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RESUMO 

 

O marketing 4.0 apresenta-se como um desafio, pois os profissionais de marketing devem 

conduzir os consumidores até a apologia, último estágio do modelo 5A‘s. Estágio no qual o 

consumidor torna-se advogado de marca. Porém, o marketing tradicional têm demonstrado 

declínio de eficiência por operar geralmente com uma comunicação bissensorial, em meio ao 

caos de informações saturantes que os consumidores enfrentam diariamente. O presente estudo 

tem como tema Marketing Sensorial: a sensibilidade do cliente explorada estrategicamente e 

utiliza-se como metodologia pesquisas bibliográficas, para solucionar a seguinte questão 

problema: O marketing sensorial poderá alavancar os resultados de comunicação e levar o 

consumidor a apologia, já que atinge o emocional dos consumidores por múltiplos sentidos, 

gerando maior lembrança de marca? O objetivo desta monografia é discorrer sobre o marketing 

sensorial, como uma ferramenta multissensorial, capaz de fazer as marcas se comunicarem 

através dos cinco sentidos com seus consumidores de maneira eficaz, gerar fidelidade de marca 

e alcançar a apologia do modelo 5A‘s. A fidelidade no marketing sensorial é alcançada por três 

vias: Liderança; a marca lidera em tendências, autenticidade ou popularidade. Grande 

experiência; a marca é uma experiência para o consumidor que gosta de verdade dos seus 

produtos ou serviços em detrimento de outras marcas, sendo a mais atraente ou pela sua 

qualidade. Clareza; A marca se distingue das demais. Percebe-se que a comunicação 

multissensorial gera experiências inesquecíveis, através de emoções alcançadas por estímulos 

aprimorados que proporcionam vínculos, que ocorrem em um toque, em uma degustação, um 

cheiro, um som específico e visualização, pontos sensoriais trabalhados como partes isoladas, 

mas que integram a marca como um todo. Considera-se que as marcas as quais apresentam 

maior fidelidade e apologia dos consumidores são marcas que se aventuraram pela plataforma 

multissensorial e surpreendem seus clientes com um toque a mais e gera fidelidade de marca 

por múltiplos sentidos.  

 PALAVRAS CHAVES: Marketing. Bissensorial. Multissensorial. Fidelidade. Marca.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Marketing 4.0 presents a challenge as marketers must drive consumers to the apology, the latest 

stage of the 5A's model. Stage at which the consumer becomes a brand advocate. However, 

traditional marketing has shown a decline in efficiency by generally operating with bisensory 

communication, amid the chaos of saturating information that consumers face daily. The 

present study has as its theme Sensory Marketing: customer sensitivity strategically explored 

and bibliographic research is used as methodology to solve the following problem: Sensory 

marketing can leverage communication results and lead consumers to apology, since it reaches 

the emotional of consumers by multiple senses, generating greater brand recall? The purpose of 

this paper is to discuss sensory marketing as a multi-sensory tool that can effectively make 

brands communicate across the five senses with their consumers, generate brand loyalty and 

achieve the apology of the 5A's model. Loyalty in sensory marketing is achieved by three ways: 

Leadership; The brand leads in trends, authenticity or popularity. Great experience; A brand is 

an experience for consumers who really like their products or services over other brands, the 

most attractive or the quality. Clarity; The brand is distinguished from the others. It can be seen 

that multisensory communication generates unforgettable experiences, through emotions 

achieved by enhanced stimuli that provide bonds, which occur in a touch, a tasting, a smell, a 

specific sound and visualization, sensory points worked as isolated parts, but that integrate the 

brand as a whole. Brands with the highest customer loyalty and apology are considered brands 

that have ventured across the multi-sensory platform and surprise their customers with one 

more twist and drive brand loyalty through multiple senses. 

KEYWORDS: Marketing. Bisensory. Multisensory. Faithfulness. Brand 
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1 INTRODUÇÃO        

 

Marketing sensorial é uma ferramenta do marketing que utiliza os cinco sentidos para 

estimular o consumidor a viver experiências memoráveis através de ações multissensoriais das 

marcas. 

Essa ferramenta poderosa de estímulos múltiplos causa emoções que provocam 

associações das experiências às marcas e ativam memórias de longo prazo no consumidor. 

