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A estratégia do ‘Sell with Smell’ ou ‘Venda pelo Cheiro’, consolidada em países da 
Europa, no Japão e Estados Unidos, começa a ganhar corpo também no Brasil. A 
tendência chegou há cinco anos no País e foi disseminada apenas por alguns setores 
como o alimentício e o de perfumaria, que passaram a divulgar seus produtos por meio 
de anúncios perfumados, como uma estratégia de marketing.  
 
Agora, o serviço começa a chamar a atenção e incrementar em até 10% os negócios 
de segmentos distintos, como lojas de roupas, antiquários, hotéis e clínicas de 
tratamento, que buscam conquistar e fidelizar clientes — literalmente — pelo nariz.  
 
A psicóloga e aromaterapeuta Sâmia Maluf garante que foi quem introduziu a 
tendência por aqui, depois de ter conhecido o serviço em uma viagem a Las Vegas. “O 
Hotel Hilton é todo aromatizado e seu perfume é inesquecível. Vi que podia trazer essa 
idéia para o Brasil e passei mais de cinco anos pesquisando a influência dos aromas no 
comportamento das pessoas.”  
 
De acordo com ela, o aroma fica gravado na memória olfativa das pessoas e pode se 
tornar um artigo da linha da própria empresa. Para lançar sua marca, Sâmia investiu 
US$ 150 mil para mesclar 50 tipos diferentes de óleos essenciais e equipamentos, 
como um vaporizador elétrico.  
 
A partir daí, a aromaterapeuta passou a atender apenas o mercado corporativo, 
oferecendo produtos exclusivos para cada cliente. Hoje, Sâmia tem 15 clientes entre 
pet shops, spas e hotéis como o Renaissence , o Meliá Confort e o Marriott .  
 
Sâmia garante que já existem mais de 60 spas interessados no marketing olfativo e 
ela espera fechar o ano com 100 clientes. “Antes de desenvolver o aroma para cada 
ambiente é feito um estudo minucioso sobre a proposta de marketing e a imagem que 
o cliente pretende obter junto ao seu público-alvo. Para cada fragrância, são usados 50 
tipos de óleos, todos importados”, diz.  
 
Roupa perfumada 
 
Há dois anos no mercado, o brechó de grifes internacionais Garage Sale , localizado na 
Vila Mariana, capital paulista, foi a primeira loja de roupas a adotar o marketing 
olfativo.  
 
Há cinco meses a empresa investiu R$ 3 mil para obter sua fragrância exclusiva e o 
vaporizador. Para achar um perfume que agradasse a clientes e funcionários, foram 
testadas oito essências em um mês.  
 
Segundo Emily Cochrane, proprietária, depois de adotar o aroma, as vendas 
aumentaram em 10%. “Não é uma fórmula mágica. Acredito que o aroma da loja 
desiniba os clientes que, estimulados, acabam comprando”, comenta. Com a demanda 
crescendo, Emily viu que vender a essência seria outra forma de ganhar dinheiro e 
fechou parceria para comercializar sua fragrância ao preço de R$ 65.  
 



“O perfume cítrico, amadeirado e floral agradou tanto que agora temos um produto a 
mais”, disse ela. A Garage Sale atende 800 pessoas por mês. No ano passado, a 
empresa faturou R$ 100 mil e espera crescer 10% este ano, com esta novidade. 
 
Há quatro anos no mercado, a Clínica Alliance , especializada em tratamentos estéticos 
e cirurgia  plástica, localizada na Mooca, resolveu adotar o marketing olfativo para 
fidelizar clientes.  
 
Segundo Regina Cuzziol, proprietária da Alliance, a diferença é sentida no ar, ou seja, 
no humor dos clientes, que parecem mais satisfeitos. “Depois que aromatizamos a sala 
do dentista, as pessoas passaram a se sentir mais confortáveis, inclusive as crianças. É 
uma estratégia de fidelização importante”, conta.  
 
Além do investimento inicial para ter sua essência exclusiva, a Clínica desembolsa R$ 
400 todo mês na compra de dois litros do produto. “Atendemos uma média de 120 
clientes por semana e 99% deles elogiam o aroma do local. Esse diferencial nos trouxe 
um incremento de 10%, pois os retornos aumentaram depois que odorizamos o 
ambiente”, disse. 
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