
O Branding no Sec. XXI: Um apelo aos sentidos 

1

 

 

 

 

 

Capítulo I. 

Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Branding no Sec. XXI: Um apelo aos sentidos 

2

 

Os consumidores deixaram de se contentar unicamente com as características físicas e 

vantagens funcionais dos produtos, sendo necessário procurar novas formas de 

acrescentar valor às soluções propostas. As marcas surgem assim com um importante 

papel diferenciador, oferecendo uma perspectiva mais humana, tentando preencher as 

necessidades emocionais dos consumidores. A este respeito, um estudo realizado por 

Susan Fournier, investigadora de consumo da Universidade de Económicas de Harvard, 

concluiu que os consumidores usam descrições das suas relações com as marcas muito 

similares às descrições das suas relações com as pessoas (Schmitt, 1999). É como se as 

marcas assumissem qualidades humanas, antropomorfizando-se. Este processo desperta 

também o lado imaginativo do ser humano, que reside não no que acredita ser verdade, 

mas naquilo que quer que seja a realidade (Buitoni, 1999).  

 

Neste contexto oferecer experiências ao consumidor transformou-se numa forma 

sustentável de criar diferenciação e numa consequente fonte de expansão económica 

(Gilmore, 2000). A nova economia da experiência abre assim portas a um marketing 

mais “sentido” e mais apoiado numa visão humana e emocional (Gilmore, 2000), o que 

faz com que marcas que apelem aos sentidos de uma forma criativa e envolvente sejam 

capazes de demonstrar que o prazer da experiência de marca vale tempo e que pode ter 

preço premium. As marcas não se devem limitar deste modo a oferecer apenas bens e 

serviços, mas sim experiências ricas em sensações, já que os sentidos são um meio 

eficaz para se atingir as emoções. Para tal é necessário que os sentidos sejam 

devidamente integrados numa estratégia de branding, o que inclui o sinal e objecto da 

marca. Por outro lado, quantos mais sentidos forem utilizados maior será o impacto e 

efeito produzidos, sendo contudo essencial que estes estejam em sintonia com o 

posicionamento de marca e com os seus principais valores, para que a imagem 

transmitida seja coerente e coesa. Os sentidos devem igualmente ser utilizados no maior 

número possível de pontos de contacto com o consumidor (produto/serviço oferecido, 

comunicação da marca, edifícios e ambientes…) para que a imagem transmitida 

produza o efeito desejado. Só assim a marca estará em condições de facilitar a sua 

identificação e reconhecimento, tal como garantir a sua diferenciação.  

Num mercado saturado de marcas, são os aspectos intangíveis que mais tocam o 

consumidor e o levam à fidelização, tornando-se imperativo utilizar estratégias eficazes 
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a este nível. É preciso não esquecer que os sentidos são um meio eficaz para criar um 

vínculo emocional com os consumidores, devido às suas particularidades e mais valias: 

as experiências são vividas e sentidas graças a eles. Contudo, os sentidos só por si não 

fazem milagres. É importante que as marcas ofereçam qualidade e cumpram as suas 

promessas, conjugando eficácia, eficiência com emoção.   

 

O objectivo desta dissertação é mostrar a importância que o branding sensorial tem 

numa estratégia de marca, provocando respostas cognitivas, afectivas e 

comportamentais, que facilitam o reconhecimento da marca, assim como a sua 

diferenciação através de associações, levando à compra e fidelização. A questão que se 

coloca é se o branding sensorial pode ajudar a marca a cumprir os seus objectivos de 

forma mais efectiva, esperando-se compreender no final desta dissertação que o 

branding sensorial é de facto um instrumento útil e actualmente indispensável na 

estratégia de marcas. Mais do que uma tendência, o branding sensorial é uma realidade 

que veio para ficar, e apesar da pouca bibliografia existente há um número cada vez 

maior de investigadores interessados em abordar e explorar esta temática, devido ao 

potencial que apresenta numa estratégia de branding. Espera-se igualmente no final 

deste estudo compreender como tirar mais partido dos sentidos para que sejam 

incorporados numa estratégia de branding de forma integrada e holística contribuindo 

para o sucesso da marca. 

 

A marca escolhida para o estudo de caso foi a Casa da Música pelo facto de constituir 

uma marca multisensorial, que utiliza vários sentidos para estimular e se relacionar com 

o seu público, oferecendo uma experiência única. A personalidade desta marca torna-se 

assim distinta e a imagem reflectida transmite os seus principais valores. A informação 

recolhida baseou-se em bibliografia e nos conteúdos do site da marca, e na observação 

directa, na qual se inclui a presença em eventos e uma visita guiada.  

 

O presente estudo encontra-se dividido em duas partes, de modo a concretizar os 

objectivos referidos anteriormente. A primeira parte centra-se na literatura bibliográfica 

sobre os principais conceitos associados ao tema da presente dissertação e a segunda 

parte inclui o estudo de caso. Nos dois primeiros capítulos é abordada a evolução da 
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marca assim como o seu conceito, sendo referidos o sinal, o objecto e o interpretante da 

marca que fazem parte do Modelo Triádico proposto por Paulo Lencastre (2007), 

elementos estes que devem fazer parte da estratégia do branding sensorial para que esta 

se torne mais efectiva. No terceiro capítulo é explicada a emergência do marketing 

sensorial e o seu enquadramento dentro do marketing de experiências, sendo referidas 

igualmente as suas principais vantagens. Já o quarto capítulo e o quinto capítulos são 

dedicados ao branding sensorial, sendo abordados os cincos sentidos, as suas 

particularidades, modo de funcionamento e potencialidades e o conceito de sinestesia. O 

ponto de venda merece principal destaque nesta dissertação, pelo facto de ser o local por 

excelência de contacto entre o consumidor e a marca, onde o consumidor procede a 

avaliações que vão influenciar a sua decisão de compra e de voltar ou não a repetir a 

experiência. São ainda descritos os principais passos para criar uma estratégia de 

branding no ponto de venda, sendo feita referência à Pirâmide Sensorial de Lindstrom 

(2005).   

 

De seguida é realizada uma análise à marca Casa da Música e ao seu enquadramento no 

Modelo Triádico, de forma a analisar o seu sinal, objecto e o forma como estes 

elementos se propõem a cumprir o objectivo de transmitir uma imagem de acordo com 

o seu posicionamento, junto do interpretante. Devido à importância que o ponto de 

venda tem vindo a assumir no marketing sensorial é dado destaque ao espaço da Casa 

da Música, onde é analisado não só o exterior edifício como o seu interior. É assim 

analisada a utilização dos diferentes sentidos no branding da Casa da Música, as suas 

potencialidades e eventuais oportunidades que ficam por explorar. O objectivo é 

verificar se os estímulos sensoriais utilizados pela Casa da Música facilitam a 

identificação e diferenciação da marca levando à fidelização.   
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Capítulo II. 

Evolução da marca 
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«A sociedade não consome apenas o próprio produto, a sua utilidade,  

mas também o seu valor simbólico.» 

Braudillard 
 

 

Inicialmente, a marca foi utilizada como denominação de origem, dando-se o seu 

desenvolvimento a nível económico e social em meados do séc. XXI, para o qual 

contribuíram factores como a liberalização da concorrência, desenvolvimento dos meios 

de transporte e comunicação, o aparecimento das fábricas e o fenómeno da publicidade 

(Lencastre, 2007). Em 1950 o branding consistia na Unique Selling Proposition 

(proposta única de venda), em que o produto físico, mais do que a marca, constituía o 

principal diferencial, exemplo disso é o slogan “Omo lava mais branco”. Nos anos 60 já 

se começa a assistir aos primeiros sinais de branding, em que produtos semelhantes 

começam a ser percepcionados como diferentes, devido a factores emocionais, como é o 

caso da Coca-Cola: mais do que as características tangíveis, factores intangíveis pesam 

na preferência do consumidor. Durante os anos 80, período caracterizado por fusões e 

aquisições, as empresas que estão por detrás das marcas assumem um papel de 

destaque, e é a sua filosofia que ajuda a distinguir as marcas umas das outras, tornando-

se os funcionários nos seus principais embaixadores, como é o caso da Nike (Lindstrom, 

2005). Os anos 90 dão todo o protagonismo às marcas e estas começam a ganhar uma 

força enorme. Tom Peters diz que nesta década a mensagem principal é «…Marca! 

Marca!! Marca!!!», (cit in Schmitt, 2000). Exemplo disso é a Disney que se encontra 

projectada em toda uma série de artigos de merchandising. Entretanto, o conceito de 

interactividade redefiniu o significado do branding, que é capaz de responder a 

necessidades individuais, que vão ganhando maior expressão, tendo evoluído para um 

patamar relacional, com produtos personalizados, como é o caso do site da Levis.  

 

Actualmente o branding caracteriza-se segundo Lindstrom, pela “tendência de se mover 

para um objectivo mais profundo, capaz de reflectir um novo mundo onde as marcas 

respondam à necessidade que o consumidor tem de acreditar em algo”, (2005). 

Lindstrom designa este  fenómeno de HSP – Holistic Selling Proposition (proposta de 

venda holística), em que as marcas também se caracterizam por incorporar aspectos 
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sensoriais, como uma forma holística de transmitir novidades e acrescentar valor 

(2005).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Branding no Sec. XXI: Um apelo aos sentidos 

8

 

 

 

 

 

Capítulo III. 

Conceito de marca 
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«Num mundo com excesso de ruído e saturado de informação,  

o maior perigo que as marcas enfrentam não é a rejeição mas a  indiferença.» 

Adam Morgan  

 
O marketing é considerado a “área de gestão responsável pelas relações de troca de uma 

pessoa ou organização junto dos seus diferentes públicos”, (Lencastre, 2007). O seu 

objectivo é promover junto desses públicos, comportamentos favoráveis à realização 

dos seus próprios objectivos, (Lindon et al., Mercator, 1999). Para tal é necessário que 

identifique e satisfaça “necessidades humanas e sociais”, transformando-as em 

oportunidades de negócio lucrativas, através dos meios que tem ao seu dispor (Kotler et 

al, 2006). É neste enquadramento, que a marca surge como forma de assegurar a 

identificação (procura de notoriedade através de uma resposta cognitiva – o seu 

reconhecimento e evocação perante outras marcas) e diferenciação (procura de um 

posicionamento que crie associações à marca, capaz de determinar respostas cognitivas, 

afectivas e comportamentais) de um produto/serviço da concorrência, (Lencastre, 2007). 

Já Clifton e Simmons reforçam o pode do carácter distintivo da marca ao referir que “se 

a diferenciação é o objectivo, o branding é o processo.”, (2005).  

 

Kotler e Keller (2005) enfatizam a perspectiva económica da marca referindo que “o 

branding diz respeito a criar estruturas mentais e a ajudar o consumidor a organizar o 

seu conhecimento sobre produtos e serviços, de forma a tornar a sua tomada de decisão 

mais esclarecida e nesse processo, a gerar valor à empresa”. Este valor acrescentado 

contribui para o capital da marca, através das associações e percepções de um nome à 

marca (Pimentel, 2007). O valor da marca é determinante na percepção do cliente e 

essencial para a segurança da empresa a longo prazo. Não é assim de estranhar que 

segundo uma investigação levada a cabo pela Interbrand (uma das empresas mais 

famosas em consultoria de marcas), tenham concluído que quanto mais estável se 

mantiver uma marca ao longo do tempo e quanto mais fieis forem os seus consumidores 

maior será o seu valor ”, (Schmitt, 2000).  
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3.1. A marca como elemento dinamizador da comunicação 
 

Através do esquema aqui apresentado e baseado no de Paulo Lencastre (2007) é 

possível compreender melhor as duas grandes funções da marca, que consistem na 

identificação e diferenciação e, que permitem transmitir uma imagem junto dos 

consumidores que visa influenciar positivamente as suas atitudes e comportamentos: 

 

 
Fig. 1 – Modelo Triádico da Marca 

 

 
                                      Fonte: Adaptado de Lencastre (2007) 

 

3.1.1. O sinal e o objecto da marca como ponto de partida  

 

Sinal 

O sinal da marca corresponde ao identity mix, que é constituído por elementos como o 

nome, o grafismo (logótipo, lettering, as cores) e a marca registada (Lencastre, 2007). 

Estes elementos permitem identificar a marca e protegê-la dos concorrentes a nível 

nominativo e figurativo. Segundo Aaker, a identidade de uma marca “consiste num 
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conjunto único de associações que (…) constituem o que a marca representa e integram 

uma promessa aos consumidores…» (cit in Pimentel, 2007). Para ser optimizada a 

gestão de identidade da marca deve representar tanto as expressões e os valores 

corporativos como as impressões dos clientes. A criação de uma identidade é portanto 

uma tarefa de grande responsabilidade que deve implicar um estudo rigoroso de 

mercado a nível interno e externo, capaz de analisar tanto as suas forças e fraquezas, 

como oportunidades e ameaças. Segundo Lencastre (2007) os diferentes sinais da 

identidade da marca são: 

 
Fig. 2 – Sinais de Identidade da Marca 

 

 
Fonte: Adaptado de Lencastre (2007) 

Todos estes elementos, quer se trate do nome, logótipo, assinatura ou jingle, devem 

inspirar confiança nos diferentes públicos da marca: interno (sócios e colaboradores) e 

externo (consumidores, clientes, fornecedores e comunidade em geral). Neste domínio, 

os elementos sensoriais têm tido cada vez mais importância na criação dos elementos da 

identidade da marca, como é o caso dos logótipos. Exemplo disso são as suas cores e 

formas (Apple), que têm sido determinantes em alguns dos casos mais bem sucedidos 

de branding.  
 

Fig. 3 – Exemplo de Sinal de Identidade da Marca  

 
Fonte: http://www.apple.com/ 

 Nome: (nome ss (strictus sensus); nome 

Identidade central 

 Logo: desenho; lettering e coloring. 

Identidade tangível 

 
   Identidade alargada 

Slogan/Assinatura; design específico; personagem; jingle; rótulo; odores, sabores, toque…  
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A este nível convém analisar os elementos primários que fazem parte da estratégia de 

branding sensorial, e que segundo Schmitt e Simonson (1997) correspondem às cores, à 

forma, material, volume, símbolos, sons, fragrâncias, sabores, etc., ou seja, aos 

domínios básicos sensoriais da visão, audição, sabor, tacto e olfacto. Estes elementos 

primários estimulam, envolvem e influenciam os consumidores, constituindo os estilos 

e os temas, conceitos mais desenvolvidos já à frente, que ajudam a criar a identidade de 

marca (Schmitt et al., 1997).  

 
Fig. 4 – Esquema dos elementos primários 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Schmitt (1999) 

As decisões sobre se os atributos primários devem ou não ser repetidos nas várias 

expressões da identidade da marca, são muito importantes. A escolha entre a 

consistência ou a variedade influencia as impressões, isto é, a imagem que os clientes 

têm da marca. Como refere Schmitt e Simonson (1997) “As expressões consistentes 

aumentam a probabilidade de se recordar expressões de identidade”. Contudo, esta 

coerência deve ser temperada com um pouco de versatilidade e bom senso, porque 

segundo Bernd Schmitt (1999) a consistência cognitiva e a variedade sensorial 

permitem obter resultados mais efectivos. Assim, a «consistência cognitiva» consiste na 

compreensão da ideia básica, e refere-se à repetição do estilo e do tema. Já a «variedade 

sensorial» refere-se aos elementos específicos usados no decorrer do tempo (como as 

cores, slogans, iluminação, odor, gosto de um determinado alimento, toque, etc.), 

(Schmitt, 1999). Sem consistência cognitiva a abordagem do marketing sensorial não 

será lembrada nem compreendida e, portanto, não poderá afectar o comportamento. Já a 

variedade sensorial é fundamental porque sem ela, é difícil atrair a atenção a longo 

prazo (Schmitt, 1999).  
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Para se compreender melhor a importância de equilibrar consistência com flexibilidade, 

convém referir que as teorias sobre a percepção humana evidenciam que o consumidor 

tem tendência a concentrar a sua atenção em dois tipos de estímulos: nos que lhe 

agradam e nos que considera não habituais (cores vivas, fotografias chocantes, nudez, 

etc.). Na realidade, o hipocampo (estrutura cerebral responsável pelo registo e atribuição 

de sentido aos padrões perceptivos e essencial para a produção de recordações) é 

responsável por prestar ou não atenção a uma determinada informação e armazená-la na 

nossa mente (McCrone, 2002). Para tal, é selectivo em relação à informação que 

armazena tendo mais apetência para o vívido e diferente, já que este tipo de informação 

chama mais a atenção. Mas o nosso potencial emocional não é só gerido pelo 

hipocampo, mas também pela amígdala que o analisa através de comparações com 

experiências passadas, orientando a escolha emocional para um padrão já conhecido, o 

que geralmente conduz à escolha repetida da marca e à sua lealdade (Pimentel, 2007). 

Deste modo, quando nos encontramos perante uma experiência, «o inconsciente 

cognitivo apresenta à consciência não apenas uma identidade mas igualmente uma 

opinião, ou seja, não apenas uma marca, mas igualmente a sua relação anterior com o 

consumidor”, (Pimentel, 2007). É assim que nos apercebemos de coisas que se adaptam 

mais facilmente aos nossos gostos.   

 

As empresas bem-sucedidas usam este princípio da consistência cognitiva e variedade 

sensorial (Schmitt, 1999): a Absolut vodka é exemplo disso.  

 
Fig. 5 – Anúncios publicitários da Absolut Vodka 

     
Fonte: http://www.absolutads.com 
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Temas 

Os temas são dos instrumentos mais poderosos e criativos, que se podem utilizar na 

criação e manutenção da identidade de marca. Com a sua habilidade para invocar 

associações e significados, os temas podem ficar facilmente gravados na memória dos 

clientes. Isto acontece porque os temas funcionam como “âncoras” mentais e pontos de 

referência, que permitem ao consumidor fazer determinadas associações à marca, 

ajudando a distingui-la das demais. Para tal os temas devem ser repetidos e adaptados 

ao longo dos tempos: a teoria “Spreading Activation” (Divulgação Activa) líder no 

campo da memória na psicologia e na pesquisa do comportamento do consumidor, 

sugere que quando uma pessoa pensa num determinado conceito, esse pensamento 

activa um nó numa rede de associações, que por sua vez invocam outros nós (Schmitt et 

al., 1997). Com a repetição, este processo é facilitado. O ideal é que os temas sejam 

devidamente estruturados com ideias que se inter-relacionem, para que a rede de 

associações seja rica, causando um nível alto de memorização.  

 

Para criar temas é necessário analisar a empresa, os clientes e a concorrência. O 

ambiente envolvente pode constituir uma poderosa fonte de inspiração através do 

mundo físico; história; arte; moda e cultura popular, entre outros (Schmitt et al., 1997). 

Uma empresa pode ainda optar por um tema que resuma a sua posição principal, ou 

criar múltiplos temas que representem simultaneamente diferentes aspectos da 

organização. Contudo, convém não esquecer que a atenção e capacidade de 

memorização do consumidor é limitada, ou seja, quantos mais temas forem utilizados, 

mais provável é que o cliente fique confuso e os ignore.  