 O poder que o marketing sensorial tem em tocar o cliente através dos sentidos o torna 

uma ferramenta capaz de gerar um relacionamento duradouro entre as marcas e o seu público 

através da fidelidade. Portanto, essa fidelidade alcançada por marcas multissensoriais se dá por 

meio de três vias: Liderança; a marca apresenta-se como líder em tendências, sendo a mais 

autentica ou a mais popular. Grande experiência; o consumidor gosta de verdade dos produtos 

ou serviços da marca em detrimento de outras marcas, por ser a mais atrativa ou pela sua 

qualidade. Clareza; A marca se distingue das demais. A fidelização as marcas multissensoriais 

também ocorrem através de estímulos aos sentidos, os quais aprimorados constituem vínculos, 

que gera fidelidade e capacita a marca a ser passível de desconstrução. 

A comunicação bissensorial tradicional tem demonstrado declínio de eficiência devido a 

fatores como: 

 Lindstrom (2012, p. 22) diz que: ―A realidade é que as pessoas estão gastando 

menos tempo na frente da TV, menos tempo lendo revistas e menos tempo 

escutando rádio‖. Ainda conforme o autor o número de mensagens que o 

consumidor recebia de marcas por dia era de três mil, mas esse número aumentou 

para cinco mil e que o consumidor recorda-se cada vez menos dos anúncios 

televisivos. 

 ―em 1965, o consumidor médio recordava de 34% dos anúncios mostrados na TV. 

Em 1990, ele podia recordar-se de apenas 14,5%‖. (LINDSTROM, 2012, 23).  

 Conforme Linsdstrom (2007), as campanhas via mala direta também não 

apresenta bons resultados visto que apenas 1,6% do público respondem a ela. 

Ao que os dados indicam o marketing tradicional bissensorial, apresenta-se em declínio 

de eficiência, em alcançar o consumidor, devido ao fluxo constante de informações saturantes.        

Para Lindstrom (2007, p. 17).  ―Aumentar a comunicação num mundo já saturado não levará a 

nada‖. E acrescenta ser preciso ter uma nova visão baseada no aspecto emocional. Ainda 

conforme o autor as marcas precisam ir além do bissensorial e tornar-se uma experiência 
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sensorial que faça uma abordagem multissensorial. 

Considerando o contexto saturante é provável o declínio do marketing tradicional 

bissensorial.  

O desafio apresenta-se no marketing atual tido por Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), 

como marketing 4.0, no qual o profissional de marketing precisa conduzir os consumidores até 

a apologia, para assim serem fiéis e advogados de marca. 

Diante disso, pergunta-se se o marketing sensorial poderá alavancar os resultados de 

comunicação e levar o consumidor a apologia, já que atinge o emocional dos consumidores por 

múltiplos sentidos, gerando maior lembrança de marca. O que o torna vantajoso para o 

marketing, visto que Lindstrom (2007, p.79) diz: ―... cada vez mais os consumidores expressam 

um desejo multidimensional de incorporar uma abordagem sensorial completa‖. Assim o autor 

revela que já existe um desejo do consumidor pelo multissensorial e acrescenta que ―... quanto 

maior for o número de memórias sensoriais ativadas, mais forte será a adesão do consumidor à 

marca‖. (LINDSTROM, 2007, p. 80). O marketing sensorial é uma ferramenta capaz de 

construir consciência de marca e fidelização, por tocar os consumidores em cinco pontos 

sensoriais, indo além do marketing bissensorial. 

O objetivo geral do trabalho é demonstrar a relação de fidelidade e marcas 

multissensoriais, apresentar os passos para a construção de marcas sensórias, discorrer sobre a 

importância do poder de desconstrução da marca para alavancagem de pontos sensoriais e 

demonstrar que grandes marcas atuam na plataforma multissensorial. 

O presente estudo se mostra relevante para o marketing, pois apresenta o marketing 

sensorial como uma ferramenta a mais visando fidelizar o consumidor e construir memórias, 

através dos sentidos. O marketing sensorial é um caminho que busca tocar os consumidores 

emocionalmente, visto que cada vez mais eles têm revelado desejos de serem tocados, 

estimulados, quererem e buscarem experiências marcantes e não apenas a simples compra de 

um produto. Em suma desejam a surpresa da abordagem multissensorial. 

