agradável ainda, perfumamos todos os produ
tos. Isso tem um efeito enorme", diz Camila, que lembra 
que tudo é devidamente estudado de maneira que não 
cause confusão ao consumidor ou fique visualmente po
luído. "A ideia é fazer com que cada pessoa se identifique 
com uma cor e desperte suas memórias emocionais. As 
cores têm significados diferentes para cada um, depen
dendo de onde nasceu, cresceu, etc. Elas nos remetem a 
lembranças e referências pessoais e culturais que desen
volvemos", completa. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 476, p. 44-48, set. 2012. 




