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A primeira letra do alfabeto tem uma característica marcante.
Detesta monotonia. A variedade começa na aparência. Uma
cara da danadinha é a.Outra,á.O à também tem vez.As diver-
sas máscaras foram assunto da coluna passada. Agora dupli-
nhas e trios pedem passagem.
Eles levam a tropeços na grafia e no significado. Resultado:
além de roubar pontos, dão recados trocados. Chega-se, então,
ao que Mário Quintana explicava assim: "A gente pensa uma
coisa. Escreve outra. O leitor entende outra. E a coisa propria-
mente dita desconfia que não foi dita".

A baixo ou abaixo?
Ops! Que enrascada! A pronúncia é a mesma. Mas a grafia
não. Como safar-se?
A baixo se usa em frases como: Olhou-a de alto a baixo. A cor-
tina rasgou-se de alto a baixo. O policial o observou de cima a
baixo.
Abaixo é o contrário de acima: A casa veio abaixo. A cor-
renteza levava o barco rio abaixo. A temperatura está abai-
xo de zero.

A cores? Em cores?
Moçada, olhos abertos e ouvidos atentos! A cores não existe. A
expressão é em cores: TV em cores, reprodução em cores, fo-
tos em cores.

À distância? A distância?
Dica esperta: só  use crase quando o substantivo distância es-
tiver determinado: Vigie-a discretamente, a distância. Vigie-a
discretamente, à distância de uns 200m. Vi a criança à distân-
cia de 50 metros. Vi a criança a distância. Treinamento a dis-
tância. Curso a distância.

A fim? Afim?
A fim de significa para ou com vontade de : A fim de melhorar
a pronúncia, ouvia duas horas de música francesa. A menina-
da não está a fim de estudar. Você está a fim de ir ao cinema?
Eu não estou a fim.
Afim indica afinidade, parentesco: disciplinas afins, parentes
afins, gostos afins.

À frente? Em frente?
À frente tem dois significados. Um deles: na dianteira, na van-
guarda: O candidato do novo partido passou à frente nas pes-
quisas.
O outro: na direção, no comando: O patriarca mantém-se à
frente dos negócios.
Em frente têm, também, duas acepções. Uma: diante, defron-
te, perante, na presença de: Falou na frente de todos, sem
constrangimento. Estava em frente de casa, perto do portão.
A outra: sentido temporal de antes, anteriormente: Chegou
ontem, três dias na frente do adversário.

À medida que? Na medida em que?
À medida que é conjunção proporcional. Quer dizer à propor-
ção que: À medida que as investigações avançavam, mais in-
dícios incriminavam o marido da vítima.
Na medida em que é conjunção causal que significa pelo fato
de que, uma vez que, tendo em vista: Aumentaram os casos
de desidratação na medida em que a umidade relativa do ar
chegou a níveis críticos.
Atenção, marinheiro de poucas viagens. Cuidado com os cru-
zamentos à medida em que, na medida que. Trata-se de mis-
tura de estruturas que constitui erro.Xô!

À mesa? Na mesa?
Gente educada senta-se à mesa e põe os pratos na mesa.

A meu ver? Ao meu ver?
Guarde a dica: expressões usadas com pronome possessivo se
usam sem artigo: a meu ver, a meu lado, a seu pedido, a nosso
bel-prazer (não: ao meu ver, ao meu lado, ao seu pedido).

A palácio? Ao palácio?
Parece bobagem. Mas bobagem não é. Olho na diferença.
Use a palácio se a pessoa teve audiência na casa do todo-po-
deroso: O deputado foi a palácio tratar das emendas. Mas se
ela só fez uma visitinha, estenda tapete vermelho para ao pa-
lácio: Na viagem, os turistas se dirigiram ao palácio.

A par? Ao par?
A par, expressão invariável, equivale a ciente, informado: O
presidente está a par das reivindicações dos grevistas.
Ao par significa em equivalência de valor (título ou moeda de
valor idêntico): O dólar já esteve ao par do real. Agora não está.

((  CCoolluunnaa  rreeppuubblliiccaaddaa..  AA  aauuttoorraa  eessttáá  ddee  fféérriiaass..))
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» NAIRA SALES

Omarketing olfativo ga-
nha cada vez mais es-
paço no comércio. Es-
tudos apontam que o

consumidor tende a permane-
cer mais tempo dentro de uma
loja quando ambiente é aro-
matizado. A premissa da estra-
tégia é capturar o cliente pelo
olfato, utilizando-se do poder
de recordação dos cheiros, fa-
zendo com que pessoas se
lembrem de determinado lo-
cal e, acima de tudo, retornem.
Segundo especialistas em va-
rejo, é possível criar, a partir de
aromas, uma identidade para
lojas, produtos e até mesmo
uma marca, o que ajuda a es-
tabelecer também um elo di-
reto com o cliente.