Para comprovar os efeitos positivos do Marketing Sensorial na fidelização do consumidor 

foram realizadas pesquisas bibliográficas. As quais confirmam a eficiência do multissensorial, 

em detrimento do ―velho‖ Marketing tradicional atuante na plataforma bissensorial. 

O estudo é composto por quatro capítulos. Capítulo 1: será feito à contextualização do 

mercado e marketing, discorrendo do marketing 1.0 ao 4.0. Capítulo 2: será abordado o 

marketing sensorial, significado, os cinco sentidos e demonstrações da importância de cada 

sentindo para estímulos dos consumidores. Capitulo 3: haverá a abordagem de marcas 
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multissensoriais. Capítulo 4: Abordagem da relação de fidelidade e marcas multissensoriais 

com uma abordagem mais detalhada da Coca-Cola demonstrando seu poder de desconstrução e 

atuação multissensorial, decorrendo sobre cada um dos cinco sentidos, que a marca alavancou. 
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2 - A EVOLUÇÃO DO MARKETING 

 

O Marketing é uma ferramenta, utilizada por estrategistas, visando lucro e 

reconhecimento. O Marketing tem desenvolvido papel fundamental para as empresas e marcas. 

Segundo Kotler (2003), o Marketing é visto por muitos como vendas. Para o autor, no entanto o 

Marketing começa mesmo antes que se precise vender um produto, é dever primário das 

organizações, tendo como finalidade descobrir as necessidades das pessoas e o que se deve 

oferecer. 

Dentre suas várias afirmações do que é marketing, Kotler (2003, S.n), nos fala que 

―Marketing não é vender tudo o que se produz, mas é a arte de criar valor genuíno para os 

clientes e ajuda-los a ser melhor, assim a profissão teria como palavras chaves qualidade, 

serviços e valor.‖. 

Cobra (1990, p. 29) pensa semelhante. Para o autor ―marketing é mais do que uma 

forma de sentir o mercado e adaptar produtos ou serviços – é um composto com a busca da 

qualidade de vida das pessoas...‖. Sendo assim o marketing deve gerar qualidade de vida aos 

consumidores e não apenas entender o macro ambiente das empresas e propor produtos e 

serviços adequados ao mercado.  

A visão de Cobra sobre o Marketing tem ponto comum com a do Kotler, quando os dois 

entendem o marketing, como uma ferramenta voltada à qualidade de vida das pessoas e não 

apenas como estratégia de venda do que se produz. 

Kotler (2003, p. 11) afirma que: 

Marketing é a função empresarial que identifica necessidades e desejos 

insatisfeitos, define e mede sua magnitude e seu potencial de rentabilidade, 

especifica que mercados-alvo serão mais bem atendidos pela empresa, 

decide sobre produtos, serviços e programas adequados para servir a esses 

mercados selecionados e convoca a todos na organização para pensar no 

cliente e atender ao cliente.  

 

Conforme o autor, o Marketing identifica nos consumidores suas necessidades e desejos 

que não foram supridos. Uma vez identificados esses itens, define-se e mede, o quão são 

relevantes e suas possibilidades de serem rentáveis. Faz especificação de quais mercados-

alvo, poderão ser bem atendidos pela empresa, através de produtos, serviços e programas, os 

quais foram escolhidos pelos profissionais de marketing em suas tomadas de decisões, com o 

objetivo de atender os mercados distinguidos e convidando todos da organização a pensar e 

atender ao cliente. 

Mais recentemente a definição de marketing foi revista para incluir nossos elementos. 
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Segundo a AMA - American Marketing Association- (2013) marketing não diz respeito 

apenas à criação de valor entre uma empresa e seus consumidores. Para esta associação, 

marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e 

trocar ofertas que tenham valor para clientes, parceiros, e a sociedade em geral. 

 

2.1 Os estágios do marketing 

 

O mercado passa por mudanças constantes, acarretadas pelas tecnologias, economia, 

política e cultura. Essas mudanças afetam diretamente o mercado consumidor e, 

consequentemente, fazem com que o marketing se transforme, adaptando-se ao mercado e ao 

atendimento das necessidades e desejos dos consumidores. 