 

Por exemplo, a Body Shop utiliza como tema produtos naturais. Para tal defende a não 

utilização de testes em animais na área da cosmética, o uso de produtos reciclados como 

embalagens e sacos e o comércio sustentável com as comunidades como Nepal, Peru, 

Brasil, Gana, Namíbia, Rússia, etc.. A assinatura é “Nature´s a way to beautiful” e por 

natureza a sua cor é o verde, que predomina nos diversos pontos de contacto com o 

consumidor, como brochuras, ponto de venda, etc.., o que evidencia o seu tema. 
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Fig. 6 – Exemplo de uma Loja da Body Shop 

 
Fonte: http://images.google.pt 

 
 

Os temas podem ser expressos através dos sinais de identidade como o nome, símbolo, 

slogan ou jingle. Segundo Jack Trout o nome é o primeiro ponto de contacto entre a 

mensagem e a mente do consumidor (1987). Por isso, actualmente a pesquisa de nomes 

tornou-se num dos projectos mais desafiantes para as empresas. O que na verdade “fica” 

na nossa mente não é o produto, mas o seu nome que tem a capacidade de transmitir 

atributos, qualidades e características como é o caso da Nike (energia, determinação, 

superação, etc.). O mesmo sucede com o nome das pessoas, razão pela qual é frequente 

fazermos associações negativas ao nome de alguém que não apreciamos, ou vice-versa. 

Já os slogans/assinaturas e os jingles (canções de anúncios publicitários) podem ser 

recordados como motes, como é o caso da L´Oreal “Porque eu mereço” apelando a 

motivações de ordem emocional que se prendem com a beleza e o sentir bem, e do 

jingle da Galp Energia, o “hino não oficial” criado especialmente para o Euro 2004, 

escrito por dois publicitários, entre eles Pedro Bidarra, que apela a sentimentos 

nacionalistas enquadrados na temática futebolística, da qual se extrai o refrão: “Joga 

mais! Sua mais! Menos ais, menos ais, menos ais, menos ais! Quero muito mais!” 
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Independentemente de um tema ser expresso através de um nome, símbolo, slogan ou 

jingle, conceitos ou da combinação destes elementos, o importante é que sejam 

adequados e pertinentes. Neste seguimento é oportuno analisar o seguinte quadro 

proposto por Schmitt & Simonson (1997): 

 
Fig. 7 – Os sinais da identidade e as suas vantagens e desvantagens na criação de um tema  

 Vantagens Desvantagens 
Nomes - Funcionam como âncoras; 

- Curtos e fáceis de recordar. 
- Difícil de mudar; 
- Difícil de globalizar. 

Símbolos - Chamam a atenção; 
- Fáceis de transportar para   
  outras culturas. 

- Podem passar de moda; 
- Podem ser ambíguos. 

Slogans ou Jingles - Memoráveis mesmo após anos; 
- Altamente envolventes; 
- Atraentes. 

- Os slogans são difíceis de  
  traduzir; 
- Diferentes músicas apelam a  
  diferentes pessoas. 

Combinação de Elementos - Criam temas complexos; 
- Fornecem múltiplas pistas e  
  âncoras. 

- Podem ser demasiado pesados; 
- Podem conter incongruências. 

Fonte: Adaptado de Schmitt e Simonson (1997) 
 
 

Estilo 

Os estilos contribuem para o conhecimento da marca, diferenciam os produtos/serviços 

e permitem criar harmonia no marketing mix (Schmitt et al, 1999). Assim, enquanto que 

o estilo se refere à qualidade distintiva, coerente e presente na expressão sensorial, os 

temas acrescentam significado e conteúdo ao estilo e criam associações, funcionando 

como pontos de referência.  

A gestão do estilo e dos temas da identidade de marca produzem uma impressão global 

no público, que vai corresponder a uma determinada imagem. O objectivo é criar uma 

experiência única através de impressões globais, que são formadas graças a um processo 

mental de interpretações e associações e que correspondem à representação da marca na 

mente do consumidor (Schmitt et al., 1997). Os consumidores como receptores activos 

procedem à interpretação de uma série de dados, formando uma impressão global das 

marcas. Contudo, alguns processamentos de informação e impressões podem ocorrer 

inconscientemente (Schmitt et al., 1997). Assim, gerir as impressões globais da 

identidade, exige prestar atenção aos temas e estilos de modo a criar impressões 
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positivas no cliente, e requer uma avaliação contínua relativamente ao feedback dos 

clientes.  

Segundo Schmitt (1999) a combinação dos elementos primários origina um estilo, que 

pode ser analisado de acordo com as seguintes dimensões:  

- Complexidade (minimalismo versus ornamentação); 

- Representação (realismo versus abstracção); 

- Potência (alto/forte versus suave/débil); 

- Movimento (dinâmico versus estático). 
 

 

Objecto 

O objecto corresponde ao Marketing Mix da marca (product; price; place; promotion; 

process; people), (Lencastre, 2007). Contudo, tendo em conta o âmbito deste estudo em 

que interessa analisar o branding sensorial, vamo-nos focar exclusivamente nos 

diferentes pontos de contacto da marca com o consumidor, que contribuem para 

comunicar mensagens e transmitir uma determinada imagem. Assim, para Schmitt e 

Simonson (1997) existem essencialmente quatro elementos visuais distintos a partir dos 

quais a imagem é formada: Propriedades; Produtos/Serviços; Apresentações e 

Publicações. Às Propriedades correspondem a arquitectura dos edifícios, fábricas, 

escritórios, espaços de retalho e os veículos das empresas e aos Produtos/Serviços o 

aspecto e os atributos específicos de um bem ou serviço. Já as Apresentações englobam 

o meio envolvente do produto, como a embalagem, os rótulos e as etiquetas, os sacos de 

compras, os uniformes, a aparência dos empregados e qualquer outro elemento que 

envolva directamente o produto/serviço. Por fim, as Publicações incluem o material 

promocional, os folhetos, os prospectos, a publicidade e os cartões de visita. Rita 

Clifton & John Simmons (2005) procedem a uma classificação ligeiramente diferente da 

Schmitt e Simonson, em que distinguem: Produtos e Serviços; Comunicação; Edifícios 

e Ambientes; Pessoas e Comportamentos. Esta designação tem a vantagem de 

evidenciar a interacção humana, que nos serviços desempenha um papel fulcral.  

 

Todos estes elementos devem ser tidos em atenção e utilizados de forma coerente, de 

modo a não criarem confusão nos diferentes públicos. Recorrendo ao famoso conceito 
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alemão de “gestalt” a marca é uma experiência total e isso significa, que todos os 

elementos comunicam e contribuem para criar uma imagem na mente dos 

consumidores. Para tal, os sinais escolhidos e a forma como são expressos, devem estar 

intimamente ligados. Às vezes basta uma cor inapropriada numa farda, uma publicidade 

desadequada, um ambiente de retalho menos cuidado, um serviço menos orientado para 

o cliente para todos os esforços irem por água abaixo. São os pormenores que fazem a 

diferença, ainda para mais quando nos referimos à importância de uma abordagem 

holística da marca que valoriza os aspectos sensoriais da marca.  

  
Fig. 8 – Exemplo de Objecto da Marca: Loja da Apple 

 
Fonte: http://www.apple.com/ 

Podemos pois considerar que tanto o sinal como o objecto emitem mensagens para o 

mercado, comunicando uma determinada imagem ao seu público, que por sua vez é 

activo não se limitando a receber informações, mas sim a processá-las e avaliá-las, 

inserindo-as num determinado contexto. A identidade de marca deve pois “inspirar” 

todas as restantes formas de comunicação para que estas por sua vez “transpirem” por 

todos os poros o espírito e essência da marca. É importante que os valores e as crenças 

que a identidade de marca representa façam parte da estratégia de branding, para que as 

associações desejadas surtam efeito. Na figura apresentada anteriormente, a Apple dá as 

boas vindas no seu ponto de venda através da simplicidade e do espírito inovador que 

são o mote da sua comunicação, e que estão em consonância com uma das suas mais 
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valias: o design. A identidade da marca ganha assim expressão no ponto de venda, 

mantendo os seus principais valores.  

 
   

2.1.2. O Interpretante como ponto de chegada 

 

Interpretante 

O interpretante equivale à imagem transmitida, que pode criar respostas a nível 

cognitivo (ex. quando a marca é reconhecida), afectivo (ex. quando se gosta da marca) e 

comportamental (ex. quando se volta a usufruir de um mesmo serviço). A razão de ser 

da marca é criar associações favoráveis que a tornem conhecida, e de preferência 

estimada e mantida pelos seus clientes, sendo essencial que transmita uma imagem que 

represente benefícios (Lencastre, 2007). Assim, através da marca é possível criar um 

posicionamento e obter associações mentais, capazes de provocar respostas que lhe 

sejam favoráveis e de preferência únicas (Keller cit in Lencastre, 2007).  

 

Segundo Aaker (cit in Pimentel, 2007) o posicionamento da marca corresponde à “parte 

da identidade e proposição de valor, que é activamente comunicada ao público-alvo e 

que representa uma vantagem sobre as marcas concorrentes”. Esta definição pode ser 

complementada com a de McEwen (cit in Clifton et al, 2005) que refere que “O 

posicionamento significa assumir uma “posição” credível e rentável na mente do 

consumidor, por ser o primeiro a chegar, ou por se adaptar a uma posição relativamente 

à concorrência ou pelo reposicionar da competição”. Acima de tudo, a ideia aqui 

principal a reter é que «o posicionamento é a influência na mente do potencial cliente», 

devendo para o efeito ter-se sempre em consideração o seu pensar e sentir (Al Ries et al 

cit in Clifton et al, 2005).  

É importante que as marcas se posicionem com base em imagens claras e fortes, com as 

quais os clientes se possam identificar. Num estudo realizado pela Vogue em conjunto 

com a Universidade da Colômbia, descobriu-se que as marcas “fortes” são construídas 

através de um posicionamento adequado (Buitoni, 1999). O tipo de posicionamento, 

baseado unicamente em pressupostos gerais como a qualidade, inovação e liderança, 
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tornou-se tão vulgar, que muitas vezes acaba por passar despercebido: no mercado 

actual a maior parte das empresas já é capaz de oferecer qualidade a preços 

competitivos. Graças à evolução tecnológica a qualidade não é mais um extra, mas sim 

uma oferta indispensável para uma marca que se queira manter no mercado. Por outro 

lado, é importante ter presente que os clientes tendem a tomar as decisões de compra, 

encarando as marcas como um todo e não como um mero produto. Assim, segundo 

Clifton (2005) é possível identificar quatro ideias chave na definição do 

posicionamento: relevância (as marcas relacionam-se com os consumidores 

preenchendo necessidades funcionais e emocionais); diferenciação (as marcas 

acrescentam valor, o que as distingue da concorrência); credibilidade (a marca deve ser 

verdadeira e cumprir as suas promessas) e elasticidade (capacidade da marca se manter 

relevante num mercado mutável e saber inovar).     

 

É também importante referir a personalidade de marca já que segundo Aaker (cit in 

Pimentel, 2007) esta consiste no “conjunto de características humanas associadas com a 

marca”, “com as quais o consumidor se identifica, procurando na marca a expressão da 

sua própria personalidade”. Esta antropomorfização é evidenciada por um estudo 

realizado por Susan Fournier, investigadora de consumo da Universidade de 

Económicas de Harvard, que concluiu que os consumidores usam descrições das suas 

relações com as marcas muito similares às descrições das suas relações com pessoas, 

como se as marcas assumissem qualidades humanas (Schmitt, 1999). Criar uma 

determinada personalidade, a partir de pormenores, características e emoções, como se 

na realidade se tratasse de uma pessoa, permite transmitir assim uma imagem mais 

credível e atraente, baseada em estilos de vida com os quais as pessoas se possam 

identificar. O que vem apoiar o facto dos consumidores já não valorizarem tanto as 

características funcionais dos produtos como no passado, mas sim preferirem marcas 

que transmitam valores e sensações. É neste sentido que Marc Gobé (2001) defende que 

«A personalização da marca se tornou num meio muito poderoso para construir a 

imagem de uma marca».   

 

A imagem de marca reflecte deste modo tanto as características físicas e tangíveis – a 

capacidade de um produto desempenhar determinada função, como as características 
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subjectivas e intangíveis – «conjunto de imagens subjectivas, ideias, sensações e 

experiências, imaginadas ou não, por uma pessoa ou grupo de pessoas no que toca a 

determinado objecto» (Enciclopédia Internacional de Marketing, 1998). Também 

Dubois (1998) no seu Livro “Compreender o Consumidor”, dedica uma parte à imagem 

de marca e define este conceito como o «(…) conjunto de percepções que um 

consumidor tem em relação a um produto, empresa, pessoa ou ideia.». Ou seja, a 

imagem de marca corresponde à impressão global que as pessoas têm da marca e o que 

pensam ou sentem por ela.  

 

Quando geridas de forma correcta, as marcas são capazes de gerar mais valor captando 

a atenção, o interesse e a fidelização do consumidor. Para tal, é imprescindível que os 

seus benefícios sejam facilmente percepcionados e apresentados de forma consistente, 

devendo a marca cumprir a sua promessa. Como refere Clifton “Tudo o que o 

consumidor sente no processo de teste, compra, avaliação e adopção é uma verificação 

da promessa original.”, (2005). Caso essa promessa não corresponda às expectativas 

criadas, na próxima oportunidade o consumidor não hesitará em experimentar uma 

marca diferente. A Siegel & Gale, uma empresa especializada em comunicações, 

observou que muitas empresas gastam avultadas quantias de dinheiro em captar 

clientes, mas não cumprem o que a marca promete, provocando a sua insatisfação e 

taxas elevadíssimas de mudança de marca (Schmitt, 2000).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Branding no Sec. XXI: Um apelo aos sentidos 

22

 

 

 

 

 

IV. 
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experiências sentidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



O Branding no Sec. XXI: Um apelo aos sentidos 

23

 

«Acima de tudo os consumidores desejam produtos, comunicações e campanhas de marketing 

que provoquem os seus sentidos, que cheguem ao seu coração e estimulem a sua mente. (…) E a 

maior ou menor capacidade da empresa para ser capaz de gerar uma experiência desejável aos 

seus clientes (…), determinará em grande parte o seu êxito no mercado mundial do novo 

milénio.» 

Bernd Schmitt 

 

O mercado é um palco de constantes mudanças, onde a informação prolifera a um ritmo 

acelerado e a partilha de conhecimento é maior; o desenvolvimento tecnológico atinge 

resultados sem precedentes e é mais democratizado; os produtos assemelham-se cada 

vez mais entre si e o seu ciclo de vida é menor, disputando entre si a atenção dos 

consumidores, que se tornaram mais indiferentes a tanta variedade, e que são mais 

difíceis de fidelizar. É neste cenário extremamente aguerrido e competitivo, que nasce a 

necessidade de chegar mais perto do consumidor, o que levou o marketing a adoptar 

uma análise com uma vertente mais psicológica e antropológica, conferindo-lhe um 

carácter mais humano que tem como principal preocupação compreender o significado 

que as marcas podem ter na cultura e na vida das pessoas. Nasce assim o marketing 

experiencial que segundo Schmitt (2000) se caracteriza por três aspectos fundamentais: 

 

1 – Ter em conta a experiência do cliente com a marca 

 Principalmente durante o consumo, porque é nessa altura que o consumidor vai avaliar 

o produto/serviço e decidir se volta ou não a realizar a compra. Russel Belk, Melanie 

Wallendorf & John Sherry (cit. in Schmitt, 2000) investigadores do comportamento de 

compra referem que «…os consumidores actuais definem certos objectos ou 

experiências de consumo, como uma representação de algo mais que os próprios 

objectos parecem ser». Frequentemente os consumidores optam por adquirir marcas 

com as quais se identificam e que permitem expressar o seu estilo de vida, (Dubois, 

1998). As marcas passam assim a ser muito mais do que aquilo que comemos, bebemos 

e vestimos sendo avaliadas principalmente pela forma como se adequam à situação de 

consumo e pelas experiências que geram. Segundo Schmitt (2000) as experiências 

permitem «situar as acções pessoais e a ocasião de compra num contexto social mais 

amplo», enfatizando as marcas. Por exemplo, a decoração das lojas da Ikea representa 

situações de consumo, onde se cria um estilo de vida imaginário para o consumidor, 
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convidando-o a conhecer os produtos e a experimentá-los num ambiente que tenta 

retratar o mais fielmente a realidade. 
 

Fig. 9 – Exemplo da Loja do Ikea 

 
Fonte: http://images.google.pt/ 

 

 

2 – Encarar o consumo como uma experiência holística  

Todos os pontos de contacto da marca são considerados e enquadrados numa 

determinada situação de consumo, devendo comunicar a mesma mensagem ao cliente, 

para criar um impacto maior. Assim, a implementação bem sucedida de uma 

experiência deve funcionar de modo integrado e incluir não só a identidade visual da 

marca, mas também os diferentes suportes (publicidade, brochuras, relatórios de contas, 

folhetos, web…), o ambiente do espaço comercial, os eventos e relações públicas, os 

serviços oferecidos e os colaboradores (Schmitt, 2000). Por exemplo, no caso da 

Nespresso podemos verificar que a sofisticação, o requinte e o serviço distinto se 

verifica não só no ambiente das lojas, no vestuário dos seus colaboradores, nas 

embalagens e design das máquinas, como nos anúncios publicitários, marketing directo 

e na oferta de serviços diferenciados. 
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Fig. 10 – Exemplo da Loja da Nespresso 

 
Fonte: http://images.google.pt 

 
 

Fig. 11 – Exemplo de uma embalagem da Nespresso 

 
Fonte: http://images.google.pt 
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Fig. 12 – Exemplo de um anúncio publicitário da Nespresso 

 
Fonte: http://images.google.pt  

Fig. 13 – Exemplo de marketing directo a anunciar serviço de entrega através da net 

 
Fonte: http://images.google.pt  
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3 – Considerar os clientes seres racionais e emocionais, 

Torna-se imperativa uma oferta com mais valor que não se limite às características e 

vantagens funcionais (Pine et al, 2000). Estudos científicos demonstraram que devido à 

composição do nosso cérebro (mecanismos racionais e emocionais), na decisão de 

compra pesa não só a razão, como a emoção, o que motiva muitas vezes os 

consumidores a comprar produtos/serviços devido à forma como pensam que estes os 

vão fazer sentir, o que se deve às características intangíveis e às experiências oferecidas 

(Pimentel, 2007). Através das experiências é possível deste modo associar vivências à 

marca, o que resulta numa diferenciação que tem por base aspectos emocionais, que são 

mais dificilmente copiáveis. Neste pressuposto assenta a ideia base de que marcas que 

oferecem experiências memoráveis conseguem estabelecer uma ligação mais forte e 

duradoura com os consumidores.  

 

Pine & Gilmore (2000) acreditam que as empresas que desenharem experiências 

atractivas, participativas, memoráveis e enriquecedoras serão as que vão liderar o 

avanço da economia de experiência. Na realidade, as empresas podem fabricar produtos, 

mas o que os consumidores compram são marcas. Isto implica uma nova percepção do 

que está a ser vendido: o produto passa para segundo plano e a marca para primeiro. 

Como refere Klein (cit in Schmitt, 2000) «os produtos que florescerão no futuro serão 

aqueles que forem apresentados não como bens, mas como conceitos: a marca como 

experiência, como estilo de vida».  