Cassinos norte-americanos
foram as primeiros a fazer do
aroma um aliado, usando-o
para manter os apostadores
mais tempo diante das mesas
de jogos, ainda na década de
70. Chineses e japoneses tam-
bém investiram na aromatiza-
ção dos mais diversos tipos de
ambiente e até o metrô de Paris
tem sua própria marca olfativa. 

No Brasil, o conceito ainda é
relativamente novo, iniciado
em meados dos anos 90 por al-
guns supermercados dispostos
a atrair atenção dos consumi-
dores para áreas de pouco trá-
fego ou para um novo produto
em oferta. Depois vieram as
feiras e exposições e, há não
mais de três anos, uma deman-
da mais significativa por parte
do varejo e de promotores de
eventos artísticos e culturais.

Especialista em branding e
diretora da Brand Up, espe-
cializada em gestão e constru-
ção de marcas, Jeaninne Car-
valho Mettes conta que o ma-
rketing olfativo ganhou força
há cerca de cinco anos, com a
ascensão da chamada expe-
riência de compra. “Ela con-
siste em trabalhar os cinco
sentidos do consumidor em
um ambiente agradável. A ilu-
minação e a música também
colaboram para isso”, afirma.

De acordo com Jeaninne, o
objetivo é fazer com que o
cliente fique mais tempo na
loja e, consequentemente, o
valor da sua compra aumente.
Ela ressalta que há ainda ou-
tros pontos subjetivos para
fortalecer a identidade da em-
presa e uma fragrância pode
trazer lembranças e tornar a
compra mais emocional. “O
consumidor se desarma. Uma
padaria sempre deve ter chei-
ro de pão fresquinho, por
exemplo. O mesmo vale para o
cinema, que sempre tem um
aroma de pipoca no ar”, diz a
especialista. “Muitos podem
não estar com fome, mas aca-
bam consumindo. Há também

os casos das lojas de cama,
mesa e banho, que contam
com essências específicas pa-
ra despertar uma sensação de
conforto e bem-estar e nos
provocar a vontade de consu-
mir”, completa.

Na opinião de Jeaninne, a
fragrância pode aumentar as
vendas de uma loja. “Afinal,
trata-se de uma extensão da
marca em novos nichos de pro-
dutos para uma experiência
mais completa”. Ela acrescenta
que é importante sempre ba-
sear a essência da marca em
ideias, atributos e metáforas
que formem o seu DNA. “O aro-
ma deve ser único e distinto a
fim de que as notas daquela es-
sência levem à identificação
imediata da marca”, orienta.

Dona da Mona’s Flower, que
desenvolve aromas para diver-
sos estabelecimentos comer-
ciais como o W Spa, o Spa e ho-
tel Posse do Corpo e Fashion
Mix, Marcia Rissato afirma que
estudos comprovam que os
cheiros têm mais eficiência na
identificação de um produto
ou marca do que o tato e a vi-
são. “O paladar distingue gos-
tos doces, salgados, azedos e
amargos. A visão reconhece
200 cores. Já o nariz é capaz de
identificar 10 mil cheiros”, diz a
empresária. “Além do ser hu-
mano ter mil genes relaciona-
dos ao olfato, o sentido pode
despertar emoções ou resgatar
memórias que se perpetuam
por anos”, completa.

Marcia conta que o volume
de negócios da empresa está
em torno de R$ 5 milhões por
ano. Ela diz que, embora te-
nha lançado há pouco tempo
um spray que reúne aromas
florais e óleos naturais volta-
do para o varejo, as datas do
calendário comemorativo do

Formas de pegar o 
cliente pelo cheiro
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Inicialmente usado por cassinos americanos, o marketing olfativo ganha espaço no
varejo. Especialistas dizem que aromas ajudam a criar a identidade de uma marca 

setor já se mostram impor-
tantes para o faturamento da
Mona’s Flower. “No Dia dos
Pais obtive uma grande pro-
cura e as encomendas para o
Natal já superaram minhas
expectativas”, revela.

Vestuário

A loja infantil Alphabeto
passou a usar o marketing sen-
sorial para criar um ambiente
agradável e convidativo ao seu
público-alvo, formado basica-
mente por pais. “Tocar positi-
vamente os sentidos dos nos-
sos clientes é essencial para
proporcionar a eles uma expe-
riência satisfatória ao visitar
uma de nossas lojas”, diz a
coordenadora de marketing
para franquia da Alphabeto,
Nayara Amaral.