As transformações do marketing foram acompanhadas e analisadas ao longo do tempo. 

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), o marketing evoluiu, até o presente, por quatro 

estágios, chamados de fase 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0. 

A primeira fase, também denominada de Marketing 1.0 foi difundida na primeira 

revolução industrial – quando a principal tecnologia se relacionava a produção em série. Sua 

finalidade era vender os produtos da fábrica a todos que quisessem comprá-los. Os produtos 

eram relativamente básicos, concebidos para servir ao mercado de massa. O objetivo era 

padronizar e ganhar em escala, a fim de reduzir ao máximo os custos de produção, para que 

essas mercadorias pudessem ter um preço mais baixo e ser adquiridas por um número maior 

de compradores.  Ou seja, o foco era o produto. 

Conforme Gracioso (1997, p. 17): 

No século XIX, a preocupação básica do fabricante era vender e distribuir o 

que já havia sido produzido. Ninguém se preocupava em atender aos gostos, 

interesses e anseios particulares do mercado. A razão para tal atitude era 

muito simples. Naquela época, o padrão de vida das massas, mesmo nos 

países mais progressistas da Europa, estava estagnado em níveis muito 

baixos. Quase ninguém se via com dinheiro sobrante no bolso para escolher 

livremente o que mais lhes apetecesse, depois de satisfeitas as necessidades 

básicas da vida.  
 

Conforme citação do autor, os fabricantes preocupavam-se com a venda e distribuição 

do produto em estoque, eles não tinha preocupação em atender os desejos e particularidades 

dos consumidores, os quais, na sua grande maioria não tinham renda que lhes concedessem, 

compras além dos produtos de necessidades básicas, devido à vida das massas está estagnada 

em níveis muito baixos, incluindo até mesmo os europeus progressistas. 

No marketing 1.0 é notável a eficiência da produção em massa, processo de grande valia 
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para as empresas no período industrial, pois o foco era o produto ser produzido em larga 

escala. Segundo Cruz (2016), produção em massa é a expressão utilizada para denominar uma 

estratégia de produção para estoque, também conhecida pela expressão inglesa make-to-stock. 

A ideia é a empresa produzir o suficiente para ter sempre o produto em estoque e, dessa 

forma, diminuir o prazo de entrega aos clientes. 

Assim o exemplo mais evidente que temos na produção em massa é a Ford, de Henry 

Ford. Segundo Leão (2014), foi Henry Ford (1863-1947), quem elevou ao mais alto grau dois 

princípios da produção em massa, que é a fabricação de produtos não diferenciados em grande 

quantidade: peças padronizadas e trabalhador especializado. A frase típica do Ford que 

marcou essa época, segundo Guia de marketing (2016, S.n.), foi ―Qualquer cliente pode ter o 

carro da cor que quiser, desde que seja preto.‖ Aqui, nessa frase, percebe-se que os clientes 

estavam sujeitos a aceitarem o que as empresas ofereciam. 

No início do século XX de acordo com Gracioso (1997), o problema que as empresas 

enfrentavam era a produção, pois não bastava apenas produzir em massa os mesmos produtos 

e uns poucos bens e serviços básicos os quais as populações urbanas em crescimento 

solicitavam cada vez mais. Era necessário produzir itens mais sofisticados para atender os 

desejos de uma elite em evolução, a qual desejava experimentar prazeres reservados até então 

a alguns nobres e burgueses milionários. 

As solicitações fizeram a capacidade de produção evoluir lentamente, pois atender essas 

solicitações se tornou papel chave das empresas para se manterem atuantes no mercado. 

De acordo com Gracioso (1997), a partir do momento que a produção se tornou capaz 

de atender ou até superar os desejos do consumidor, surgiu à competição, e os empresários 

precisaram utilizar-se de técnicas de vendas mais energéticas, propaganda e manejo de 

precificação. No lugar da massificação, em que uma matriz serve igualmente a todo mundo, 

surge agora à personalização. Exemplo: uma companhia japonesa é capaz de produzir 11 

milhões de modelos de bicicletas, de acordo com o gosto do freguês — que recebe a 

encomenda em 24 horas. 