 

Mas não se pode abordar as experiências sem se referir os sentidos que lhe estão 

intimamente ligados. Se atendermos à génese da palavra “experiência” que deriva do 

latim experientì, verificamos que esta palavra pode ser definida como o «conhecimento 

por meio dos sentidos de uma determinada realidade», (http://www.portoeditora.pt). 

Logo, as experiências estão directamente relacionadas com a visão, sabor, olfacto, toque 

e audição, e caracterizam-se por serem internas e pessoais (não há duas pessoas que 

tenham a mesma experiência) produzindo-se a nível físico, emocional e intelectual 

(Pine et al, 2000). As experiências podem ainda resultar de uma observação directa e/ou 

da participação em acontecimentos reais, imaginários ou virtuais, possuindo uma 

referência e uma intencionalidade (Schmitt, 2000). Assim, é importante que a marca 
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tenha consciência da importância do seu papel como geradora de experiências e crie o 

ambiente e o cenário mais adequados. Por exemplo, uma música irritante num café pode 

perturbar o estado de ânimo do cliente, deixando-o de mau humor. No entanto, o mais 

provável é que o cliente não tenha consciência disso e que diga que não gostou do café 

(Schmitt, 1999). Na realidade, a maior parte dos consumidores não tem consciência dos 

efeitos sensitivos que os estimulam, apresentando muitas vezes outras razões que 

justifiquem as suas compras. Os sentidos podem constituir deste modo, uma forma 

subtil de surpreender os consumidores. 

   

Segundo Gobé (2001) «pode-se entender por emocional a forma como uma marca se 

compromete com os consumidores num nível de sensações (…)», considerando que um 

dos maiores erros nas estratégias de branding é partir do princípio de que a marca é 

sobre a partilha de mercado, quando realmente é sobre a partilha de emoções. O 

branding inserido nesta nova perspectiva, em que as emoções desempenham um papel 

determinante, implica um negócio de pessoas para pessoas e não de empresas para 

pessoas. Já Alvin Toffler no seu livro “O Choque do Futuro” (1992) chamava a atenção 

para o facto dos consumidores estarem a atravessar uma fase de mudança, que os 

conduziria no curto prazo «…a desligarem-se do prazer da fruição das coisas e a 

preferirem as experiências dos sentidos». Os sentidos permitem enriquecer as 

experiências de compra da marca, funcionando como uma ponte para as emoções, e 

transmitindo sensações de «divertimento, conforto e prazer» (Gobé, 2001).  

 

O marketing sensorial insere-se deste modo no domínio do marketing experiencial, que 

pretende propor ao consumidor uma experiência de compra envolvente e única, 

proporcionando uma viagem até ao âmago da marca. Segundo Patrick Hetzel estimular 

os sentidos é uma das acções do marketing experiencial que actua ao nível das 

sensações (cit. in Rieunier, 2006). Existem ainda outras acções que o marketing 

experiencial tem ao seu dispor, que actuam ao nível dos sentimentos, pensamentos, 

acções e identificação mas que ficam fora do âmbito deste estudo (Schmitt, 2000). O 

marketing sensorial e de experiências não são portanto sinónimos, mas sim «dois 

conceitos que se reencontram num dado momento», como podemos ver no esquema que 

se segue: 
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                 Fig. 14 - A relação entre o Marketing de Experiências e o Marketing Sensorial 

                                   

     

              
 

 
 

Fonte: Adaptado de Rieunier (2006) 

 

 

Para compreendermos melhor como funcionam os sentidos é importante abordar a 

sensação inerente aos sentidos, que significa “facto psicofisiológico provocado pela 

excitação de um órgão sensorial”, (http://www.portoeditora.pt). Ou seja, as sensações 

resultam dos sentidos que são estimulados e a percepção responsável pelo significado 

atribuído à experiência consiste num processo que segundo Dubois (1998) pode ser 

decomposto em duas fases distintas:  

 

1ª Fase: A sensação, mecanismo fisiológico, através do qual os nossos órgãos 

sensoriais registam e transmitem estímulos externos; 

2ª Fase: A interpretação que nos permite organizar este material e dar-lhe um 

significado. 

 

Somos seres sensíveis (do latim sentire, “sentir”), o que significa que somos conscientes 

e que temos percepção sensorial (Ackerman, 1990). Contudo, a percepção é uma 

representação indirecta do mundo que nos rodeia, correspondendo a imagens mentais 

que o representam na nossa mente. Assim, esta representação resulta da forma como 

cada um de nós vê e organiza as coisas, ou seja, da análise, interpretação e atribuição de 

significado à estimulação sensorial (Pimentel, 2007). 

. 
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Fig. 15 - Explicação da Experiência Perceptiva 

 

 

 

                                        Informação enviada aos órgãos sensoriais 

 

                                                          

                                        Sinais enviados ao cérebro 

 

                                                                                                         
 

Fonte: Adaptado de Davidoff (Pimentel, 2007) 

 

Mas para se compreender melhor a forma como o consumidor recebe e processa a 

informação, convém ter noção de que no cérebro há distintas áreas funcionais que por 

sua vez correspondem a diferentes experiências, que dão pelo nome de “visão modular 

da mente” (Schmitt, 2000). Assim sendo segundo Schmitt (2000):  
 

“Os módulos caracterizam-se por fazerem com que as informações se tornem disponíveis, e 

não necessariamente pelo tipo de informação disponibilizada (…). Por outras palavras, o 

substrato físico é sempre idêntico independentemente do tipo de experiência e de como se 

experimenta: é sempre uma questão de células nervosas que formam conexões ao transmitir 

impulsos químicos e eléctricos. Apesar de tudo, no que refere à fenomenologia da 

experiência, há várias áreas funcionais distintas. Em primeiro lugar há um sistema 

perceptivo ou sensorial localizado no tálamo. Este sistema processa a entrada de dados 

sensoriais em forma de luz, ondas sonoras, informação táctil e têxtil e chega à retina, ao 

ouvido e aos outros órgãos sensores. Há um sistema afectivo, que se aloja em duas zonas 

diferentes: no sistema límbico e numa região próxima chamada amígdala cerebelosa e no 

neocórtex. Os “sistemas inferiores do sistema límbico e a amígdala cerebelosa produzem 

uma rápida resposta afectiva “visceral” sem muita análise e raciocínio, enquanto que o 

neocórtex pode produzir emoções mais complexas”.  

 

Assim, apesar do prazer extraído dos sentidos variar de cultura para cultura, a forma 

como os utilizamos é exactamente a mesma: os sentidos transmitem unidades de 

informação ao cérebro, como se fossem peças de um puzzle e depois de reunidas todas 

as peças, o cérebro “lê” o que está em causa (Ackerman, 1990). Por mais que a 

Estímulos provenientes de 
acontecimentos do mundo 

Órgãos  
sensoriais 

Dados cerebrais 
 relevantes 

Experiência  
perceptiva 
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tecnologia evolua, nunca deixaremos de utilizar os sentidos para interpretar o mundo. A 

menor mudança põe-nos em estado de alerta e envia sinais ao cérebro, mas se pelo 

contrário não houver novidade os sentidos adormecem e registam pouca ou nenhuma 

informação.  

 

Os sentidos podem ter um papel determinante no branding porque são o principal meio 

de que o homem dispõe para levar o mundo que o rodeia para dentro de si, para 

conhecê-lo, compreendê-lo, senti-lo e relacionar-se com ele. Tudo o que ficar fora do 

seu alcance será ignorado, porque os sentidos definem as fronteiras da consciência 

(Ackerman, 1990). É através dos sentidos que somos capazes de armazenar uma grande 

quantidade de informação, que tem influência directa nas nossas emoções. Na realidade, 

a nossa memória começa a armazenar dados desde que nascemos, mas trata-se de um 

processo fluido e flexível, ou seja, constantemente aberto à redefinição e reinterpretação 

(Lindstrom, 2005). Os estímulos sensoriais desempenham assim um importante papel 

na nossa relação com as marcas, já que se incorporam na nossa memória a longo prazo, 

tornando-se parte do nosso processo de decisão (Lindstrom, 2005). Se a marca souber 

comunicar de forma pertinente, consistente e coerente, utilizando as sensações como um 

meio sólido e sustentável de criar e manter uma relação com o consumidor, então terá 

mais hipóteses de ser bem sucedida num mercado saturado de marcas indiferenciadas. 

 

Os consumidores gostam de estimular os sentidos, para aumentar o nível de prazer e é 

por esta razão que os seus desejos e preferências não se limitam aos bens de consumo 

propriamente ditos, mas também como já foi possível verificar àquilo que representam e 

comunicam. Apelar aos sentidos é uma forma da marca oferecer mais valor aos 

consumidores e evoluir para um conceito de diferenciação, baseado em aspectos 

emocionais. Segundo Buitoni (1999), trata-se de um consumo mais livre e espontâneo e 

mais influenciado pelo prazer pessoal. Mas os sentidos não estão unicamente reservados 

ao prazer, sendo uma das suas principais funções ajudar o homem a sobreviver num 

ambiente mutável e por vezes também adverso. Exemplos disso são um odor asfixiante, 

um gosto amargo e uma dor (luz incandescente, ruído ensurdecedor ou queimadura) que 

funcionam como um alarme para os sentidos. A marca não deve portanto ignorar estes 
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aspectos que se podem tornar determinantes na sua avaliação, contribuindo para uma 

má imagem e funcionando como um obstáculo à compra. 
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V. 

Um branding com sentido(s) 
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“Os cinco sentidos não devem só estimular-se, mas também deleitar-se”.  

                                                                                                                           Hyatt  (cit. in Schmitt, 1999) 

 

As marcas actuais devem proporcionar aos seus clientes uma experiência sensorial que 

ultrapasse o paradigma tradicional, que se limita apenas à visão e audição. Infelizmente, 

ainda hoje a criação e desenvolvimento de marcas se baseia bastante nestes dois 

sentidos, apesar de uma experiência totalmente sensorial (que explore os cinco 

sentidos), ser capaz de no mínimo duplicar a capacidade de memorização da marca 

(Lindstrom, 2005). Quantos mais sentidos forem integrados na estratégia de branding, 

maior será a sinergia criada, o que se deve ao modo como as impressões são 

armazenadas no cérebro produzindo um efeito em cadeia: se desencadearmos um 

sentido, ele levará a outro, e assim sucessivamente, desencadeando uma série de 

memórias e emoções. No entanto, para o marketing sensorial produzir efeito, deve 

integrar de forma harmoniosa os diversos elementos sensoriais. Assim, o planeamento 

da identidade de marca requer uma gestão adequada que preste a devida atenção aos 

elementos que constituem o “todo” da marca e que correspondem à sua imagem global: 

mais uma vez devemos não esquecer que o conceito holístico da marca deve estar 

sempre presente. Deste modo, uma marca verdadeiramente holística, não se foca 

somente no logo e mensagem, porque o seu “carácter” encontra-se presente noutros 

elementos como o som, odor, sabor e toque, que também comunicam e transmitem uma 

mensagem, dando a conhecer a sua identidade. Como referem Rita Clifton & John 

Simmons (2005) uma perspectiva holística da marca deve implicar que a marca seja «o 

ADN da organização, o bloco de construção fundamental e a expressão da sua 

existência».    

 

Os cinco sentidos tornaram-se numa importante ferramenta para criar uma marca sólida 

e poderosa, sendo numerosos os autores académicos e profissionais que actualmente 

reconhecem a importância dos elementos sensoriais na construção do capital afectivo da 

marca. Kevin Roberts, CEO Worldwide da Saatchi & Saatchi (cit in Lindstrom, 2005), 

refere três factores para explicar o sucesso da marca: o mistério, a intimidade e a 

sensualidade. O mistério reside no facto da marca ter uma história legendária, que está 

na origem de mitos ou na criação de ícones (como é o caso do Marlboro Man); a 

intimidade é representada pelo facto de cada consumidor ser capaz de contar uma 
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história pessoal ligada à marca (como é o caso da Harley Davidson); e por fim, a 

sensualidade da marca reside na sua capacidade de solicitar os cinco sentidos no 

consumidor (como é o caso da Disney), (Rieunier, 2006). A Walt Disney foi uma marca 

pioneira neste campo, designando os seus visitantes por convidados, em vez de clientes, 

e os seus funcionários de membros do elenco. O seu objectivo é envolver e 

comprometer o cliente numa experiência total, em que ele também interage. 

 
Fig. 16 – Imagem da Disneylandia 

 
Fonte: http://images.google.pt 

 

Num estudo levado a cabo por Millward Brown e Martin Lindstrom (2005), foi possível 

concluir que os sentidos se posicionam da seguinte forma segundo a importância 

atribuída pelos consumidores: Visão – 58%; Odor – 45%; Som – 41%; Sabor – 31% e 

Toque – 25%. Assim, depois da visão, o odor é considerado o mais importante dos 

cinco sentidos e o sabor, o menos importante. Contudo, esta constatação não deve 
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permitir que se negligencie uns sentidos em detrimento dos outros, porque como já foi 

possível verificar todos os elementos sensoriais são importantes na estratégia do 

branding. Além disso, também se deve considerar a área de actuação da marca. Assim, 

se por exemplo nos estivermos a referir a uma sala de concertos, de certo que a 

qualidade do som, e consequentemente a audição, será um factor determinante na 

avaliação da marca. 

 

Outra das vantagens de um apelo directo multisensorial reside no poder de afectar a 

percepção da qualidade da marca, assim como o seu valor (Lindstrom, 2005). Existe 

deste modo uma correlação entre o número de sentidos a que uma marca apela e o seu 

preço. Como referem Pine & Gilmore as empresas que oferecem tipos distintos de 

experiências, diferenciam melhor as suas ofertas, o que lhes permite cobrar um preço 

premium baseado no valor distintivo da sua oferta, e não no preço que a concorrência 

fixa no mercado (2000). É assim importante que as marcas utilizem conhecimentos e 

técnicas neste domínio para afectar os sentidos, porque só assim poderão ligar a uma 

determinada experiência os devidos sentidos.  

  

Como já foi possível verificar, as emoções são baseadas em informações obtidas através 

dos nossos sentidos, sendo todos requeridos para procedermos a uma avaliação mais 

completa na nossa tomada de decisões (Lindstrom, 2005). Assim, a proposta de uma 

marca sensorial é assegurar a integração sistemática dos sentidos no seu posicionamento 

e comunicação, o que potencia uma ligação mais poderosa com o seu público. Uma 

marca que pretende encontrar um posicionamento único e investe na diferenciação, deve 

escolher os elementos sensoriais como parte integrante da sua estratégia, de modo a 

evitar associações com marcas concorrentes. As experiências sensoriais para além de 

permitirem gerir a identidade de marca, cumprem igualmente objectivos de 

diferenciação e acrescentam valor, podendo contribuir para criar preferência e 

fidelidade à marca. Também pesquisas levadas a cabo (Gobé, 2001) revelam que 

proporcionar uma experiência multisensorial aos consumidores, pode contribuir 

significativamente para o sucesso de uma marca, o que faz do marketing sensorial uma 

poderosa ferramenta estratégica de branding.  
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5.1. A visão 

 
 

 “Todas as percepções começam com os olhos”  
                                       Aristóteles 

  

A partir dos 10 anos de idade a visão é o sentido mais utilizado para a exploração e 

compreensão do mundo, e de todos os sentidos é o que mais nos atrai para produtos 

estéticos, porque simplesmente vemos antes de ouvir, cheirar, tocar ou provar (Gobé, 

2001). De acordo com Geoff Crook, Presidente do Laboratório de Pesquisa de Design 

Sensorial em Londres (cit in Lindstrom, 2005), 83% da informação que retemos é 

recebida através da visão. A visão é assim considerado o sentido mais sedutor, porque 

se sobrepõe muitas vezes aos outros sentidos e tem o poder de nos persuadir de forma 

emocional, contra a lógica (Lindstrom, 2005). As marcas começam a ter cada vez mais 

consciência da importância deste impacto visual: uma imagem atraente conquista mais 

facilmente a atenção, além de sustentar mais facilmente a marca.  

 

A função do sistema visual é converter os padrões de luzes em informação útil, de modo 

a passar imagens perfeitas para o cérebro. A transformação de uma imagem numa 

percepção, começa na retina mas é só no cérebro que atinge a sua magnitude. Assim, 

logo que o estímulo é captado pelas células da retina, a mensagem é transmitida a outras 

células, e quando a mesma mensagem chega ao cérebro é que é devidamente analisada e 

interpretada. Mas só podemos ver quando há luz. Os raios luminosos, que correspondem 

a uma determinada quantidade de energia solar capaz de atingir um objecto, são 

reflectidos em todas as direcções (Farina, 1982). Dependendo da quantidade de luz que 

penetra nos nossos olhos, poderemos ver as coisas iluminadas, muito iluminadas ou 

escuras. As cores são produzidas através de uma onda luminosa, um raio de luz branco 

que atravessa os nossos olhos e, que o nosso cérebro transforma numa sensação visual 

colorida. Os nossos olhos são como uma máquina fotográfica, que tem uma memória 

extraordinária e uma objectiva que está sempre pronta a disparar imagens no cérebro. A 

luz passa através da pupila, e as lentes focam a imagem na retina. Células situadas no 
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olho mandam o seu sinal através do nervo óptico para o cérebro, o que acaba por se 

traduzir no que vemos.  

 

O cérebro humano actualiza imagens mais rápido do que aquilo que vê, acomodando-se 

a todos os movimentos, cores e imagens. Curiosamente temos uma acuidade (resolução) 

visual baixa em relação ao que fica de fora do centro do nosso campo visual (centro do 

nosso olhar), mas não temos consciência disso, porque normalmente costumamos 

mover o centro da nossa visão para onde queremos olhar (Lindstrom, 2005).  

 

5.1.1. Elementos primários 

 

Cor 

O elemento primário considerado mais importante é a cor, tratando-se de um elemento 

valioso para criar ou melhorar as experiências sensoriais, já que interfere nas emoções. 

De facto, as associações com cores permitem identificar e activar imagens e emoções, o 

que faz da cor um veículo crucial para transmitir informações (Gobé, 2001). É por esta 

razão, que o branding deve considerar os efeitos que as cores podem ter nas marcas.  

 

As cores parecem possuir um poder sobre o afecto em geral e as emoções em particular, 

devendo-se considerar que uma emoção é caracterizada pelo menos por duas 

dimensões: a valência (agradável/desagradável) e a activação (pouco intensa/muito 

intensa), (Rieunier, 2006). O uso terapêutico da cor, a cromoterapia tornou-se 

inclusivamente numa grande tendência. Também alguns estudos científicos defendem 

que certas cores desencadeiam uma determinada resposta emocional nas pessoas: as 

crianças quando pintam utilizam cores escuras para expressar a tristeza e cores 

brilhantes para expressar a felicidade (Ackerman, 2000).   