De acordo do Nayara, o olfa-
to é estimulado pelo aromati-
zante fornecido pela empresa a
fim de unir a rede de franquia
em torno de uma mesma iden-
tidade olfativa. “O aroma atual-
mente utilizado é fornecido em
vidros spray”, revela a executiva,
destacando que a temperatura
ambiente da loja também é im-
portante. “Ela também recai so-
bre o sentido do tato. Se for agra-
dável, o cliente permanece mais
tempo na loja”, completa.

Ela conta que a essência
atualmente utilizada tem chei-
ro cítrico de laranja, mesma
cor da logomarca da empresa,
e não tem características femi-
nina ou masculina, além de
não possuir aroma caracterís-
tico de bebê. “O aromatizante
é aplicado no ar-condicionado
ou borrifado livremente pelo
salão de vendas e é reaplicado
durante o decorrer do dia, con-
forme necessidade para ma-
nutenção do aroma”, explica
Nayara. “O aroma faz parte das
características sensoriais da
marca Alphabeto. Escolhemos
uma fragrância mais neutra
possível para evitar qualquer
desconforto aos clientes. Tam-
bém recomendamos que a
aplicação do produto não seja
exagerada”, relata.

Segundo a coordenadora de
marketing da Alphabeto, fora a
questão da construção da
identidade da marca, o bem-
estar causado pelas fragrân-
cias é uma tática de aumento
de tempo de permanência e fi-
delização de clientes. “Segun-
do pesquisa comportamental
realizada na Alemanha, o uso
de fragrâncias personalizadas
aumenta em cerca de 15% o
tempo de permanência do
cliente no ponto de venda. E
em 14% a probabilidade de
compra”, cita Nayara. Ela esti-
ma que o faturamento no últi-
mo trimestre, em virtude das
festas de Natal e réveillon, su-

ba 20% em relação a igual pe-
ríodo do ano passado.

Sócio da Lessô, de calçados
e acessórios, Eduardo Pólo
conta que a decoração da loja
tem tons de rosa e candy color.
Já o público-alvo é majorita-
riamente formado por jovens.
Por conta disso, o empresário
escolheu para o ambiente a
Antik Summer, fragrância que
remete a frescor, juventude e
bem estar. “Ela mistura notas
amadeiradas de cedro e carva-
lho, frutas cítricas e frescas.
Sofisticado e chique ao mes-
mo tempo”, diz Pólo.

Segundo ele, as clientes
sempre elogiam o cheiro da lo-
ja. “Nosso aroma é a cara da
marca, faz com que as clientes
se sintam confortáveis e fi-
quem por mais tempo. Elas se
envolvem nesta atmosfera e
lembram-se de nós quando
sentem um cheirinho pareci-
do”, afirma o sócio.

Na opinião de Pólo, é muito
importante quando o cliente
repara e comenta que gosta do
cheiro da loja. “Mulheres têm
uma forte identificação com sa-
patos, que remetem à sensuali-
dade, segurança, prazer, poder
e feminilidade. Nossa fragrân-
cia traz todos estes sentimentos
à tona”, afirma. Ele acrescenta
que, depois que a empresa pas-
sou a trabalhar com o marke-
ting sensorial, as vendas au-
mentaram em torno de 15%.
“Uma atmosfera agradável con-
vida o cliente a permanecer
mais tempo nas lojas”, ressalta.

Perfume

O sucesso do perfume às
vezes é tanto que muitas lojas
acabam vendendo o próprio
aroma. Especializada em en-
xovais e decoração para bebês,
a BK Home é um exemplo. “A
fragrância da loja foi escolhida
com muito cuidado, pois que-
ríamos algo que remetesse ao
universo infantil, mas que fos-
se único, exclusivo”, conta uma
das donas, Priscilla Bergman,
que contratou uma empresa
especializada para chegar ao
aroma definitivo. “Começa-
mos a venda do perfume há
dois meses”, completa.

Para ela, ao proporcionar
uma experiência prazerosa, a
fragrância estimula o cliente a
ficar mais tempo na loja. “É cla-
ro que depende de vários ou-
tros fatores como o estímulo vi-
sual, auditivo, o bom atendi-
mento, mas sem dúvida o olfa-
tivo contribui para o sucesso da
marca”, ressalta a empresária,
ressaltando que os consumido-
res estão cada vez mais exigen-
te. “É fundamental primar pela
excelência no atendimento e
um ambiente impecável para
cativá-los”, completa Priscilla.

Marcia: procura de lojistas pelos aromatizadores produzidos por sua empresa aumenta a cada dia 
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