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Investimento em marketing olfativo atrai consumidor e aumenta receita em até 15%  
 
Utilizado há mais de 30 anos na Europa como uma alternativa ao mofo, o cheirinho bom do 
interior das lojas vem ganhando status nos trópicos. Com o rótulo de marketing olfativo, visa 
seduzir os clientes através de um odor específico, resultado da mistura de óleos essenciais ou 
aroma sintético.  
 
- Além de atrair quem está passando na porta da loja, o marketing olfativo faz com que o 
consumidor fique mais tempo no ambiente, deixando-o mais suscetível à ação dos vendedores - 
completa Eduardo Caritá, dono da Croma Microencapsulados, empresa que tem 90% dos seus 
negócios gerados pelo marketing olfativo.  
 
Fatores como clima, público alvo e conceito da empresa são levados em conta na hora de se 
produzir o cheiro ideal, que pode levar até um mês para ser desenvolvido. A distribuição do aroma 
no ambiente é feita por um difusor e, mais raramente, pelo próprio ar condicionado.  
 
- O marketing olfativo funciona porque é emocional, é instintivo. Não funciona só para o homem, 
mas para o mamífero - explica Eduardo, apostando na força do produto.  
 
Ele estima um aumento de 15% no faturamento das empresas que utilizam a estratégia cheirosa.  
 
De olho no mercado crescente gerado pela atividade, há cinco anos surgiu a Originallis, loja 
especializada em aromaterapia. Comercializando óleos essenciais e difusores, a marca tem 
alcançado tamanho sucesso que inaugurou, no mês passado, a sétima loja da rede.  
 
Outra empresa do setor é a Share do Brasil, do casal Neiva Brum e Cristhian Coutinho. Há dois 
anos, dividem as tarefas:  
 
- Ele fica com a aromatização sintética, e eu, com os óleos - conta Neiva.  
 
Ela explica que se o ambiente for aromatizado com os óleos terá agregados os valores da 
aromaterapia, como por exemplo, a capacidade de estimular ou relaxar. Por esse tipo de trabalho, 
o preço é mais caro.  
 
O investimento pode ser alto, mas permite ao comerciante cifras maiores. Além de atrair novos 
clientes e deixar a marca da loja na memória do consumidor, as lojas podem até comercializar o 
cheirinho. É o caso da Chocolate, loja de roupas, que em 1997 simultaneamente adotou o 
marketing olfativo e desenvolveu um home spray, vendido por R$ 44.  
 
Na mesma linha segue a Cláudia Simões, adepta da prática há 13 anos.  
 
- Quando resolvemos perfumar a loja, desenvolvemos paralelamente uma colônia, que se tornou 
marca registrada - diz a compradora da grife feminina, Mônica Martins.  
 
O sucesso foi tanto que a loja planeja lançar um spray na próxima coleção de verão.  
 
Victor Paladino, diretor comercial da loja de decoração Ornare, aromatizada há quatro anos, 
discorda da venda ao público.  
 
 



- A comercialização gera uma banalização. Queremos exclusividade - conta ele, que oferece um 
frasco como brinde aos clientes em potencial - Arquitetos e decoradores ganham nosso 
aromatizante e acabam divulgando a marca quando recebem visitas em suas casas.  
 
Apostando no poder da comunicação olfativa, o osmólogo (especialista em aromas) Fernando 
Amaral, dono da World Natural Fragance (WNF), lança ainda este ano o livro Os mistérios do 
olfato.  
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Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 9 jun. 2003. 