 

A cor apresenta três dimensões que influenciam o seu impacto nos indivíduos (Rieunier, 

2006):  
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- Tonalidade/Matiz: refere-se à «tonalidade cromática» ou seja à família da cor como 

amarelo, vermelho, verde ou azul. É a cor pura com saturação e luminosidade máximas, 

permitindo fazer a distinção das várias cores; 

- Luminosidade/Brilho: traduz a luminosidade ou o brilho de uma cor, isto é, se uma cor 

é mais clara ou mais escura, indicando a quantidade de luz que a mesma contém. O 

termo luminosidade está relacionado com a luz reflectida, enquanto que o termo brilho 

está relacionado com a luz emitida; 

- Saturação/Intensidade: indica o maior ou menor intensidade da tonalidade, isto é, se a 

cor é pura ou esbatida. Uma cor saturada ou pura não contém a cor preta nem branca. 

Desta forma a saturação é utilizada para descrever quão viva ou pura é uma cor.   

 

Longe vão os tempos em que Henry Ford dizia que o Modelo T podia ser “de qualquer 

cor, desde que fosse preta” (Schmitt et al., 1997, p.92). Os logótipos, os produtos, os 

uniformes das empresas, os edifícios, o mobiliário, os anúncios, etc. e as embalagens 

têm cores. O importante é que cada vez mais as empresas, têm consciência da 

importância e do impacto do aspecto visual na marca: um aspecto atraente conquista 

mais facilmente a atenção e a admiração das pessoas, além de sustentar mais facilmente 

uma marca.  

 
Fig. 17 – Imagem de um anúncio da VW 

 

 
Fonte: http://images.google.pt 
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É importante analisar se o potencial emocional da cor está a ser devidamente utilizado, 

porque as cores funcionam como elemento de identificação da marca. Inclusivamente, 

está provado que no caso das compras por impulso, a cor é quase sempre o factor 

decisivo porque é o elemento que mais depressa chama a atenção (Diane, 2000). O 

conhecimento dos efeitos das cores permite deste modo comunicar informações já que 

elas além de chamar a atenção, provocam respostas. Por exemplo, as cores alternativas 

dos computadores iMac, como o cor-de-laranja, azul e verde estão associadas a 

diferença, alegria e divertimento, ao contrário do cinzento clássico que está associado a 

tecnologia e a frieza. Numa sociedade onde a qualidade atinge níveis similares, são os 

elementos estéticos que muitas vezes fazem a diferença, o que no caso da Apple 

resultou num crescimento de mais de 2,5 por unidade (Gobé, 2001).  

 

 
Fig. 18 – Imagem dos iMacs da Apple 

 
Fonte: http://www.theimac.com 

 

Pelas razões apresentadas anteriormente interessa conhecer algumas das principais 

considerações acerca das cores.  

 



O Branding no Sec. XXI: Um apelo aos sentidos 

41

 

 

Fig. 19 - As cores como símbolos psicológicos no Ocidente 

 

Cores Amarelo Vermelho Verde Azul 
Estimulantes 

(vivas: claras e 

saturadas) 

Canário 

= impulsividade, 

espontaneidade, 

efervescência 

Magenta 

= pluma, 

ostentação, 

sedução 

Lima 

= mordaz, ironia, 

activação 

 

Ciano, azul céu 

= espírito livre, 

liberdade 

Poderosas 

(profundas: 

escuras e 

saturadas) 

Cor-de-Laranja 

= energia, 

virilidade, vigor 

Vermelhão 

= paixão, sucesso, 

potencialidade 

Relva 

= confidência, 

fertilidade, 

produtividade 

Lápis-lazúli 

= idealismo, 

dedicação, 

lealdade 

Moderadas 

(pálidas: claras e 

lavadas) 

Citrino 

= retenção, 

inibição, cinismo 

Bordeaux 

= 

responsabilidade, 

moralidade, ética 

Verde-claro 

= acuidade, 

resiliência, 

tenacidade. 

Turquesa 

= variedade, 

narcisismo, 

orgulho 

Apagadas 

 (esbatidas: 

desvanecidas e 

lavadas) 

Amarelo-claro 

(cor de camurça) 

= détente, 

relaxamento, 

deferência 

Terracota  

= familiaridade, 

conforto, 

contentamento 

Azeitona 

= certeza, 

garantia, 

segurança, 

confiança 

Azul «jean» 

= relaxamento, 

imaginação, 

criatividade 

Fonte: Adaptado de Rieunier (2006) 

 

 

Existem ainda outras generalizações acerca das cores, como o prateado e o dourado 

(apresentam as qualidades do ouro e prata) serem consideradas cores de prestígio que 

simbolizam status, luxo, opulência e alta gama, enquanto cores mais vivas como o 

laranja e o castanho-escuro serem associadas a uma gama mais baixa (Rieunier, 2006). 

A cor branca, principalmente se for luminosa, é percepcionada como brilhante, activa e 

às vezes pura e inocente, enquanto a cor preta é muitas vezes percepcionada como 

misteriosa, elegante e distinta, e algumas vezes como impura e como o mal (Schmitt et 

al., 1997). No conjunto, os vermelhos, laranjas e amarelos são percepcionados como 

cores quentes, mais energéticas e extrovertidas, enquanto que os azuis, os verdes e os 

violetas como cores frias, mais calmas e introvertidas (Schmitt et al., 1997). Tendo 

como base algumas pesquisas é assim possível constatar que as cores quentes e as cores 

vivas têm tendência a estimular o consumidor, tornando-o mais activo, curioso e 



O Branding no Sec. XXI: Um apelo aos sentidos 

42

 

espontâneo, enquanto que as cores frias, pálidas/esbatidas tendem a fazer com que o 

consumidor se sinta mais descontraído, mais calmo, mas menos atento a determinadas 

ofertas comerciais (Rieunier, 2006). Assim, o grau de excitação ou vigilância do 

indivíduo parece variar segundo a cor: numerosos estudos atestam que o vermelho em 

particular, é uma cor que activa mais do que o verde e azul (Rieunier, 2006).  
 

Fig. 20 e 21– Exemplos de cores quentes e frias  

   

Fonte: http://images.google.pt/ 

 

Os pontos de venda que oferecem produtos/serviços de menor risco e mais relacionados 

com compras por impulso, devem optar por um ambiente mais estimulante, de 

preferência com cores quentes e/ou saturadas. Já no caso da oferta de bens duráveis e 

envolventes (produtos financeiros, seguros, informática, electrodomésticos, casa, etc.), 

que implicam um maior risco na compra e exigem uma maior reflexão para a decisão de 

compra, o ideal é optar por cores frias e/ou os pastéis (Rieunier, 2006). O mesmo se 

aplica a um serviço pós-venda onde são atendidas reclamações.                 

 

A nível de proximidade, o azul e o verde parecem cores mais distantes do que o 

vermelho, laranja ou castanho (Schmitt et al., 1997). Relativamente à percepção de 

movimento, quanto mais saturada for uma cor, maior será a impressão de que o objecto 

se move, enquanto que no caso de ser mais clara, a impressão de proximidade será 

maior (Schmitt et al., 1997). Assim, as cores quentes parecem mais próximas, enquanto 

que as cores frias parecem mais distantes (Rieunier, 2006). A nível fisiológico verifica-

se uma melhor coordenação psicomotora nos ambientes de cores frias, enquanto que um 

ambiente de cores quentes conduz a uma maior excitação (Rieunier, 2006). Da mesma 

forma, a percepção da temperatura ambiente pode ser alterada em função da cor das 

paredes. A este respeito, Kunishima & Yanase recomendam pintar um local quente com 

cores «frias» e um local frio com cores «quentes», de modo a influenciar a temperatura 
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“psicológica” (cit in Rieunier, 2006).  A cor pode ainda influenciar a percepção do peso 

e volume: uma embalagem mais escura parecerá mais pesada do que uma clara (é por 

esta razão que os produto light são geralmente acompanhadas de tons claros, que 

sugerem um sabor menos acentuado). Por outro lado, as cores mais claras dão uma 

dimensão maior às embalagens do que as cores escuras, e cores quentes como o amarelo 

e vermelho “ampliam” o objecto, enquanto que cores frias como o azul e verde tendem 

a “reduzi-lo” (Gobé, 2001).  

 

As cores disparam respostas muito específicas no córtex cerebral, podendo activar 

pensamentos, memórias e determinados tipos de percepções (Gobé, 2001). O efeito das 

cores provém da aculturação e da fisiologia, porém estas duas formas de influência 

funcionam de forma interdependente. Por exemplo, as cores mais vivas despertam e 

provocam (o vermelho é a cor mais estimulante e que atrai mais depressa a visão), e as 

cores menos intensas e mais suaves tranquilizam (o azul baixa a pressão do sangue, 

pulsação e níveis de respiração), (Gobé, 2001). No entanto, os aspectos fisiológicos 

também podem contribuir para o desenvolvimento e reforço de associações culturais: 

um batom vermelho tem um significado social (sexo e sedução), (Gobé, 2001).  

 

Uma vez que as cores transportam significados culturais, os consumidores podem ser 

afectados por elas de modo diferente. Factores como a idade, nacionalidade, classe 

social, religião e sexo estão associados à percepção das cores. A componente cultural 

desempenha deste modo um importante papel na percepção de cores, fazendo com que 

alguns juízos de ordem estética possam ser influenciados por tonalidades com 

conotações simbólicas associadas a determinados países. Por exemplo, no Egipto o 

verde é a cor nacional e utilizá-la em embalagens pode ser considerado ofensivo. 

Também o branco que na cultura ocidental representa pureza, na Ásia representa a 

morte. Tons pastéis que expressem delicadeza e harmonia são particularmente 

apelativos no Japão, enquanto que na China a cor vermelha é apreciada desde há séculos 

e é considerada a cor da sorte, aparecendo com frequência nos toldos de 

estabelecimentos comerciais (Schmitt et al., 1997). O azul é a cor tradicionalmente 

preferida pelos ocidentais, mas também pelos jovens japoneses, sendo considerada uma 

cor protectora no Meio Oriente. Inclusive, no Sudeste asiático e americano encontram-
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se portas pintadas de azul para afastar os maus espíritos (Rieunier, 2006). Nos Estados 

Unidos da América a cor azul é utilizada frequentemente como cor corporativa, sendo 

no entanto considerada na cultura chinesa uma cor fria, que conota o mal e a 

sinistralidade (Schmitt et al., 1997). A cor laranja na Holanda e na Ucrânia é associada 

a festividade, mas na Irlanda já tem um simbolismo negativo. A cor amarela é apreciada 

na Índia, enquanto que para os idosos em Israel evoca recordações tristes. Mas estas 

preferências ou associações também se podem ir alterando com o tempo. Deve-se 

considerar que também há cores que inseridas num determinado contexto possuem um 

significado universal, causando determinadas respostas psicológicas como é o caso dos 

sinais de trânsito e semáforos, em que o vermelho significa parar, o verde andar e o 

amarelo ter cuidado. Também alguns pesquisadores sugerem que a preferência por 

certas cores pode variar em função da idade: as crianças preferem as cores quentes, os 

recém-nascidos só percepcionam este tipo de cores e os idosos optam por cores mais 

frias (Rieunier, 2006).  

 

Para J. Ph. Lenclos «A cor é um dos parâmetros essenciais quando se pretende 

acrescentar valor sensorial a um objecto», (cit in Rieunier, 2006), tornando-se assim 

num instrumento de atracção, cada vez mais valioso na oferta de marketing. A nível do 

ambiente do ponto de venda, convém considerar os principais elementos em que as 

cores podem estar presentes (Rieunier, 2006): 

 

Fig. 22 - Principais Elementos onde as cores estão presentes no ponto de venda 

Elementos Exteriores Elementos Interiores 

- Luz (iluminação natural e artificial) 

- Frente  

- Montra 

- Insígnia 

- Logótipo 

- Totem    

- Luz (iluminação natural e artificial) 

- Delimitadores de superfícies 

- Sinalética 

- Mobiliário 

- Sortido 

- PLV 

- Uniforme do pessoal de venda 

Fonte: Adaptado de Rieunier (2006) 
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Pesquisas realizadas, revelam que as cores quentes exercem uma atracção sobre o 

consumidor, mas revelam menos contentamento, enquanto que as cores frias são 

consideradas menos atractivas, mas conduzem a mais satisfação e mais avaliações 

positivas (Rieunier, 2006). Num estudo desenvolvido por Díez, Alier & Falces (cit in 

Silva, 2009) «as cores frias, como o azul e o verde, eram percebidas como sendo mais 

relaxantes, positivas, menos ameaçadoras e como favorecendo a percepção dos produtos 

da loja». Deste modo, autores como Bellizi recomendam cores quentes para o exterior 

da loja e cores frias para o seu interior. No entanto, pontos de venda demasiado 

especializados devem utilizar cores consistentes com o seu tipo de comunicação, como 

por exemplo o verde para uma marca ecológica. Convém referir que as cores aplicadas 

às superfícies podem igualmente ajudar a induzir a determinadas percepções 

relacionadas com a área, altura e volume: as tintas mais claras dão a ideia de espaço 

maior, enquanto que as tintas mais escuras produzem o efeito contrário (Rieunier, 

2006). Por exemplo, uma superfície azul parece mais pequena do que uma superfície 

idêntica de cor amarela e os tons pastel “disfarçam” um espaço com pouca altura. Foi 

igualmente constatado através de um estudo realizado, que as cores parecem 

não influenciar os critérios racionais como a organização do ponto de venda ou o 

sortido, o mesmo já não se aplicando a critérios mais afectivos como a percepção do 

atendimento e do ambiente geral, que já podem ser influenciados pela cor (Rieunier, 

2006).  

 

Uma sinalética adequada à loja (suspensa, no solo, na parede ou em topos de gôndola) 

contribui para uma melhor monitorização e para uma melhor localização dos produtos 

(Rieunier, 2006). Também o vestuário dos vendedores é importante e faz parte da 

imagem de marca, não passando indiferente ao olhar dos consumidores, e podendo 

transmitir valores como higiene, competência e profissionalismo (Rieunier, 2006). 

Algumas pesquisas realizadas nesta área revelam que os indivíduos que vestem cores 

escuras são mais convincentes do que os que vestem cores claras (Rieunier, 2006).  

É possível concluir com base em vários trabalhos realizados a nível de psicologia, que 

as cores podem produzir efeitos sobre as (Rieunier, 2006):  
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 Percepções – uma vez que podem alterar ou influenciar a noção de tamanho, peso, 

superfície e volume; 

 Emoções – porque podem activar reacções psicológicas como batimentos cardíacos, 

transpiração, além de suscitarem reacções mais ou menos agradáveis, susceptíveis de 

criar preferência ou rejeição; 

 Cognições – já que são elementos culturalmente e simbolicamente associados a alguns 

conceitos, como os sinais de trânsito. 

 

Forma 

Como símbolos visuais, as formas possuem uma grande força na imagem e no impacto 

da identidade global. De facto, há formas que chegam a ser protegidas legalmente, 

como é o caso da garrafa da Coca-Cola, do frasco de perfume da Chanel No. 5 e da 

garrafa de águas da Evian (Schmitt et al., 1997). As montanhas serviram de inspiração 

para a forma do Toblerone que se tornou no primeiro chocolate do mundo a ser 

patenteado (Lindstrom, 2005). Também cerca de 40% de todas as decisões de compra 

de perfumes baseiam-se no design dos frascos e, em muitos modelos de carros a forma 

tornou-se a principal característica de diferenciação (Lindstrom, 2005).  

 
Fig. 23 – Imagem do Museu Guggenheim em Bilbao  

 
Fonte: http://images.google.pt/ 
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Reconhecemos e recordamos a forma, o que em alguns casos pode explicar a 

longevidade das marcas, como é o caso da Coca-Cola: segundo um estudo da BRAND 

Sense, 59% dos consumidores preferem beber a Coca-Cola numa garrafa de vidro, 

devido ao distinto toque proporcionado pelas suas formas arredondadas (Lindstrom, 

2005). A ligação emocional entre as pessoas e uma determinada embalagem demonstra 

a importância que a forma tem, apelando aos sentidos e tornando a marca 

emocionalmente mais apetecível. A forma deve ser assim considerada como um aspecto 

visível da marca, facilmente reconhecível, capaz de proporcionar experiências 

sensoriais positivas e significativas. Mesmo a nível de arquitectura, actualmente os 

consumidores estão mais atentos aos diferentes pormenores. Um edifício com uma 

forma original e arrojada e materiais inovadores que procure satisfazer tanto o lado 

prático como emocional das necessidades dos seus clientes tem mais hipóteses de 

contribuir para um branding bem sucedido, como é o caso do Museu Guggenheim em 

Bilbao, que funciona como um cartão de visita da cidade.  

 

Segundo Schmitt (1997) as formas são compostas por alguns elementos chave, capazes 

de despertarem associações específicas: o tamanho, o ângulo, a proporção e a simetria.  

 

Tamanho  

Formas longas, altas ou grandes são muitas vezes percepcionadas como poderosas e 

fortes, enquanto que formas pequenas, curtas ou finas aparentam delicadeza e fraqueza.  

 

Ângulo 

A angulosidade (presente nos triângulos, quadrados, rectângulos, etc.), é associada ao 

conflito, dinamismo e à masculinidade, enquanto que as formas redondas evocam 

harmonia, doçura e feminilidade (Schmitt et al., 1997). Formas direitas são muitas 

vezes percepcionadas como masculinas, distintas, abruptas e variáveis, enquanto que as 

formas curvas são percepcionadas como femininas, suaves e contínuas.  

 

Proporção 

A proporção também influencia bastante o modo como percepcionamos as formas. As 

formas longas e angulares aumentam o campo de visão, enquanto que as formas 
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angulares pequenas podem parecer mais suaves e dóceis (Schmitt et al., 1997). Já as 

formas circulares embora pareçam criar menos impacto do que as formas alongadas, 

criam percepções harmoniosas, ressoando suavidade e perfeição.  

 

Simetria 

A simetria cria equilíbrio, um importante factor no modo como avaliamos a aparência 

visual de um objecto (Schmitt et al., 1997). Contudo, não se deve abusar da simetria, ou 

seja, um toque de assimetria muitas vezes, pode tornar algo mais atractivo. Enquanto a 

simetria transmite ordem e relaxa a tensão, a assimetria cria agitação e tensão, salvando 

algumas vezes a imagem da monotonia (Schmitt et al., 1997).  

 

Convém referir atendendo à sobrecarga de informações visuais a que o consumidor está 

sujeito, atingindo rapidamente o seu limite de saturação, que o movimento é o elemento 

visual com mais impacto, quando comparado com a cor a forma. Os ecrãs plasmas a 

este nível podem constituir uma solução eficaz porque é difícil as pessoas resistirem à 

atracção que representam as imagens animadas; o olhar é atraído por todos os elementos 

que estão em movimento (Rieunier, 2006). 

 

Fontes 

O tipo de fonte também é importante, uma vez que aparece em numerosos elementos da 

identidade, como no nome da marca, ponto de venda, embalagens, displays (publicidade 

no local de venda), na publicidade, promoções, catálogos, sacos, cartões de visita, frota 

automóvel, uniformes, etc.. As letras são um elemento estético importante: têm uma 

forma, cor o que as caracteriza e diferencia. Em muitos casos permitem-nos identificar 

imediatamente a marca, como é o caso da Coca-Cola:  

 

 
 

As fontes além de poderem ter uma enorme variedade, podem comunicar diferentes 

imagens. Existem assim algumas considerações gerais. Por exemplo, fontes altas e 
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estreitas com serifs (os serifs são as pontas das letras que apresentam efeitos) 

transmitem elegância.  

