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Quando falamos em comunicação, sempre fazemos associações com as palavras verbalizadas, 
com as roupas, os acessórios, os movimentos do corpo, as cores que escolhemos usar ou do 
nosso comportamento. Entretanto, nos esquecemos de um poderoso elemento de comunicação: o 
aroma.  
 
Cinco são os sentidos que o homem utiliza para conhecer o mundo. Alguns estudos de 
antropologia assinalam a audição e o olfato como os sentidos mais instintivos. Os aromas fazem 
parte de uma esfera sensível que, não governada pela razão, se torna um potencial perigo na 
aceitabilidade social, tornando-se um fortíssimo elemento de comunicação.  
 
O olfato é um sentido poderoso. Vai direto para o sistema límbico (não consciente). A linguagem 
dos perfumes é semelhante à palavra poética, sugestiva e evocativa. É capaz de suscitar emoções 
e de anular distância de espaço e tempo. O aroma interage com o corpo e a mente.  
 
A mente é capaz de reconhecer aproximadamente 10 mil tipos de cheiros diferentes. Muitas 
associações são suscitadas pelos cheiros, seja de lugares, pessoas ou fases da vida. É o que 
chamamos de memória olfativa.  
 
Uma área que vem sendo bastante explorada é o marketing olfativo, onde lojas e produtos são 
identificados pelo aroma. Seguindo essa linha, acaba de ser inaugurada no Brooklyn, em Nova 
York (EUA), uma loja onde são vendidas as mais diversas fragrâncias, que remetem a 
determinados momentos da vida ou a sensações agradáveis. Lá é possível encontrar essências de 
carro novo, bonecas de plástico, fumaça de charuto, trufas brancas, entre outras.  
 
Mensagens poderosas  
 
No campo pessoal, os aromas enviam mensagens. Eles são um poderosíssimo elemento de 
comunicação não-verbal. O nosso perfume pode ser associado à nossa imagem, ajudando na 
construção da nossa identidade pessoal. Logicamente esta associação deve ser feita de maneira 
positiva, ou seja, não devemos ser lembrados por odores desagradáveis, como por exemplo mau 
hálito, ou mesmo por perfumes desagradáveis.  
 
Todas as associações referentes à nossa pessoa ou imagem deve ser positiva. Um ponto 
importante a considerar na hora da escolha do perfume é o respeito ao outro. Principalmente no 
ambiente de trabalho, devemos levar em consideração as outras pessoas que ocupam o mesmo 
espaço físico que nós. As melhores fragrâncias, quando falamos em trabalho, são as mais suaves 
e menos doces. O que é agradável para uns não é necessariamente para outros, portanto, 
atenção à quantidade usada, à fragrância escolhida e ao local onde estamos. Lembre-se que o 
perfume tem o poder de aproximar, mas também o de repelir.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 nov. 2005, Plano Pessoal, p. C-7. 


