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No livro "O Perfume", do alemão Patrick Suskind, um homem que nasceu sem cheiro gasta a 
maior parte da vida buscando exatamente o que lhe falta: o perfume perfeito, nem que para isso 
tenha de matar algumas virgens. Vanice Cecília Zanoni, uma administradora de empresas de São 
Paulo, não pretende chegar a tanto, mas também passa a vida à procura de aromas e odores. Ela 
vende cheiros. É dona da Croma Microencapsulados, empresa especializada em marketing 
aromático, que fatura R$ 3 milhões por ano. 
 
A Croma aromatiza desde uma simples etiqueta de roupa até outdoors, salas de cinema, selos dos 
Correios ou festas. E o leque de aromas inclui das fragrâncias mais comuns, como a de frutas, até 
as mais inventivas, como cheiro de carro novo. 
 
Um dos produtos mais atraentes é a propaganda aromatizada. Para o lançamento do chocotone 
da Bauducco, a Croma "perfumou" 32 salas de cinema da rede Cinemark. Cada vez que passava 
na tela a propaganda da Bauducco o cheirinho do panetone invadia o cinema, numa ação criada 
pela agência de publicidade AlmappBBDO. 
 
A Croma levou para os cinemas máquinas difusoras de aromas. "Delas, saiam microcápsulas com 
cheiro de panetone que aromatizavam ambient es", diz Vanice, que se inspirou em uma fábrica 
italiana para montar a Croma. 
 
A ação da Bauducco foi similar à da Bombril. Quando lançou o Pinho Sol Limão, a Croma 
aromatizou 30 outdoors em cinco capitais brasileiras, com o novo perfume do desinfetante. O 
aluguel mensal de uma máquina desse porte sai por R$ 400. 
 
"É mais uma forma de fazer publicidade, mas usando como apelo o olfato do consumidor", diz 
Vanice. Paulo Canossa Júnior, diretor geral de mídia da AlmappBBDO, diz que esse tipo de 
marketing é bastante comum em propagandas de perfumes, mas vem ganhando espaço em 
outras categorias de produtos. 
 
Marcella Puglia, gerente da marca Vinólia, da Unilever, conta que o retorno de uma ação de 
marketing "perfumada" tem impacto imediato sobre as vendas. "Ao conhecer o perfume, a 
consumidora fica mais estimulada para ir ao ponto-de-venda", diz Marcella. 
 
Na onda do marketing aromatizado, o Pão de Açúcar prepara sua ofensiva. A estréia deu-se com a 
propaganda dos cafés vendidos nas suas lojas. A peça publicitária, assinada pela Africa, foi 
veiculada no "Estado de S. Paulo".  
 
Antes da impressão, são colocadas sobre o papel-jornal micro-cápsulas com essência de café e 
seu cheiro exala com o simples manusear do jornal, segundo Vanice, da Croma. "São diminutos 
ovinhos de gelatinas com essência dentro." E não é preciso fazer uma fricção sobre o anúncio, 
como propagandas de perfumes. "Tivemos um retorno enorme com cartas de clientes comentando 
a inovação" diz Heloisa Morel, gerente de marketing do Pão de Açúcar. A varejista prepara o 
lançamento de novas peças, desta vez com destaques para outras categorias, como alimentos. 
 
Com o sucesso dos anúncios, a Croma aposta em outras inovações, como aromatizar tecidos, por 
exemplo. "Há inúmeras opções", diz Vanice, que atende a 200 clientes por mês. "A Croma é a 
única empresa brasileira que faz anúncios com micro-cápsulas", garante. 
 
No começo, Vanice importava 30 toneladas de impressos aromatizados. Com o tempo, porém, 
desenvolveu a técnica das micro-cápsulas e dos difusores de aromas. 
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