 
 

Já as fontes redondas e preenchidas sem serifs parecem amigáveis e até aconchegantes 

(Schmitt et al., 1997).  

 
Uma fonte que pareça escrita à mão transmite humanização, podendo ter interesse para 

marcas que privilegiem o serviço personalizado ou a fabricação de produtos artesanais.  

 

 
 

Por último, fontes cursivas apelam à fantasia, sendo apropriadas para ocasiões especiais 

e formais (Schmitt et al., 1997).  

 

 

 

 

5.1.2. Outros elementos de diferenciação 

 

Iluminação 

A iluminação é um factor importante, directamente relacionado com a visão que 

funciona como um elemento crucial no marketing sensorial, tendo o poder de 

transformar qualquer espaço: os produtos têm geralmente uma aparência bastante mais 

atraente quando a iluminação é melhor. Assim, uma marca que deseje criar um 

ambiente comercial íntimo através de uma iluminação menos intensa, deve garantir pelo 
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menos a visibilidade dos produtos expostos. A iluminação é um factor que não exige 

avultadas quantias, e que quando combinado com uma música apropriada ajuda a criar 

uma atmosfera envolvente, possibilitando uma experiência agradável.  

 

Sempre que possível deve privilegiar-se uma iluminação natural, que respeite melhor as 

cores dos artigos (Rieunier, 2006). Convém contudo ter presente que uma exposição 

demasiado prolongada à luz natural tende a desvirtuar alguns corantes, devendo-se 

tomar algumas precauções. No caso de se optar por uma iluminação artificial é 

importante escolher fontes de luz que respeitem ou se aproximem o mais possível do 

espectro solar, para evitar uma percepção errada e por vezes desfavorável dos produtos 

expostos. Existem hoje em dia luzes denominadas «daylight» (mais de 5000º K) que 

reproduzem fielmente o espectro visível (Rieunier, 2006).   

 
Fig. 24 – Loja da Levis  

 
Fonte:http://eu.levi.com 

 

Segundo Rieunier (2006), as cores e a luminosidade de um ponto de venda têm as 

seguintes funções:  

 

 Chamar a atenção – fazer com que a loja seja identificável e visível para o cliente;  
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 Atrair – suscitar interesse e gerar um comportamento de aproximação; 

 Criar bem-estar – optimizar o «ambiente» da loja, de modo a que o consumidor se 

sinta bem e permaneça mais tempo no seu interior, o que aumenta a probabilidade de 

despender mais, além de contribuir para uma imagem positiva; 

 Manter coerência – deve existir uma adequação entre a oferta global (layout do 

espaço, sortido, etc.) e o consumidor; entre o posicionamento da marca e o espaço de 

venda. 
 

                      

          

5.2. A audição 

 
 

“Na música reside um doce poder persuasivo” 

Milton John  

 

O som permite-nos comunicar e é originado através do movimento ou vibração de um 

objecto, que envia ondas sonoras através do ar (Lindstrom, 2005). O exterior do ouvido 

canaliza estas vibrações, que se movem por um processo similar ao código Morse antes 

de chegar ao tímpano. Por sua vez, o tímpano vibra através dos três ossos mais 

pequenos que temos, transportando o som por um labirinto até um tubo parecido com a 

casca de um caracol onde 25000 receptores apanham os sinais e enviam-nos para o 

cérebro, tornando possível a audição. À medida que envelhecemos, vamos perdendo a 

nossa sensibilidade auditiva, sendo esta a razão porque as crianças têm uma audição 

mais apurada do que os adultos e podem reconhecer uma variedade de sons e 

memorizá-los mais facilmente.  

 

As sociedades ocidentais caracterizam-se por uma aversão ao silêncio. Segundo Corbin, 

o silêncio ou a ausência de qualquer som conduz a um sentimento de angústia, o que 

leva o som a ter um efeito humanizante (cit in Rieunier, 2006). Os ruídos de fundo são 
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sinais que nos acompanham desde sempre, mesmo que a maior parte das vezes não 

tenhamos consciência disso: não parece muito normal conduzir uma viatura que não 

produza qualquer tipo de som, assim como ter em casa electrodomésticos insonoros. 

Também os resultados das pesquisas demonstram uma influência negativa do silêncio 

sobre o comportamento dos clientes no ponto de venda: se não houver música os 

consumidores tendem a passar menos tempo no ponto de venda, a despender menos e a 

demonstrar mais falta de humor (Rieunier, 2006). Como refere Rouzé (cit in Rieunier, 

2006): “Caracterizado pela ausência de som, o silêncio coloca em evidência a cassação, 

o luto, a morte. Por exemplo, no mundo ocidental, um minuto de silêncio é um ritual 

para prestar homenagem e que evoca a dor ”.  

 

A música adapta-se às nossas emoções e nesse sentido reflecte e comunica o que 

sentimos muitas vezes, podendo provocar determinadas sensações como fazer-nos sentir 

felizes, tristes, mais despertos ou mais relaxados (Ackerman, 2000). Estudos realizados 

indicam mesmo que ouvir música, encoraja o lançamento de endorfinas no corpo, 

activando o prazer do cérebro. É assim mais fácil compreender que investigações 

realizadas confirmem o efeito imediato que o som tem em evocar emoções e 

recordações (Gobé, 2001). A voz de um familiar ou amigo, uma música de que se gosta, 

o bater das ondas, são apenas alguns exemplos de sons que podem provocar uma série 

de associações com o cérebro. A música pode ser assim um óptimo instrumento para 

ajudar a monitorizar a disposição (Lindstrom, 2005). Por exemplo, uma música triste 

leva a uma certa melancolia, enquanto que uma música divertida cria um ambiente mais 

alegre. Segundo alguns pesquisadores estes estados de ânimos podem influenciar por 

sua vez a forma como a marca é julgada e avaliada (Rieunier, 2006). As evocações 

criadas pela música podem actuar assim sobre a imagem de uma marca, ao informar o 

cliente sobre as suas supostas qualidades (Rieunier, 2006). Por exemplo, uma música 

com um ritmo mais acelerado pode transmitir valores como vitalidade, energia e 

dinamismo (Rieunier, 2006). Esta capacidade da música criar, reforçar ou até modificar 

o posicionamento de uma marca foi defendida por diversos autores de marketing e 

validada através de um estudo que demonstrou que na publicidade de uma marca de 

cerveja em que apenas a música foi o único factor de diferenciação, a forma como os 

consumidores a percepcionaram foi alterada em função dos estilos musicais (Rieunier, 
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2006). Assim, a cerveja foi qualificada como íntima e relaxante quando a música foi 

Jazz; descrita como nobre e real quando a música foi barroca e por fim moderna e 

enérgica quando a música foi techno- rock.  

 

Um dos maiores desafios que os retalhistas têm à sua frente é manter as pessoas nas 

lojas o máximo tempo possível, e já foi provado que a música pode ajudar a fazê-lo, 

além de possibilitar associações positivas com a marca e criar uma experiência 

memorável que pode levar a uma visita repetida (Gobé, 2001). O som não é assim 

apenas uma forma de entreter os consumidores, mas principalmente uma forma de atrair 

as suas emoções. Por exemplo, os chupa-chupas que têm apitos convidam as crianças a 

explorar o produto através do som, do toque e do gosto, mas o som só por si torna a 

experiência de compra mais interessante e agradável. Outra das particularidades da 

música é impulsionar as pessoas à acção, tornando menos aborrecidas as tarefas 

repetitivas, e acompanha fenómenos de socialização como é o caso das cerimónias 

como bodas, funerais, festas religiosas e também eventos desportivos. A maior parte dos 

restaurantes têm música, inclusivamente alguns contratam cantores, violinistas e 

guitarristas para tocarem ao vivo. Hotéis, restaurantes, supermercados, lojas, 

cabeleireiros, gabinetes de estética, serviços de transportes, consultórios médicos e de 

advogados, utilizam muitas vezes a música como um estimulante auditivo, para criarem 

um ambiente melhor e se relacionarem igualmente melhor com os seus clientes.  

 

Uma das principais características da música é que podemos gostar dela sem termos de 

a aprender, ou seja, podemos apreciar e dançar uma música com uma língua cujo código 

linguístico desconhecemos. Numa frase verbal as palavras dizem algo por si mesmas, 

mas as notas musicais significam algo somente através da relação que mantêm entre si. 

Por esta razão apreciamos a música clássica, no entanto quando a música é composta 

por palavras que compreendemos, acaba por ter uma função dupla, funcionando de uma 

forma mais completa. Como refere Cooke (cit. in Ackerman Diane, 2000):  

 
“…ambos despertam no ouvinte uma resposta emocional; a diferença é que uma palavra 

desperta tanto uma resposta emocional como uma compreensão do seu significado, 

enquanto que uma nota, ao não ter sentido, desperta somente uma resposta emocional.”  
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A música tem uma linguagem universal, que pode ser apreciada por pessoas de 

diferentes países. O jazz, swing, pop e rock são ritmos que estimulam o ritmo cardíaco e 

aumentam a pressão, enquanto que a música clássica acalma (Ackerman, 2000). 

Inclusivamente, em algumas salas de cuidados intensivos de cardiologia, os pacientes 

ouvem música clássica como parte integrante do seu processo de recuperação 

(Ackerman, 2000).  

 

Segundo Gallope o estilo da música pode influenciar igualmente a percepção do 

posicionamento do preço: os consumidores associam mais a música clássica a uma 

marca topo de gama, do que a música variada (cit in Rieunier, 2006). Num estudo 

levado a cabo por dois pesquisadores americanos, foi demonstrado que os clientes de 

uma loja de vinhos tinham tendência para comprar vinhos mais caros, quando ouviam 

música clássica, em vez de música variada (Rieunier, 2006). Contudo, uma outra 

experiência conduzida num supermercado mostrou o inverso, que os clientes 

compravam mais quando ouviam música variada, do que música clássica, o que leva a 

crer que é fundamental que haja uma ligação entre o estilo de música e o tipo de 

produto/serviço vendido, assim como o ambiente criado no ponto de venda (Rieunier, 

2006). Encontrar um tipo de música que agrade aos clientes nem sempre é fácil, 

tornando-se essencial auscultar a sua opinião, ou então estabelecer uma relação lógica 

entre a música e o tipo de produto, de modo a que haja coerência entre a música e o 

posicionamento da marca.  

 

Gorn (cit. in Gobé 2001) no seu estudo “The Effects of Music in Advertising on Choice 

Behavior”, revela que a maior parte das pessoas que procuram produtos ao som de uma 

música - 80%, realizam grande parte das suas escolhas, quando ouvem músicas de que 

gostam, mas curiosamente as mesmas pessoas atribuem as suas preferências mais à 

qualidade dos produtos, do que propriamente à música. Conquistar assim os 

consumidores através de características emocionais como a música, pode influenciar 

bastante a escolha de uma marca. Inclusivamente, no que respeita aos compradores das 

gerações mais jovens, a música pode funcionar como um mecanismo muito eficaz para 

construir a identidade de uma marca (Gobé, 2001). Por esta razão ela representa um 



O Branding no Sec. XXI: Um apelo aos sentidos 

55

 

importante papel nas operadoras de telemóveis, como a Optimus, em que a música 

funciona como parte integrante da sua identidade, sendo facilmente associada à marca.  

 
Fig. 25 – Site da Optimus  

 
Fonte: http://www.optimus.pt/Particulares/Optimus 

 

A enorme variedade de tipos de músicas e a facilidade de mudança tornam o som num 

instrumento de marketing flexível e com custos baixos. Contudo, esta variável deve ser 

escolhida em função do público-alvo. Várias marcas já começaram a escolher 

cuidadosamente a sua música, de forma a definir ou reforçar a sua identidade. Por 

exemplo, nas lojas da Natura pode-se ouvir um tipo de música étnica e exótica, que 

combina com o tipo de produtos comercializados. Além disso, os CD´s de música 

também são vendidos aos clientes, para que eles possam transportar a atmosfera da loja 

para as suas casas. A música pode de facto contribuir de forma significativa para tornar 

a experiência de compra numa aventura divertida e agradável. Mas infelizmente, 

segundo Lindstrom são poucas as marcas que tiram partido das vantagens do som para 

se tornarem mais distintas, consistentes e memoráveis e que têm consciência de que o 

som pode influenciar a decisão de compra (2005). 



O Branding no Sec. XXI: Um apelo aos sentidos 

56

 

5.2.1. Elementos primários  

 

Ritmo e Volume 

Pesquisas realizadas revelaram que a música também afecta o ritmo das compras, o 

tempo passado na loja e a quantidade de dinheiro gasto (Gobé, 2001). Os batimentos 

cardíacos adaptam-se de forma natural aos batimentos da música o que levou Milliman 

a demonstrar que os clientes se movem mais rápido num supermercado quando ouvem 

música com ritmo mais acelerado, comparativamente a música com ritmo mais lento 

(cit in Rieunier, 2006). Resultados similares foram obtidos no sector da restauração, 

onde foi possível verificar uma relação entre o tempo passado no espaço comercial e o 

ritmo da música. Sabe-se a este respeito que a música calma relaxa, levando os 

indivíduos a permanecerem mais tempo dentro do espaço comercial, enquanto que a 

música mais acelerada faz com que circulem com maior rapidez e permaneçam menos 

tempo no seu interior. É por esta razão que nas grandes superfícies se costuma colocar 

música mais ritmada quando há muitas pessoas a circular, e música mais calma quando 

o número de pessoas é menor. Também dependendo da hora a que fazem as suas 

compras, os consumidores preferem ouvir música com diferentes ritmos. Assim em 

pesquisas efectuadas por Eroglu e Chebat (cit in Rieunier, 2006), tanto num centro 

comercial como numa loja de vestuário, foi demonstrado que os consumidores sentem 

mais prazer quando o ritmo da música corresponde ao momento do dia: rápido num 

período de hora de ponta e lento num período fora de hora de ponta. Outra conclusão a 

nível do ritmo da música é que o dinheiro dispendido em média para jantares é mais 

elevado com música calma, do que com música mais ritmada (Lindstrom, 2005). O 

volume da música também deve ser uma preocupação para a marca, não devendo ser 

demasiado elevado para não se tornar incómodo para os clientes e os afugentar, ao 

mesmo tempo que transmite uma má imagem da marca (Rieunier, 2006).  

 

O ambiente sonoro de uma loja pode ser utilizado para atingir objectivos afectivos, 

cognitivos e comportamentais (Rieunier, 2006):   

 

 Objectivos Afectivos:  
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- A música corresponde aos gostos musicais dos clientes de modo a proporcionar-lhes 

prazer; 

- A música é divertida, de modo a criar também uma certa alegria no cliente. 

 Objectivos Cognitivos: 

- A música revela alguma informação ao cliente sobre o tipo de público da loja (idade, 

sexo, classe social, etc.); 

- A música ajuda a conotar o universo da loja (natureza, desporto, tecnologia, etc.) e o 

seu posicionamento geográfico (latina, oriental, etc.); 

- A música suporta um evento (Natal, Primavera, Carnaval). 

 Objectivos Comportamentais: 

- A música gere o ritmo da visita à loja, sendo capaz de deter os clientes ou imprimir-

lhes mais velocidade; 

- A música contribui para as compras por impulso. 

 

Um tipo de abordagem focalizada na música permite à marca reforçar a sua imagem e 

sobretudo criar um laço forte com a sua clientela. Por exemplo, algumas marcas 

começaram a convidar músicos ou Dj´s para tocarem nos seus pontos de venda, como é 

o caso da Fnac. Esta prática ainda não muito explorada, é bastante interessante porque 

além de permitir atrair um tipo de clientela, transmite uma imagem mais vanguardista e 

dinâmica. Tendo em conta o tempo passado muitas vezes pelos clientes na loja, a 

música inserida numa lógica de estratégia de marketing e experiência de consumo, 

contribui para criar um ambiente mais confortável e descontraído. Muitas marcas 

recorrem a uma gestão própria que lhes permite adaptar diferentes músicas a vários 

momentos do dia e comunicar a mesma mensagem em todas as lojas. Por exemplo, os 3 

Mosqueteiros em França têm uma programação que inclui as músicas que os clientes 

apreciam e notícias positivas, evitando músicas politizadas e consideradas agressivas, 

de modo a não influenciar de forma negativa o seu humor (Rieunier, 2006).  

 

Jean-François Lemoine (cit in Rieunier, 2006) demonstrou que existe uma relação 

significativa entre o prazer proporcionado por uma música considerada agradável e o 

estado emocional dos clientes que se sentem mais contentes e satisfeitos e tendem a 

fazer mais compras por impulso. Este efeito da música pode igualmente ser aproveitado 
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para minimizar a percepção do tempo esperado por um cliente, por exemplo nas filas de 

espera nas caixas e também aumentar a sensação de conforto (Rieunier, 2006). Um 

outro estudo revela que o prazer induzido pela música influencia positivamente a 

percepção da loja e o juízo dos consumidores em relação aos vendedores (Rieunier, 

2006).  

 

A música tornou-se nos últimos anos num elemento essencial numa estratégia de 

branding, devido à sua capacidade para evocar emoções. Mas segundo Rieunier (2006) 

na altura de escolher o tipo de música, é fundamental que a marca decida algumas 

questões chave relacionadas com:      

 

- O estilo de música (clássica, ópera, música internacional variada, pop, rock, jazz, 

techno, acid jazz, house, …), já que este permite transmitir uma determinada imagem; 

- O ritmo (lento, médio, rápido), uma vez que representa um factor de relaxamento ou 

de estimulação; 

- A notoriedade (música conhecida ou desconhecida), porque reflecte um carácter 

popular ou distintivo do ponto de venda e consequentemente da marca. 

 

 

5.3. O tacto 

 

 

«O mundo dos odores, das formas, das cores, dos sons é puramente subjectivo;  

 é de simples aparência. Só o toque fornece a certeza de uma realidade.» 
Guy Lazorthes 

A pele é o maior órgão do corpo humano com cerca de 6 a 10 quilos. Os elementos que 

a constituem têm uma grande representação no córtex cerebral, razão porque somos 
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instantaneamente alertados para o frio, dor, pressão e calor (Ackerman, 2000). Estima-

se que existem 50 receptores por 100 milímetros quadrados, cada um contendo 640.000 

microreceptores, mas à medida que envelhecemos, estes números decrescem, e vamos 

perdendo a sensibilidade (Lindstrom, 2005). Enquanto que os restantes sentidos têm um 

órgão no qual se concentram, o tacto está em todo o corpo. O tacto é o último sentido a 

extinguir-se e além de nos permitir transmitir informações como os outros sentidos, 

permite-nos ainda possuir as “fontes” dessas informações.  

