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Grifes perfumam estabelecimentos como parte da construção da marca. 
 
Um dos maiores segredos da Farm, grife de moda feminina carioca, não é o corte das suas roupas 
nem as cores de suas coleções. O cheiro de madeira que domina o ambiente de cada loja já foi 
motivo de perguntas de várias consumidoras e também de diversos elogios, mas a fórmula é 
guardada a sete chaves. Segredo que também tira o sono das clientes da Hi-lo, em São Paulo e 
da Bob Store, que tem 21 lojas espalhadas por todo País. 
 
Aromas diferenciados podem ser atrativos para o público e dar impulso nas vendas. Mas nem toda 
loja pode se valer desse artifício. Só segmentos específicos do varejo, como moda feminina, 
perfumaria e moda para jovens conseguem fazer do marketing olfativo um meio de aquecer as 
vendas, conquistar a clientela e, principalmente, criar uma identidade para a marca.  
 
"Trabalhar com os sentidos é fundamental para incentivar a compra por impulso e também para 
criar uma identidade exclusiva para a marca. Muitas lojas ficam conhecidas pelo seu cheiro e pelo 
bem-estar que proporcionam às pessoas. Isso fortalece a imagem e também acaba fazendo com 
que as pessoas sempre lembrem daquela sensação boa e voltem para comprar mais", explica a 
coordenadora do MBA de Marketing de Varejo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Rio), Rita 
Martins. 
 
A professora, porém, faz um alerta: o excesso do cheiro pode ser tão desagradável quanto o bem-
estar que pode causar. "Muitas perfumarias pecam por isso. A mistura de aromas de perfumes 
diferentes chega até a enjoar. Tudo tem quer dosado para criar um ambiente agradável", frisa.  
 
Criar um ambiente agradável é uma das especialidades da Farm, grife de moda feminina com 14 
lojas espalhadas por grandes centros como Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. A 
fragrância que domina todos os ambientes das lojas da marca é uma fórmula guardada a sete 
chaves, com um aroma amadeirado.  
 
"Nossas vendedoras borrifam o perfume o tempo todo", conta Kátia Barros, uma das sócias da 
Farm. Uma proposta semelhante à de Camila Botelho, sócia da Hi-Lo, em São Paulo. "Nosso 
aromatizador fica ligado em dois lugares da loja, o tempo todo espalhando o perfume. É uma 
forma de tornar o ambiente mais agradável e de conseguir uma identidade para a nossa loja", 
revela. 
 
O aroma promove diferenciação. "Quando entram na loja, os clientes reconhecem o cheiro. Eles 
sempre perguntam que perfume é aquele. Isso faz com que conheçam o universo da Farm, vistam 
a camisa da nossa grife e passem a freqüentar as lojas", atesta Kátia, da Farm. 
 
Venda de perfumes gera receita  
 
O sucesso dos cheiros da Farm e da Hi-Lo acabou inspirando suas sócias a criarem um perfume de 
odor amadeirado (no caso da Farm) e um spray-ambiente com eucalipto, manjericão, sândalo e 
ginseng (entre outros segredos) para a venda nas próprias lojas.  
 
A mesma estratégia foi adotada pela Bob Store, marca de moda feminina com 21 lojas espalhadas 
por todo Brasil, em 2004, quando foi lançado o Bob Blend, água perfumada com pétalas de rosa e 
madeira. "Lançamos o Bob Blend ao mesmo tempo em que espalhamos a sua fragrância por todas 
nossas lojas. Hoje, temos um público fiel do perfume que foi conquistado através dessa nossa 
iniciativa", confirma Gabriela Miceli, assistente de marketing da grife.  
 



A coordenadora do MBA de Marketing de Varejo da FGV-Rio, Rita Martins, aprova a idéia. "Vender 
a essência reforça a identidade da marca, que já foi auxiliada pelo uso da fragrância dentro da 
loja, e também pode gerar muitos lucros", conclui. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 jun. 2006, Jornal do Lojista, p. B-9. 


