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Resumo 
 

No actual milénio, a marca não se deve limitar à propriedade e garantia de qualidade, 

mas também deve ser vista como uma fonte de associações sensoriais, que podem 

resultar em experiências afectivas gratificantes (Schmitt, 2000). Assim, um 

posicionamento baseado unicamente em pressupostos gerais como a qualidade, 

inovação e liderança, tornou-se tão vulgar que muitas vezes passa despercebido. Graças 

à evolução tecnológica a qualidade não é mais um extra, mas sim uma oferta 

indispensável para uma marca que se quer manter no mercado: a maior parte das 

empresas já é capaz de oferecer qualidade a preços competitivos. Por outro lado, os 

consumidores procuram marcas que façam parte do seu estilo de vida, que acrescentem 

significado ao seu dia a dia e à sua vida, marcas com as quais se possam identificar. 

 

As experiências sensoriais são imediatas e eficazes, e quanto maior for o número de 

sentidos estimulados mais fortes serão essas experiência, razão pela qual é importante 

integrá-los numa estratégia de branding. Para tal, uma estratégia que utilize os sentidos 

deve fazer parte do sinal e objecto da marca e estar em sintonia com o seu 

posicionamento, para que a imagem transmitida tenha o impacto desejado junto do seu 

público. O ponto de venda apresenta-se como o local por excelência onde o consumidor 

toma a maior parte das suas decisões de compra e onde é possível criar uma atmosfera 

única que marque o encontro entre o consumidor e a marca, levando ao desejo de repetir 

a experiência de consumo. Como refere Gobé “…é o aspecto emocional dos produtos e 

os seus sistemas de distribuição, que mais influenciarão a decisão dos clientes e o preço 

que estão dispostos a pagar”, (2001). O branding sensorial ajuda assim a marca a 

cumprir o seu papel de identificadora e diferenciadora ao oferecer uma experiência 

única e intensa. Esta diferenciação tem como objectivo levar à repetição da experiência, 

ou seja, fidelizar.  

 

O estudo de caso incide na marca Casa da Música, porque se trata de um exemplo onde 

o marketing sensorial permite identificar a marca e diferenciá-la de todas as restantes, 

devido a várias características únicas e inovadoras que apelam aos sentidos. O sentir 

agir e conhecer contribuem para a vivência de uma experiência emocional distinta, que 

se quer que fique gravada na memória como uma referência. 
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Abstract 
 

In the current millennium, brand should not be confined to property and quality 

guarantee, but it should also be seen as a source of sensory associations that can lead to 

emotional experiences rewards (Schmitt, 2000). Thus, a position only based on general 

assumptions such as quality, innovation and leadership, has become so common that 

often skips unnoticed. Thanks to technological develpment quality is no longer 

considered as an extra but as an essential offer for a brand that wants to keep itself in the 

market: most companies are now able to offer quality at competitive prices. On the 

other hand, consumers search for brands that are part of their lifestyle, that add meaning 

to their daily lives, brands with which they can identify themselves. 

 

The sensory experiences are immediate and effective, and the greater the number of 

senses is stimulated, the stronger these experiences will be, which is why it is so 

important to integrate them in the branding strategy. Therefore, a strategy that uses the 

senses must be part of the signal and aim of the brand, as well as  to be on the same 

wavelength  with its positioning, so that the image transmitted has the desired impact 

among his audience. The store is therefore the place par excellence where the consumer 

takes the most part of their buying decisions and where you can create an unique 

atmosphere that marks the engagement of both consumer and brand, leading to the 

desire to repeat their experience of consumption. As Gobé refers «... it is the emotional 

aspect of the products and their distribution systems, which influence the most the 

decision of the customers and the price they are willing to pay» (2001). The sensory 

branding helps the brand to fulfill its role of identifying and differentiating by offering 

an unique and intense experience. This distinction is intended to lead to the repeating of 

the experience, or loyalty. 

 

The case study focuses on the brand of “Casa da Música”, because it is an example 

where the sensory marketing enables to identify the brand and differentiates it from all 

the others, due to several unique and innovative features that appeal to the senses. The 

feel, the act, and the acknowledge contribute to the experience of a different emotional 

experience, that will keep in the memory as a reference. 
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Não me ofereças coisas. 

 
Não me ofereças sapatos. 

Oferece-me comodidade para os meus pés e o prazer de caminhar. 

Não me ofereças casa. 

Oferece-me segurança, conforto e um lugar que prime pela limpeza e 

felicidade. 

Não me ofereças livros. 

Oferece-me horas de prazer e o privilégio do conhecimento. 

Não me ofereças discos. 

Oferece-me lazer e a sonoridade da música. 

Não me ofereças ferramentas. 

Ofereça-me o benefício e o prazer de fazer coisas bonitas. 

Não me ofereças móveis. 

Oferece-me o conforto e a tranquilidade de um ambiente aconchegante. 

Não me ofereças coisas. 

Oferece-me ideias, emoções, bem-estar, sentimentos e benefícios. 

Por favor, não me ofereças coisas." 
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