 

Edward Hall (cit in Rieunier, 2006) sublinha a importância deste sentido, considerando 

a pele como um sistema de informação vital, determinante para o indivíduo se poder 

manter em contacto com o mundo. A privação do contacto provoca nomeadamente 

perturbações físicas e psicológicas, tratando-se de um sistema sensorial, cuja influência 

é difícil de isolar ou eliminar (Ackerman, 2000). Como refere Schanberg (cit. in 

Ackerman, 2000) “Esquecemo-nos que o tacto não só é básico para a nossa espécie, 

como é a chave da mesma”. A nossa primeira sensação de bem-estar emocional reside 

em tocarmos na nossa mãe e sermos tocados por ela e, o toque que vai desde as festas 

trocadas entre os pais e os filhos, até à carícia entre duas pessoas apaixonadas expressa 

a verdadeira linguagem do amor. O toque é também um sentido muito útil na saúde: as 

palpitações ajudam o médico a fazer um diagnóstico e as massagens contribuem para o 

tratamento de diversas patologias, ajudando a aliviar a dor e sendo prescritas desde há 

muito tempo como um remédio para a tensão dos músculos e para a fraca circulação 

(Lindstrom, 2005).  

Fig. 26 – Imagem que retrata o toque entre mãe e filho 

 
Fonte: http://www.calvinkleininc.com/ 
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A linguagem corporal e gestual diz muito a nosso respeito. Assim, na comunicação 

interpessoal os factores não verbais (percebidos como sendo menos falsos e mais 

credíveis), onde o toque desempenha um importante papel, influenciam muitas vezes a 

resposta na comunicação interpessoal. A este respeito há experiências que demonstram 

que o mero facto de se tocar na mão ou no braço de uma pessoa, diminui a sua pressão: 

as mãos são mensageiras de emoção e sentem tudo o que tocam (Ackerman, 2000). Esta 

conclusão pode ser atestada por várias experiências, que se desenrolaram entre o cliente 

e o funcionário de uma loja, de um restaurante e de uma biblioteca. Num determinado 

momento o funcionário toca no cliente mas de forma natural: no ombro no restaurante; 

no braço na loja e na mão na biblioteca. São então observadas respostas afectivas 

(humor / resposta emocional), cognitivas (grau de atenção / avaliação do espaço 

comercial) e comportamentais (tempo passado / o facto de fazer ou não aquilo a que se 

propunha / compra / gorjeta), (Rieunier, 2006). Estas experiências mostraram que o 

toque entre cliente e funcionário influencia de modo positivo o humor do cliente, assim 

como a sua atenção, avaliação do funcionário e do ambiente no qual decorre a 

experiência. Foi observada igualmente uma influência positiva do toque interpessoal 

sobre o tempo passado na loja, na compra e também na gorjeta deixada ao funcionário.  

  

Em 2003, a Interdeco Expert et Sociovision (cit in Rieunier, 2006) conduziu um estudo 

à escala global com o objectivo de conhecer as aspirações e comportamentos das 

leitoras da Revista Elle. Uma amostra de 20000 leitoras provenientes dos cinco 

continentes afirmou “adoro tocar nas coisas, não me posso contentar apenas em olhá-

las”, o que confirma o advento do fenómeno multisensorial como uma das grandes 

tendências actuais. Algumas pessoas privilegiam mesmo a informação sensorial em 

detrimento da informação verbal, e geralmente as mulheres são mais sensíveis do que os 

homens ao toque interpessoal, tal como os clientes mais jovens. No entanto, o tacto 

ainda é muitas vezes subestimado e considerado o parente pobre do marketing sensorial. 

Este facto está relacionado com um carácter um pouco tabu ligado à intimidade ou à 

proibição. Desde cedo aprendemos a não «tocar», e são igualmente numerosos os locais 

como os museus, onde existe uma interdição expressa ao toque. Contudo, o toque é um 

sentido muito presente nos humanos. A própria linguagem faz-lhe referência, 

principalmente para exprimir afecto, proximidade e intimidade, como é o caso de 
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quando referirmos que há pessoas «que nos tocam», o que transporta uma carga 

afectiva.  

 

Underhill (cit in Rieunier, 2006), um reconhecido antropologista da distribuição 

considera que ir às compras permite experimentar livremente novas formas e matérias, 

constituindo uma oportunidade única para o consumidor testar, avaliar os produtos antes 

de comprá-los. Talvez seja esta a razão porque o Director Geral de Carré Noir, Pascal 

Beucler (cit in Rieunier, 2006) refere que: «Uma marca é o seu toque (…)». Privar o 

consumidor de informação e do prazer de sentir o toque, é assim uma decisão que não 

vai ao encontro das suas necessidades, impossibilitando-o de manipular um produto. 

Segundo Peck e Childers (cit in Rieunier, 2006) pode-se observar uma influência 

positiva da manipulação do produto, sobre as respostas cognitivas, afectivas e 

comportamentais: os consumidores têm um desejo enorme de tocar para sentirem todas 

as características inerentes à matéria, o que é uma importante forma de avaliar o 

produto. A proibição de manipular um objecto afecta significativamente a confiança do 

consumidor, e consecutivamente a sua decisão de compra, aumentando também o seu 

grau de frustração. Os resultados das investigações levadas a cabo mostram a 

importância do livre acesso aos produtos, particularmente quando se trata de produtos 

onde a matéria é um critério determinante para o consumidor. É por este motivo, que 

muitas embalagens apesar de bonitas, ao impedirem o consumidor de tocar no produto, 

acabam muitas vezes por funcionar como um obstáculo à compra. É assim necessário 

garantir que os produtos estejam acessíveis ao toque. Isto não tem só a ver com razões 

práticas e funcionais, mas também com razões mais profundas e primárias, que estão 

relacionadas com o mais puro prazer de tocar, abraçar, agarrar e brincar com algo e 

também com a sensação de imaginar que as coisas são nossas antes de as comprarmos 

(Gobé, 2001). Caso seja mesmo necessário envolver o produto numa embalagem, então 

deve-se disponibilizar ao cliente um exemplar, para que ele possa tocar e experimentar, 

de modo a que não se sinta frustrado com uma compra que não corresponda às suas 

expectativas, o que já se verifica em alguns pontos de venda como a Fnac. Convém ter 

presente que a manipulação favorece a compra (Rieunier, 2006). É também importante 

considerar a colocação de alguns produtos nos expositores demasiado em cima ou em 

baixo, o que dificulta o seu acesso tornando muitas vezes impossível o toque. Isto 
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contribui para que os consumidores se sintam desconfortáveis e insatisfeitos, desistindo 

muitas vezes de uma possível compra. Sentir o produto é essencial para se obter uma 

percepção da marca. Através de estudos recentes, descobriu-se que ao se convidar os 

consumidores a reconhecerem uma marca, eles tendem a tocar no produto (Gobé, 2001). 

O toque é pois uma dimensão muito importante na identificação e reconhecimento da 

marca, através das sensações e associações provocadas.  

Embora muitas vezes o esqueçamos, tal como as mãos os pés também sentem. 

Inclusivamente, os pés através do calçado entram em contacto mais depressa com uma 

superfície, do que qualquer outra parte do corpo. Por esta razão Marc Gobé sugere um 

chão de ginásio numa loja de desporto, o que pode proporcionar aos consumidores uma 

experiência táctil agradável (2001). É igualmente importante evitar que o cliente entre 

em contacto com objectos percebidos como sujos e evitar que faça demasiados esforços, 

tendo em consideração a carga que por vezes tem de transportar. Os elevadores e as 

escadas rolantes surgem como uma solução viável para este problema. Convém também 

prever zonas de circulação suficientemente largas para que os clientes possam circular à 

vontade, sem embaterem uns nos outros (Rieunier, 2006).  

 

O toque tal como os outros sentidos pode ter diferentes objectivos. Geralmente o toque 

é «neutro», ou seja, o objectivo do indivíduo não é o toque em si mesmo, mas a 

finalidade da acção. É o que acontece quando abrimos uma porta: o objectivo é entrar 

num determinado lugar e não tocar no puxador. Se o puxador não tiver características 

específicas, o toque permanece neutro, mas se pelo contrário atrair a atenção do cliente 

devido à sua forma ou temperatura, já se pode considerar que o toque não é “neutro” 

(Rieunier, 2006). Devido às suas componentes cognitiva e afectiva, o toque apresenta 

outros objectivos. Por exemplo, quando o toque tem como fim adquirir informações 

sobre o objecto manipulado como textura e matéria, falamos de toque «instrumental». 

Este toque permite ao cliente avaliar a sua resistência, flexibilidade e outras 

características qualitativas ou quantitativas. Esta é uma das razões porque os 

consumidores tocam na fruta (Rieunier, 2006). Mas o tacto também pode ter como 

objectivo obter prazer. Assim, o indivíduo ao ter consciência do prazer que o gesto lhe 

proporciona, prolonga ou não o toque, de modo a obter mais ou menos satisfação. É o 

caso por exemplo de tocarmos em algo macio, de nos sentarmos numa poltrona 
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confortável, de sentir o chão fresco e liso da madeira polida: são tudo factores que 

contribuem para tornar a experiência mais agradável, e que não devem ser esquecidos 

pelo branding sensorial. 

 

A sensibilidade térmica é outro aspecto fundamental, que é muitas vezes ignorado. Para 

sobreviver o corpo humano deve ter uma temperatura interna estável de 37 graus. 

Assim, quando está demasiado calor ou frio, o corpo humano acciona os mecanismos de 

regulação que estabelecem o seu equilíbrio, através da transpiração ou dos arrepios, 

sendo considerados desagradáveis todos os estímulos que conduzem ao seu 

desequilíbrio (Rieunier, 2006). A influência de um ambiente excessivamente quente 

aumenta notavelmente a tendência para a ansiedade, o que se reflecte nas compras mais 

envolventes, como na compra de uma viatura ou casa. A exposição ao stress térmico 

gera irritabilidade e um sentimento de fadiga ou de baixa vigilância (Rieunier, 2006).  
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Fig. 27 – Quadro com as Fontes de experiências tácteis no ponto de venda 

Produtos Vendidos Manipulação dos produtos 

- Possível ou não; 

As outras pessoas Contactos Interpessoais 

- Com os outros clientes (em caso de forte 

afluência); 

- Com o vendedor; 

O ponto de venda Contacto com os materiais do ponto de venda 

- Puxadores da porta, chão, carrinho e cesto de 

compras, cortinas, paredes, cadeiras, bancos e 

sofás, cartão bancário; 

Ambiente térmico 

- Temperatura na loja; 

- Contraste com o exterior; 

- Correntes de ar (quentes ou frias); 

Acção físicas que podem ser exigidas ao 

cliente 

Deslocação e movimentos 

- Abrir porta de entrada/cabine de vestuário; 

- Percorrer distância entre secções; 

- Subir/descer escadas; 

- Esforço exigido devido à altura (alta ou baixa) 

dos produtos expostos 

Carga a transportar 

- Sacos pessoais do cliente; 

- Carrinho/cesto/saco de compras da loja; 

 

 
Fonte: Adaptado de Rieunier (2006) 

 

O toque deve ser considerado um instrumento de posicionamento, tal como a cor da 

parede ou a comunicação publicitária, já que todos estes elementos contribuem para 

comunicar a imagem de marca (Rieunier, 2006). Contudo, a dimensão táctil numa 

estratégia de branding ainda é pouco explorada de forma reflectida, sendo mais 

valorizada a relação táctil do cliente com os artigos e menos com os elementos 

decorativos. Deve-se explorar o tacto como uma fonte de informação para reforçar o 

posicionamento da marca e considerar igualmente a sua dimensão hedónica, que pode 

constituir um factor de atracção e prazer. Para tal é importante definir os objectivos a 

atingir e identificar todas as fontes de experiências tácteis com os clientes, consistindo a 
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etapa seguinte em desenhar as experiências positivas que a marca deseja criar, reforçar 

ou conservar, e modificar ou excluir as negativas (Rieunier, 2006). 

 

5.3.1. Elementos primários  

 

Material e Textura 

O tacto permite apreender as características geométricas como a forma e o volume dos 

objectos e superfícies, mas também as características relativas à matéria como a 

temperatura, o peso e a aspereza. Um só toque permite percepcionar vários atributos do 

objecto. Neste sentido, os materiais são muito importantes porque não são 

percepcionados da mesma forma, podendo causar determinadas sensações, assim como 

certos sentimentos em relação aos produtos. Por exemplo, materiais inorgânicos como o 

mármore, vidro ou metais são percepcionados como frios, enquanto que materiais 

orgânicos como a madeira ou o couro são percepcionados como quentes e suaves 

(Schmitt et al., 1997). Os materiais rugosos são mais indicados para o exterior, 

enquanto que os materiais polidos são mais apropriados para o interior. Dentro ou fora 

de portas, materiais orgânicos como as flores e as madeiras podem ser utilizados de 

modo a que as pessoas se sintam relaxadas e em harmonia com a natureza. O 

desconforto influencia negativamente a vigilância e a performance, razão pela qual 

convém analisar o conforto dos materiais expostos ao público como prateleiras, 

cortinas, chão, cabines de vestuário, etc. (Rieunier, 2006).  

A textura permite a distinção entre as superfícies de vários objectos, que podem ser 

caracterizadas de lisas, macias, rugosas, ásperas ou onduladas. A textura apresenta 

assim tanto uma dimensão visual como táctil. No domínio táctil, o veludo e a seda são 

matérias apreciadas pelo toque, sendo associadas ao requinte e luxo, e o algodão ao 

conforto. Geralmente as pessoas preferem superfícies macias e lisas, contudo, por vezes 

os materiais rugosos e ondulados, podem chamar a atenção e suscitar curiosidade, 

dependendo do contexto onde estão inseridos.    
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5.4. O sabor   

 
 

 “...Toda a forma de sociabilidade pode reunir-se em redor da mesma mesa: 

 o amor, a amizade, o negócio, a especulação, o poder, a ambição...”  
Savarin 

 

O sabor é a combinação de quatro percepções básicas: doce, azedo, salgado e amargo 

(Buitoni, 1999). O ser humano tem cerca de 10.000 receptores gustativos, a maior parte 

deles concentrados na língua, encontrando-se os restantes na parte detrás da garganta e 

no palato. À medida que envelhecemos o sentido do sabor torna-se menos sensitivo, 

fazendo com que apreciemos comida, que considerávamos estragada quando éramos 

mais jovens, (Lindstrom, 2005). Diferentes áreas da língua são melhores do que outras 

na detecção de certos sabores. Por exemplo, a extremidade é melhor para saborear as 

coisas doces (por isso as crianças preferem lamber um doce em vez de mastigá-lo), os 

lados detectam o azedo, a parte detrás o amargo e o salgado encontre-se por toda a 

língua (Lindstrom, 2005). O sabor é formado pela mistura destes elementos básicos. É 

também crença generalizada que as mulheres são mais sensíveis ao sabor do que os 

homens (Lindstrom, 2005). 

O gosto é um sentido íntimo e o modo como saboreamos é pessoal. A comida é uma 

grande fonte de prazer tanto a nível fisiológico como emocional (Ackerman, 2000). Um 

bom exemplo é o chocolate, que por ser um alimento tão ligado às emoções, levou 

alguns cientistas a investigarem a sua formação química, tendo concluído Michael 

Leibowitz e Donald Klein (cit in Ackerman, 2000) que as pessoas que sofrem de males 

de amor se tornam devoradoras de chocolate, provavelmente pelo chocolate reproduzir a 

sensação de bem-estar que desfrutamos quando estamos apaixonados. Mas o gosto é 

também em certa medida um sentido social. No mundo inteiro, muitos negócios dão-se 

durante as refeições; os amigos reúnem-se em almoços e jantares de celebração e as 

cerimónias religiosas oferecem comida como um gesto de homenagem e sacrifício.  
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Fig. 28 – Imagem de chocolate com morango 

 
                                                            Fonte: http://www.godiva.com  
 

O vinho também tem um papel importante nestas “reuniões”, contribuindo para apurar 

os sabores e para ajudar a digestão através da sua acidez. Não é assim por acaso, que 

algumas das mais luxuosas lojas de Nova Iorque servem um copo de vinho aos seus 

clientes. Mas para além do copo de vinho, também uma chávena de café e alguns doces 

podem fazer a diferença no ponto de venda, havendo muitos consumidores dispostos a 

pagar por estas pequenas atenções, o que se deve ao valor do gesto simbólico e ao 

benefício tangível: as pessoas gostam de ser tratadas com carinho e atenção, e de se 

sentirem especiais. Além disso, não há nenhum site na Internet que substitua o prazer de 

estar na companhia de amigos e familiares a saborear algo, depois de uma ida às 

compras. Barbara Erikson, Vice-presidente de design da Nordstrom (cit in Gobé, 2001), 

refere que quando os consumidores passam muito tempo num espaço comercial têm 

necessidade de se sentar, relaxar e de tomar uma refeição ou um café. Gobé (2001) 

sugere ainda que lojas especializadas, como por exemplo de mobiliário para cozinha, 

podem ter chefes de cozinha em plena demonstração, que dão a provar os seus 

cozinhados e partilham as suas receitas. O objectivo é aumentar as vendas através de 

uma experiência cativante e envolvente, essencial para a identidade da marca, que 

combinada com uma gestão inteligente pode contribuir para uma imagem de sucesso. 

De uma forma geral, as pessoas não gostam de ter de esperar muito tempo nas lojas, por 

isso é sempre boa ideia oferecer-lhes algo para saborearem, de forma a se sentirem mais 

descontraídas e relaxadas. Este tipo de atitude pode tornar-se num factor decisivo 

quando o cliente tem de escolher uma marca, podendo inclusivamente incentivar a 

fidelização. Por outro lado, ao se oferecer a possibilidade das pessoas descansarem e 
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relaxarem, está-se ao mesmo tempo a criar condições para passarem mais tempo dentro 

das lojas (Rieunier, 2006).  

Há mais do que sabor na comida. A cor, forma, apresentação, aroma, textura, 

temperatura também fazem parte do estímulo, e é por esta razão que os engenheiros 

alimentares têm como objectivo criar produtos que apelem à maior quantidade de 

sentidos possível. Por exemplo, os fabricantes de batatas fritas (compostas por 80% de 

ar) produzem intencionalmente batatas demasiado grandes, para que estas fiquem 

inteiras na boca, porque só assim poderemos ouvir o “barulho” que as torna tão 

“estaladiças”, (Ackerman, 2000). É também relevante, o facto de grande parte do prazer 

do gosto assentar no olfacto. Muitas vezes é um determinado odor de que gostamos, que 

nos abre o apetite. Basta pensarmos no aroma do nosso prato preferido, para que as 

glândulas salivares comecem a trabalhar. Mas também pode suceder que mesmo 

tratando-se de uma das nossas refeições preferidas, se o odor não for agradável 

possamos desistir de comer esse prato (Ackerman, 2000). O olfacto e o sabor são 

conhecidos como os sentidos químicos, porque ambos são capazes de provar o 

ambiente. Geralmente os consumidores tendem a reagir positivamente ao odor e sabor 

de uma marca e não favoravelmente a um e desfavoravelmente a outro (Lindstrom, 

2005).  

O sentido do gosto começa a ser mais explorado pelas marcas, podendo serem criadas 

para o efeito três estratégias principais: criação de espaços de restauração «food in 

shop»; ofertas de degustação de produtos que são vendidos nas lojas e oferta de 

produtos gratuitos como bombons, chás, rebuçados, café ou vinho, etc. (Rieunier, 

2006). A maior parte das cadeias de lojas especializadas lançam-se na abertura de food 

in shop, uma prática que tem vindo a generalizar-se. É no entanto importante elaborar 

uma oferta gustativa consistente com a imagem de marca, como é o caso da Fnac que 

oferece serviço de café e pastelaria, estando o café muito associado ao espírito de 

descontracção e relaxamento, que combina com o consumo de livros e produtos 

culturais. A degustação de produtos vendidos também é eficaz, na medida em que 

permite ao cliente experimentar o produto. A psicologia do sabor mostra que o prazer 

aumenta com a quantidade de produtos ingeridos, diminuindo a falta de apetite 

(Rieunier, 2006). Quando é oferecida ao consumidor uma amostra de produtos que ele 
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aprecia, é mais fácil incentivá-lo à compra desses mesmos produtos. No entanto, 

algumas marcas preferem que a degustação permaneça gratuita e não comercial, para 

criar uma relação afectiva forte com a marca. Françoise Vernet director de Marketing da 

marca para casas Nature & Découvertes (cit in Rieunier, 2006), afirma que o chá que 

oferece não está à venda nas suas lojas, para que este gesto não seja interpretado com 

um fim comercial. Marcas que possam incorporar o sabor podem claramente construir 

uma forte plataforma para a marca (Lindstrom, 2005). 

 

 

5.5. O olfacto 

 
 
 
 
 

“Os odores são mais seguros do que as visões e os outros 
 sentidos, para fazer soar as cordas do coração”  

Kipling 
  

 

O olfacto é o único sentido do qual não nos podemos desligar: sempre que respiramos 

cheiramos, o que acontece cerca de 20.000 vezes por dia (Lindstrom, 2005). O olfacto é 

instintivo, involuntário e é o sentido mais directo e básico, possuindo um 

efeito imediato, porque não é filtrado pelo cérebro. O nariz funciona assim como um 

link directo para as emoções e memórias, que podem ser estimuladas a qualquer 

momento – os estímulos obtidos pelo sistema olfactivo são directamente transmitidos ao 

sistema límbico, uma zona do cérebro responsável pelas nossas emoções, desejos e 

estados de espírito (Gobé, 2001). A informação faz uma viagem dos nervos olfactivos 

até à cavidade craniana, onde é recolhida pelos bolbos olfactivos, que por sua vez 

alimentam o córtex cerebral, onde se dão as associações e vários sinais se transformam 

numa determinada fragrância. Assim, as células receptoras transmitem o sinal olfactivo 

ao longo de todo o nervo até ao bolbo. Então, a imagem olfactiva chega ao sistema 

límbico (centro das emoções) e aos seus principais constituintes: hipocampo e 

amígdalas. Herz e Engen (cit in Rieunier, 2006) explicam que contrariamente aos outros 

sistemas sensoriais esta ligação é directa, porque só duas sinapses (zonas de contacto) 
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separam o nervo olfactivo da amígdala. Além disso, a informação sensorial passa do 

bolbo olfactivo às regiões corticais do cérebro sem retransmissão do tálamo (parte do 

cérebro onde terminam muitas das fibras dos nervos ópticos). No caso das outras 

modalidades sensoriais, esta retransmissão existe e permite o tratamento da informação 

antes de ela atingir o córtex cerebral, o que faz do olfacto um sentido directo  (Rieunier, 

2006).  

 

A mucosa olfactiva alberga mais de 50 milhões de receptores numa superfície apenas de 

5cm2. A particularidade destas células nervosas é a sua capacidade de regeneração, 

sendo necessários apenas 28 dias (Rieunier, 2006). Os seres humanos têm igualmente 

uma excelente habilidade para distinguir odores, podendo detectar mais de dez mil 

odores diferentes. A este nível, pesquisas realizadas concluíram que em geral as 

mulheres têm um sentido de olfacto mais apurado do que o sexo masculino (Schmitt et 

al., 1997). Algumas das nossas impressões olfactivas mais poderosas são formadas 

na infância, sendo o sentido do olfacto dos mais novos 200% mais forte do que o dos 

adultos  (Lindstrom, 2005). Perante este facto e o de que as crianças influenciam cerca 

de 80% das compras dos pais,  apelar ao sentido do odor tornou-se cada vez mais 

importante (Lindstrom, 2005). Os odores costumam ser divididos em sete categorias 

distintas: menta, éter, floral, almíscar, resina, rocha e acre (Schmitt et al., 1997).   
 

Fig. 29 – Imagem de várias flores 

 
                                                            Fonte: http://images.google.pt 
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A percepção do odor tem a particularidade de desaparecer depois de alguns minutos, o 

que corresponde ao fenómeno designado por processo de adaptação (Rieunier, 2006). 

Assim, face à exposição prolongada de um estímulo odorífico constatamos que a 

percepção olfactiva vai decrescendo até desaparecer totalmente. Este fenómeno muitas 

vezes rápido é chamado de «processo de adaptação» e não significa a anulação da 

sensibilidade do odor, tendo apenas como objectivo aumentar o limiar de detecção. O 

tempo necessário para não se ter mais a percepção do estímulo depende da concentração 

deste e da durabilidade do tempo de exposição. Logo que a estimulação pára, dá-se a 

recuperação do limiar original. 

O sentido do olfacto detém o poder de avivar recordações e relembrar prazeres 

passados, o que é muito valioso porque permite desencadear emoções. Por exemplo, 

quando cheiramos o perfume de alguém que nos é muito querido, a nossa memória 

entra em acção e associamos imediatamente esse odor à pessoa em causa e a emoções 

positivas. Somos assim capazes de identificar algumas pessoas e casas pelo seu odor e 

"regressar" à nossa infância através de um simples aroma.  A apoiar este facto, estão 

uma série de estudos, que revelaram a capacidade do olfacto para evocar emoções mais 

facilmente, do que qualquer outro sentido (Gobé, 2001). Ao evocar recordações e 

despertar emoções,  o odor também nos insere num determinado contexto, fazendo-nos 

perder a noção real do tempo passado. São várias as pesquisas que confirmam que a 

difusão de um odor, tal como uma música que nos agrada, tem impacto sobre o tempo 

passado dentro de um espaço e sobre a avaliação desse tempo: a tendência é para 

subestimarmos o tempo realmente passado, o que é vantajoso quando se está à espera de 

ser atendido (Rieunier, 2006).  

Uma investigação realizada em 1996 por Spangenberg, Crowley & Henderson (cit in 

Silva, 2009) sobre o efeito do odor no ambiente do ponto de venda, revelou que tanto o 

estabelecimento comercial como o seu ambiente, eram percepcionados como mais 

favoráveis, mais positivos, mais atractivos e mais modernos na presença de um odor 

agradável, do que na ausência de odor. Também uma pesquisa realizada em 1996 por 

professores da Washington State University (Ângelo & Silveira cit in Silva, 2009) 

demonstrou que os consumidores experimentam uma sensação de bem-estar maior num 

espaço perfumado, do que num ambiente retalhista não perfumado. Contudo este efeito 
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também se estende aos produtos. Um exemplo que o demonstra consiste numa 

experiência, em que foram dadas às pessoas duas latas com a mesma cera para móveis, 

com a diferença de que uma delas tinha um aroma agradável, tendo as pessoas 

argumentando que a cera perfumada era a que encerava melhor (Ackerman, 2000). Um 

estudo similar foi reconduzido em 1940 na Universidade Colgate de Hamilton, que 

mostrou que os produtos perfumados beneficiam de uma avaliação melhor, não tendo 

sido igualmente referido o odor como critério de escolha (Rieunier, 2006). Também 

através de um estudo efectuado para uma cadeia de vestuário feminino, foi possível 

constatar que os consumidores prestaram mais atenção aos produtos perfumados 

(Rieunier, 2006). Atenta a este fenómeno está a Reebok, que lançou nos Estados 

Unidos, uma linha de ténis com aromas a uva, cereja e morango, em parceria com uma 

marca de bebidas, a Kraft, podendo alargar a gama de produtos com odores a camisolas 

e gorros (Silva, 2009). Em Portugal a Vobis está a comercializar duas pen drives com 

aromas de fambroesa e piña colada, dirigidas para o público feminino (Silva, 2009). Por 

outro lado, um estudo realizado pela Universidade de Utreque junto de 3500 

consumidores, concluiu que estes permaneciam mais tempo e desembolsavam mais 

dinheiro nos estabelecimentos que tinham sido ambientados previamente (Peris et al., 

cit in Silva, 1999). Um odor agradável contribui assim para uma avaliação mais positiva 

do ambiente e dos produtos, o que se pode traduzir em compras adicionais, 

principalmente realizadas por impulso (Rieunier, 2006). 

 

Num estudo que explorava as relações que as pessoas têm com as marcas, Susan 

Fournier (cit in Gobé, 2001) demonstrou que o odor é utilizado por alguns 

consumidores, de modo a orientarem as suas preferências e a identificarem-se com 

determinadas marcas, funcionando como um factor decisivo na sua decisão de compra. 

Apesar do seu potencial ainda não ser devidamente explorado no marketing sensorial, o 

olfacto é um instrumento rico para criar ou reforçar percepções e sentimentos na 

identidade de marca, devido à sua capacidade para evocar recordações. Por outro lado, o 

olfacto adquire uma dimensão hedónica, já que através de odores agradáveis tenta 

proporcionar mais prazer ao homem. A confirmar a sua importância numa estratégia de 

branding está um estudo levado a cabo pela BRAND Sense (Lindstrom, 2005), que 

concluiu que o olfacto é o sentido mais persuasivo. O olfacto deve pois ser considerado 
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como parte integrante da estratégia de branding. A sua influência na escolha de um 

produto está bem patente na afirmação de Gail Vance da Sensory Spectrum (cit. in 

Gobé, 2001), que explica muitas das nossas reacções quando estamos perante produtos 

com odores que nos agradam: 

 
“As pessoas adoram os produtos perfumados e a sua preferência recairá neles quando 

comparados com outros que não o sejam. As pessoas associam aos produtos perfumados 

atributos positivos, baseadas unicamente no odor. Ao se dar a alguém dois lenços de papel, 

sendo apenas um perfumado, a pessoa dirá que o perfumado é mais suave”. 

Através de uma estratégia eficaz, os odores podem encorajar as vendas, tal como 

acontece com uma boa iluminação e uma música adequada, e contribuir para que os 

clientes permaneçam mais tempo dentro do espaço comercial. Segundo Robert Baron 

do Instituto Politécnico Rensselaer (cit. in Gobé, 2001): 

“As fragrâncias agradáveis no ar, influenciam o comportamento humano acentuando as 

disposições individuais. Por outras palavras… as fragrâncias agradáveis são um aspecto do 

ambiente físico que pode fazer com que as pessoas se sintam mais contentes – tal como as 

temperaturas agradáveis, as luzes atractivas... podem produzir efeitos similares”. 

Robert Baron (cit. in Gobé, 2001) conclui ainda que consumidores expostos a odores 

agradáveis como perfume, café e bolos, não só transmitem “uma melhor disposição, 

como uma atitude mais amável e até altruísta”. O Dr. Allan Hirsch (cit. in Gobé, 2001) 

psiquiatra especialista no desenvolvimento de odores para fins comerciais e fundador da 

Smell and Taste Treatment em Chicago, aconselha mesmo “se está à procura de 

aumentar as suas vendas, a melhor opção é um apelo baseado nas emoções e a forma 

mais rápida de obter emoções é através dos odores”. O odor pode igualmente funcionar 

como um verdadeiro pólo de atracção e como uma espécie de convite aos outros 

sentidos.  

 

A aromaterapia é a prova de consciencialização em relação ao poder do olfacto, 

assumindo uma preocupação terapêutica, ao colocar em destaque as virtudes dos óleos 

essenciais para atingir o bem-estar. Nos últimos anos, este negócio cresceu por ano 

aproximadamente cerca de 30% (Gobé, 2001).  As promessas dos benefícios físicos e 
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psicológicos da aromaterapia são baseadas em aromas específicos: bergamota 

(revigorante e refrescante), eucalipto (descongestionante e estimulante), alfazema 

(calmante e anti-inflamatório), jasmim (tonificante e afrodisíaco), rosa (hidratante e 

calmante) e pinheiro (revitalizante e anti-depressivo). Há também cada vez mais 

produtos perfumados com versões relaxantes e energizantes, uma tendência que nasceu 

da aromacologia, a ciência que se dedica à análise dos efeitos de inalação de odores 

sobre o estado emocional. Diferente da aromaterapia, a aromacologia não tem como 

objectivo estudar as acções terapêuticas dos odores, apoiando-se antes nas pesquisas de 

algumas empresas japonesas cosméticas, que confirmam o efeito estimulante ou 

calmante de certos odores. Assim, a Sociedade Health Care Internacional demonstrou o 

efeito estimulante do odor de hortelã-pimenta, defendendo que permite melhorar a 

performance dos desportistas, enquanto que vários estudos confirmam o efeito benéfico 

da lavanda sobre o sono (Rieunier, 2006).  

 

O odor também apresenta uma componente de aproximação e sedução. O uso de 

perfume faz parte da comunicação olfactiva entre os sexos, e a sua utilização não 

corresponde unicamente à vontade de aumentar os sinais olfactivos, mas também ao 

desejo de não suscitar a reprovação dos outros (Rieunier, 2006). Não só perfumamos o 

nosso corpo, como também a nossa casa e muitos dos objectos que fazem parte da nossa 

vida, como o carro e a roupa. Os vendedores de carros usados, inclusivamente utilizam 

um perfume com odor a «carro novo» que serve para predispor os consumidores para a 

compra e em alguns centros comerciais da América e da Europa é habitual lançarem  

«cheiro a pizza» no sistema de ar condicionado para abrir o apetite dos clientes e induzi-

los a uma visita ao restaurante (Ackerman, 2000). O odor afecta assim a  valorização 

das coisas, tal como a forma como podemos avaliar as pessoas (Ackerman, 2000). 

Inclusivamente, os produtos “inodoros” estão de facto perfumados para disfarçar os 

odores químicos dos seus ingredientes (Ackerman, 2000). Apenas 20% da indústria da 

perfumaria provém de perfumes para pessoas, procedendo os outros 80% de perfumes 

para objectos (Ackerman, 2000). 

 

A nacionalidade tem um papel na influência de fragrâncias. Os alemães gostam do odor 

a pinhais, os franceses preferem as essências florais, os japoneses sentem-se mais 
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inclinados para aromas delicados, os norte-americanos preferem odores mais fortes e os 

sul-americanos preferem odores ainda mais fortes: na Venezuela os produtos de limpeza 

para o chão, contêm dez vezes mais fragrância de pinheiro, do que os utilizados nos 

Estados Unidos (Ackerman, 2000). Por outro lado, a forma como percepcionamos o 

odor corporal é determinada culturalmente. Por exemplo, os asiáticos suportam pouco 

os odores corporais, porque na realidade os seus corpos são praticamente inodoros, 

devido ao facto de possuírem um sistema piloso pouco desenvolvido e à quase 

praticamente ausência de glândulas apócrinas. Pelo contrário, as pessoas de etnia branca 

e negra têm um odor corporal mais forte, o que contribui para suportarem bem odores 

fortes (Rieunier, 2006). Inclusivamente no Japão,  jovens que possam ter um odor mais 

acentuado, podem ser desqualificados do serviço militar (Lindstrom, 2005). A Sephora 

teve de abandonar o mercado do Japão em 2001, porque os japoneses praticamente não 

tinham o hábito de se perfumar (menos de 5% no mercado dos cosméticos em oposição 

a 25% em França e a 40% nos Estados Unidos), (Rieunier, 2006).  

 

Em alguns sectores de negócio como o de vestuário, os cheiros mais desagradáveis 

podem interferir mesmo no comportamento do consumidor, como é o caso dos odores 

corporais no interior dos provadores, que podem incitar os clientes a ir embora. 

Segundo um inquérito realizado numa loja de vestuário, um terço dos clientes declarou 

sentir-se lesado devido à qualidade do ar proveniente dos odores corporais (Rieunier, 

2006). Mas o uso excessivo de perfumes e águas-de-colónia também pode contribuir 

para transmitir uma má imagem e afastar os consumidores. O odor pode funcionar como 

um bom instrumento para o cliente avaliar o conforto e a higiene de um lugar. É assim 

importante que uma marca considere estes aspectos na sua estratégia de branding, para 

tirar o máximo partido de uma estratégia olfactiva.  

 

A nível de difusão do odor, esta nem sempre é homogénea, podendo concentrar-se mais 

em determinados locais. Vários elementos podem favorecer ou não a propagação 

olfactiva: o volume e fluxos do ar, a temperatura e humidade e os materiais utilizados 

(Rieunier, 2006). A utilização de um sistema de climatização também tem influência 

neste processo, assim como a entrada e saída de pessoas que provocam movimentações 

de ar em diferentes sentidos (Rieunier, 2006). É conveniente assim, avaliar os diferentes 
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elementos que podem intervir na sua difusão, considerando os objectivos a atingir, de 

modo a manter ou não constante a sua difusão. Face a isto, é possível optar por duas 

estratégias de difusão no interior da loja: homogénea ou de implantação. No caso da 

difusão homogénea é necessária uma difusão próxima do limiar da percepção, para 

evitar que não se produzam concentrações dos odores em certos locais. Além disso, 

alguns difusores provocam uma difusão mais forte do odor depois de algumas horas de 

funcionamento (Rieunier, 2006). Será melhor não multiplicar os diferentes pontos de 

difusão de odores, para não distrair demasiado a atenção do consumidor (Rieunier, 

2006). Neste tipo de estratégia o indivíduo apercebe-se mais facilmente e logo após 

alguns minutos do odor no interior da loja. Já no caso da implementação de um odor, o 

objectivo é criar um percurso no interior da loja, sendo preferível colocar os difusores 

nos lugares de passagem, para o ar não se tornar saturado. Através desta estratégia é 

possível agir sobre o percurso do cliente e atrair a sua atenção em determinadas pontos 

da loja, podendo-se inclusive chamar a sua atenção para lugares anteriormente 

negligenciados.  

 

São vários os estudos realizados que mostram a influência dos odores ao nível cognitivo 

(avaliação mais positiva), afectivo (despertar emoções) e comportamental (levar à 

experimentação e compra). Rieunier propõe assim algumas medidas para ajudar a 

facilitar a implementação do odor, como a realização de uma lista com os odores 

presentes no ponto de venda, tendo em conta os diferentes momentos do dia/ano. O 

objectivo desta lista é acabar com os odores incómodos, reforçar os que contribuem 

para a coerência da marca e/ou introduzir novos (2006) Também é importante definir os 

objectivos a atingir: atrair a atenção do consumidor, tornar o ambiente mais confortável 

e/ou criar uma “assinatura” olfactiva (Rieunier, 2006). A criação de uma assinatura 

olfactiva é viável, desde que seja coerente com o posicionamento da marca. Para tal é 

importante que seja capaz de transmitir os valores da marca. Tendo em conta as 

especificidades da memória olfactiva, o odor pode ser um meio eficaz para evocar e 

diferenciar a marca. No entanto é aconselhável que sempre que se deseje implantar uma 

estratégia a nível de marketing olfactivo se realize um teste, não somente junto do 

público-alvo, mas também junto dos colaboradores, de forma a compreender o nível de 

aceitação do odor.  
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A diferenciação da marca através do odor, a sua grande capacidade de evocar memórias 

e a habilidade para criar sensações únicas, torna o olfacto no instrumento ideal para 

reforçar e aumentar a identidade de marca. Mas tal como a visão e o som de uma marca, 

também o odor deve ser claro e distinto. Um odor que seja consistente com o 

posicionamento da marca é eficaz para influenciar positivamente a avaliação da marca. 

Este impacto é mais importante quando o produto é avaliado negativamente, porque 

parece mais difícil melhorar a avaliação dos produtos que já são julgados positivamente 

(Rieunier, 2006). Para Chebat e Michon (cit in Rieunier, 2006) os odores devem fazer 

parte das ferramentas de marketing, porque constituem uma das técnicas menos 

dispendiosas para atrair a atenção do consumidor e melhorar a percepção de um 

ambiente comercial. 

 

Cada vez mais o aroma está a tornar-se num importante veículo de comunicação da 

marca, num mundo que bombardeia os consumidores com informação excessiva, em 

que a atenção às mensagens visuais tem vindo a decrescer (Lindstrom, 2005). 

Inclusivamente, em relação à memória, as pessoas reconhecem um aroma após um ano 

com 65% de precisão, em média, enquanto que uma imagem em apenas 50% dos casos 

consegue ser recordada, e não mais do que três meses (Rieunier, 2006). Também os 

cinemas usam o odor das pipocas para atrair os consumidores e muitas cadeias de lojas 

estão a começar a introduzir aromas no seu ambiente. O futuro do branding não é só 

sobre inventar novos apelos sensoriais, mas também sobre identificar os activos 

sensoriais já existentes. A tecnologia está a tornar viável criar fórmulas únicas para as 

marcas terem o seu próprio odor.  

 

 

5.6. A sinestesia 
 

A palavra sinestesia deriva do grego syn (juntos) e aisthaneestai (percepção), e significa 

a estimulação de um sentido por outro (Schmitt et al., 1997). A vida quotidiana é um 

desafio às nossas percepções e todos acabamos por experimentar de uma forma ou 

outra, sensações que resultam de uma mistura dos sentidos. Assim, segundo Diane 

Ackerman (2000) os nossos sentidos têm já de si, uma certa dose de sinestesia.  
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A sinestesia cria a integração de elementos como as cores, formas, odores e materiais, 

que acabam por reflectir a imagem de marca e a sua dimensão estética, tendo como 

resultado uma percepção holística: o todo é mais importante do que a soma das partes 

(McCrone, 2002). As marcas bem sucedidas costumam utilizar a sinestesia como um 

princípio de design. Múltiplos atributos primários como as cores vivas, as formas 

ousadas, a música ritmada, materiais mais macios e odores mais quentes, etc., são 

combinados de forma a criar uma percepção holística.  
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“As mudanças experimentadas nos hábitos de compra e nas expectativas dos consumidores, unidos 

no ressurgimento da compra por impulso, significam que o ponto de venda está a ter um papel mais 

importante que nunca nas decisões de compra dos consumidores”. 

 

Quelch & Cannon-Bonventre 

 

Cada vez mais o espaço de venda tem um papel preponderante na estratégia de 

branding, já que é lá que o consumidor tem muitas vezes contacto com a marca e toma 

grande parte das suas decisões de compra. De facto, o ambiente do ponto de venda 

contribui para que cerca de 20% dos clientes entrem e permaneçam no espaço 

comercial, o que não deve ser negligenciado (Silva, 2009). Marcas como a Nike já há 

muito que despertaram para o marketing sensorial, exemplo disso é o fenómeno 

Niketown, onde tudo é estudado ao pormenor para proporcionar aos seus clientes uma 

maior envolvência e ligação com a marca.  
 

Fig. 30 – Loja Niketown 

 
                                                            Fonte: http://images.google.pt 
 

É um facto que quanto mais tempo o consumidor permanecer no ponto de venda, mais 

hipóteses há de fazer compras. O espaço comercial pode ser assim eficaz para a 
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implementação de “atmosferas” únicas, capazes de criar percepções de acordo com o 

posicionamento da marca, não se limitando a vender simplesmente produtos e serviços, 

mas também experiências sensoriais. Criar uma atmosfera agradável que esteja em 

sintonia com o posicionamento da marca contribui para que o consumidor se sinta bem 

e confortável no espaço de venda e para criar laços mais estreitos com a marca. Já 

em1973, P. Kotler chamava a atenção no Journal of Marketing para o facto de que a 

atmosfera do ponto de venda, ou seja, o conjunto de estímulos do ambiente, como as 

cores, os odores, a música, etc. podiam ser considerados como um instrumento de 

marketing (cit in Rieunier, 2006). A partir dos anos 90 esta temática começa a ganhar 

mais importância, e surge um maior número de estudos consagrados à sua influência no 

comportamento do consumidor. Assim, mais do que uma moda passageira, o marketing 

sensorial veio para ficar, sendo considerado uma forma eficaz e sustentável de 

diferenciar uma marca dos seus concorrentes. Também alguns serviços como meios de 

transporte onde se incluem os comboios e os aviões descobriram as potencialidades do 

marketing sensorial. Por exemplo, o avião «Baci dall´Italia foi pintado com as cores 

azul e branca da embalagem do famoso chocolate Baci, e os chocolates foram 

oferecidos a bordo.  

 

A utilização dos cinco sentidos corresponde a uma nova tomada de consciência 

multisensorial dos consumidores, em que os actuais espaços comerciais devem 

funcionar como um escape divertido ao dia a dia, capaz de proporcionar prazer, e isto 

aplica-se tanto às marcas de produtos como de serviços. O marketing sensorial contribui 

assim para que estes locais se transformem em espaços de “teatralização”, onde os 

consumidores se podem divertir, relaxar, socializar e comprar (Gilmore et al, 2000). 

Nesta nova óptica, os pontos de venda “transaccionam” sensações e estados de ânimo, 

num cenário em que os consumidores são sensíveis à experiência lúdica, emocional e 

social. Os espaços comerciais englobam em si uma dimensão hedónica e convertem-se 

em espaços de comunicação, convivência e ligação com as marcas (Rieunier, 2006). O 

objectivo é proporcionar mais prazer aos consumidores e tornar a experiência de 

compra mais confortável. Segundo Sáez (cit in Silva, 2009) as motivações hedonistas 

têm vindo a crescer nos processos de decisão de compra, razão pela qual é importante 

que estejam incorporadas na oferta ao cliente.  
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A utilização do branding sensorial no ponto de venda pode ser eficaz nos seguintes 

domínios (Hoffman et al, 2002): 

 Cognitivo: ajuda a formar crenças e a categorizar o ponto de venda ao informar o 

cliente sobre o posicionamento da marca; 

 Afectivo: quando é preciso atribuir ao acto de compra algum prazer, estimulando 

emoções positivas e provocando sensações de bem-estar, alegria; 

 Comportamental: ajuda a proporcionar conforto (ex. boa iluminação, …) e a evitar 

desconforto (ex. ambiente ruidoso, …), aumenta o tempo de permanência no local, 

favorece as interacções pessoais e influencia o acto de compra.   

 

Para se compreender melhor como funcionam as reacções afectivas, cognitivas e 

comportamentais convém ilustrá-las com um exemplo: um indivíduo entra numa loja e 

sente prazer ao ouvir música clássica (reacção afectiva) e percepciona o posicionamento 

da marca como de gama alta (reacção cognitiva), o que vai influenciar o seu 

comportamento, ou seja, se ele se sentir bem, muito provavelmente vai permanecer mais 

tempo na loja, conversar mais com os vendedores e talvez faça mais compras (reacção 

comportamental). Aplicada ao consumo, a teoria de aprendizagem (Dubois, 1998) 

explica a fidelidade à marca ou ao ponto de venda: através da associação entre os 

estímulos e as respostas que resultam em satisfação, a probabilidade de repetição é 

reforçada. Ou seja, ao relembramo-nos do prazer sentido no consumo anterior, a 

tendência é procedemos à sua repetição.  

 

O esquema proposto por Rieunier (2006) demonstra bem a influência do ambiente 

sensorial da marca no comportamento do consumidor:  
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Fig. 31 – Influência do ambiente sensorial da marca no comportamento do consumidor 
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Fonte: Adaptado de Rieunier (2006) 

 

O marketing sensorial apresenta vantagens como o facto da atmosfera do ponto de 

venda poder ser planeada, criada e controlada, o que deverá ser feito por um 

profissional. Outra das vantagens é que o espaço comercial é o melhor veículo 

publicitário para transmitir o estilo e a imagem da marca, contribuindo para um 

posicionamento forte na mente dos clientes, capaz de diferenciar a marca e provocar um 

maior fosso com a concorrência. O marketing sensorial além de contribuir assim para 

criar ou reforçar a imagem da marca, contribui igualmente para o conforto da compra e 

para fidelizar o cliente. Contudo é uma ilusão acreditar que o marketing sensorial é a 

solução para aumentar as vendas. Se a força de vendas não for competente, se o serviço 

e os produtos não tiverem qualidade ou o preço for demasiado desajustado, o marketing 

sensorial pouco poderá fazer para compensar uma má imagem da marca. É importante 

que todos os elementos de marketing funcionem de modo integrado. 

 

 

 

Factores do 
Ambiente 
 
- Tácteis;  
- Sonoros; 
- Olfactivos; 
- Visuais; 
- Gustativos. 
 

Reacções Internas 
 
- Afectivas; 
- Cognitivas. 

Reacções Externas 
/Comportamentais 

 
Comportamento físico 
- Tempo real passado na loja; 
- Tempo percebido passado na loja; 
- Velocidade de deslocação; 
- Velocidade de consumo; 
- Conversação com os vendedores; 
 
Acto de Compra 
- Montante dispendido; 
- Número de produtos comprados; 
- Compras impulsivas; 
- Composição do carrinho de compras; 
                        
              
 
       - Intenção de voltar (ou não) à loja; 
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6.1. Os principais passos para uma estratégia de branding sensorial no 

ponto de venda 
 

Antes de definir uma estratégia de branding sensorial, convém que a marca defina quais 

os objectivos que pretende atingir. Este é o primeiro passo de todos, razão porque 

importa conhecer quais os efeitos que os diferentes elementos sensoriais do ambiente de 

um espaço comercial, podem ter no cliente (Rieunier, 2006): 

 

 - Aumentar o prazer ligado à visita da loja; 

- Contribuir para relaxar ou imprimir mais energia ao cliente; 

- Contribuir para a imagem da marca (imagem jovem, vanguardista, tradicional, etc.); 

- Acrescentar valor aos produtos e alterar o posicionamento de uma marca em declínio; 

- Atrair a atenção sobre uma determinada categoria de produtos; 

- Aumentar ou diminuir o tempo passado no interior da loja; 

- Orientar a circulação no ponto de venda; 

- Favorecer a criação de laços sociais com os vendedores. 

 

Neste processo é pertinente identificar empresas similares que sejam líderes na mesma 

área de actuação ou até numa área diferente, e que utilizem uma estratégia com os cinco 

sentidos (Lindstrom, 2005). A análise da concorrência deve permitir acrescentar ainda 

mais valor à marca, ou seja, se os outros fazem bem, devemos fazê-lo ainda melhor. É 

assim importante observar a concorrência e estar atento ao ambiente envolvente, que 

também pode servir de inspiração. Por exemplo, uma marca decidida a privilegiar o 

conforto dos seus clientes deve reflectir sobre os momentos de prazer que fazem parte 

da sua vida, para trabalhar conceitos que permitam criar uma ligação afectiva com a 

marca, como por exemplo comer e beber - criação de espaços de alimentação nos 

pontos de venda; experimentar sensações tácteis agradáveis – massagens e poltronas 

para relaxar; ouvir música – concertos e instalação de uma jukebox no espaço 

comercial. Estas acções devem ser uma fonte de diferenciação e contribuir para criar um 

marketing sensorial memorável.  
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Depois de determinado(s) o(s) objectivo(s) que a marca pretende atingir através dos 

elementos sensoriais no ponto de venda, é preciso traduzi-lo(s) em termos de sensações 

visuais, olfactivas, auditivas, tácteis ou gustativas. É assim necessário por em prática o 

que se definiu. Por exemplo, encontrar a música, o odor, os materiais, a iluminação e os 

sabores que se enquadram nos objectivos estipulados. Uma vez escolhidas as sensações 

auditivas, olfactivas, visuais,  tácteis e gustativas é necessário verificar se estas se 

enquadram dentro do âmbito legal e ético antes de serem implementadas (Rieunier, 

2006). Por exemplo, para se poder difundir música dentro de um espaço de venda é 

necessário pagar direitos, da mesma forma que se a loja pretender emitir sons na via 

pública deve pedir autorização à Câmara. Se a marca também optar por criar um logo 

olfactivo, deve precaver a sua utilização pelos concorrentes, devendo para o efeito 

registá-lo. O logo olfactivo é o resultado de uma criação artística e nesse sentido pode 

ser protegido de duas maneiras diferentes: a nível de direitos de autor e da marca 

(Rieunier, 2006). 

Na fase seguinte deve-se proceder à avaliação dos elementos implementados no ponto 

de venda, o que pode ser feito através da realização de um teste junto dos clientes e dos 

colaboradores, sobre a sua percepção (se apreciam ou não, se consideram ter um efeito 

relaxante ou estimulante, etc.). Mas também se pode optar por analisar directamente a 

reacção dos consumidores durante um determinado período de tempo, tendo em 

consideração as suas reacções físicas (atracção ou rejeição; tempo passado na loja; 

percurso da visita; despesa nas compras efectuadas, etc.).  

 

O pré-teste tem como vantagem permitir identificar a adaptação dos clientes aos 

diferentes elementos (Rieunier, 2006). Por exemplo, sabe-se que a música pode ter uma 

função identificadora, por isso é muito importante que o cliente se identifique com ela, 

de modo a verificar-se igualmente a sua identificação com o ponto de venda e, 

consequentemente com a marca. O pré teste permite igualmente verificar até que ponto 

os consumidores percepcionam como harmoniosas as combinações entre os diferentes 

estímulos sensoriais. Segundo Schmitt (1999) o princípio de motivação das estratégias 

que apelam aos sentidos assenta na coerência cognitiva sensorial. Como já foi possível 

verificar, a coerência é muito importante na medida em que um elemento inconsistente 

atrairá a atenção e poderá interferir nas compras. Assim, não é raro presenciar situações 
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em que alguns pontos de venda cuidam da sua decoração, oferta, conforto, mas 

descuram a música, que acaba por não corresponder ao seu posicionamento (Rieunier, 

2006). É igualmente importante verificar como reagem os colaboradores, porque 

permanecem todo o dia na loja e podem ter dificuldade em trabalhar (Rieunier, 2006). 

Depois de testada e validada a atmosfera do ponto de venda, é necessário comunicar aos 

restantes colaboradores as razões de implantação de um novo ambiente, para que não se 

sintam excluídos da política de marketing da marca. Uma vez implantado o novo 

ambiente, é necessário realizar um pós-teste, de modo a determinar se os objectivos 

foram atingidos. Este tipo de teste não costuma ser realizado devido ao seu custo, e 

devido ao receio do gestor ter de se confrontar com possíveis erros. No entanto é 

essencial e caso revele que o novo ambiente não é eficaz, a marca deve criar uma nova 

estratégia (Rieunier, 2006). 

 

Fig. 32 – Pirâmide Sensorial de Lindstrom 

 

 

                                                                                                              Lealdade 

 

 

                                                      Fonte: Adaptado de Lindstrom (2005) 

Lindstrom propõe a Pirâmide Sensorial para explicar as principais etapas que o 

branding sensorial percorre até obter a fidelização do consumidor. Assim, Lindstrom 

defende que se nos movermos ao longo da pirâmide sensorial ela gera lealdade e 

aumenta a consistência da marca. O processo tem início com a fase “Estimular” em que 

o branding sensorial tem como objectivo estimular a relação do consumidor com a 

marca através de um apelo sensorial, o que permite obter uma resposta emocional que 

se sobreponha a uma racional, e optimizar o comportamento de compra (Lindstrom, 

2005). Neste sentido, o modelo sugere a sequência dos seguintes níveis: sentir (nível 

afectivo)  agir (nível comportamental)  conhecer (nível cognitivo). Os estímulos 

 Ampliar 

Estimular 

Ligar 
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podem consistir num aroma a chocolate, numa música com ritmo, num sabor doce, 

numa cor apelativa ou num toque de suavidade que estejam enquadrados no 

posicionamento da marca, e que ajudem a criar associações de forma espontânea. Um 

estímulo além de poder incentivar o comportamento de compra por impulso, ajuda a 

criar uma relação directa entre as emoções e a marca, ajudando a criar lealdade a longo 

prazo (Lindstrom, 2005).    

 

Já o patamar “Ampliar” implica construir uma marca multisensorial, em que são 

atribuídas várias dimensões a uma só marca, de modo a ajudá-la a diferenciar-se da 

concorrência (Lindstrom, 2005). O branding sensorial permite assim que o consumidor 

se aperceba das diferentes dimensões de uma só marca, sendo cada sentido utilizado 

para acrescentar uma nova dimensão à marca. Uma estratégia efectiva visa “ampliar” a 

marca sensorial de modo a permitir distinção e diferenciação, num mercado superlotado 

de ofertas. A marca apresenta deste modo uma personalidade sensorial que não se limita 

apenas a um sentido. Por fim, a “Ligação Sensorial” tem como objectivo criar uma 

ligação forte, positiva e leal entre a marca e o consumidor de modo a fidelizá-lo 

(Lindstrom, 2005). 

 

Infelizmente o que se passa geralmente, é que os estímulos sensoriais tendem a ser 

acrescentados aleatoriamente e para gerar mais tráfico em vez de lealdade (Lindstrom, 

2005). Poucas são as marcas que decidem desenvolver o seu próprio som, ter a sua 

assinatura olfactiva, sacos e embalagens desenhados segundo o tacto, etc.. Um estudo 

da BRAND Sense confirma que quantos mais sentidos nos vierem à mente, mais 

tendemos a fazer de uma marca a nossa primeira escolha (Lindstrom, 2005). Segundo 

Lindstrom (2005) o marketing sensorial tem como objectivo atingir um compromisso 

emocional, de modo a criar uma relação leal durante um longo período de tempo.  

Cada ponto de contacto deve utilizar os sentidos de forma consistente, de modo a que 

haja harmonia entre todos, e que todos eles transmitam a mesma mensagem e uma 

imagem única. A comunicação de cada ponto de contacto deve ter como base uma 

estratégia de branding sensorial, para conseguir reflectir os core values (valores 

principais) da marca, que quando combinados devem ter um resultado poderoso. Assim, 
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é importante avaliar até que ponto a ligação entre cada sentido nos diferentes pontos de 

contacto é forte, e no caso de serem apresentados separadamente, se o consumidor será 

capaz de reconhecer a marca (Lindstrom, 2005). Caso isso não aconteça é preciso 

verificar a consistência dos elementos sensoriais e se os core values estão reflectidos na 

comunicação da marca, e então procurar instalar essas qualidades em cada ponto de 

contacto. O apelo sensorial deve ter dois ingredientes essenciais: ser único e tornar-se 

constante. A fidelidade resultará se a marca mantiver um apelo sensorial distinto que 

não seja imitado pelas marcas concorrentes, devendo a consistência ser mantida e a 

autenticidade assegurada. 