À medida que o mercado evolui, a concorrência aumenta, melhoram os processos de 

produção, e o consumidor passa a ter mais acesso à informação este primeiro cenário sofre 

alterações. As empresas passam a se adaptarem às necessidades e desejos do consumidor. É a 

Era da Informação. (BARREIRA WAGNER, 1994). 

De acordo com Gracioso (1997, p. 21): 

Fruto igualmente dos avanços da tecnologia, a revolução da informação não 
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significa simplesmente, aumento da informação à disposição de todos. 

Significa, acima de tudo, o surgimento de meios para interpretar essa massa 

inercial de dados, compreendê-la e utilizá-la de forma inteligente. No que diz 

respeito ao marketing, significa principalmente que agora é possível atingir, 

persuadir e vender com mais eficiência a grupos e segmentos determinados 

de consumidores que antes só poderiam ser atingidos através dos meios 

massivos de comunicação de vendas. 

Conforme a citação, a era da informação além de propiciar o aumento da 

disponibilidade da informação, trouxe meios, que possibilitaram interpretação, compreensão e 

utilização da massa de dados até então estagnada, de forma inteligente. Em relação ao 

marketing, permitiu persuasão e vendas com eficiência, a diferentes grupos e segmentos, de 

forma individualizada e não mais massiva. 

O outro fator que trouxe mudanças aos empresários pós-revolução industrial na era da 

informação foi a competitividade. Conforme Freitas, Luciano, Lesca e Ghedine (2002), desde 

que o modelo fordista de produção e consumo de massa começou a mostrar sinais de 

esgotamento, as organizações passaram a se dedicar basicamente a buscar vantagens 

competitivas em termos de ganhos de produtividade, com reflexo em termos de preços, busca 

de qualidade e fornecimento de serviços adicionais aos consumidores. Essas variáveis não são 

suficientes para garantir a sobrevivência das organizações. Segundo Galbraith e Lawler 

(1985), aumento de produtividade, maior qualidade em produtos e prestação de serviços ao 

consumidor são necessidades competitivas, e as verdadeiras vantagens competitivas serão 

alcançadas apenas a partir da excelência no organizar e gerir o trabalho organizacional. 

Complementa Machado e Moraes (2009), nessa perspectiva, a natureza da competição, em 

muitas indústrias, se modifica, acarretando sérias implicações para a estratégia empresarial.  

Neste cenário, os produtores entendem que os compradores não podem mais ser 

agrupados em um imenso mercado homogêneo, mas que são indivíduos cada vez mais 

exigentes e conscientes da sua importância na cadeia produtiva, ansiando por produtos e 

serviços diferenciados, que supram as suas necessidades de acordo com suas preferências 

individuais (PEPPERS; ROGERS, 1997). 

O mercado assim é assinalado pela informação, competitividade e foco no consumidor. 

Esse é o estágio do Marketing 2.0, cenário no qual os desejos do consumidor precisam ser 

atendidos. Assim, segundo Machado e Moraes (2009), o paradoxo desafiador para as 

empresas é que os clientes desejam, essencialmente, bens e serviços que atendam às suas 

necessidades individuais a preços semelhantes aos produzidos em massa. Logo, torna-se cada 

vez mais necessário fabricar produtos personalizados, sem abrir mão dos benefícios de custo 

proporcionados pelas técnicas de produção em série. 
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O consumidor 2.0 passou a ter uma renda maior. Eles conseguem gastar com itens que 

já não eram pra atender somente as suas necessidades básicas. Conforme Gracioso (1997), as 

revoluções influenciam na conjuntura socioeconômica e no âmago das transações comercias. 

A segunda Revolução Industrial transformou as escalas de bens e serviços, acelerou a 

mudança de classe em ordem crescente e conscientizou o cidadão como consumidor ou 

usuário de produtos ou serviços. Devido a uma renda discricionária, mais alta, as pessoas 

passaram a comprar em maior quantidade bens e serviços supérfluos. Contudo, o consumidor 

aumentou o seu poder de escolha das marcas e os produtores dos fornecedores. 

Em sua fase 2.0 o marketing começa a se adaptar à era da informação. Com o acesso à 

informação, o consumidor consegue comparar preços, produtos, marcas e qualquer fator que 

lhes ajude a melhor satisfazer suas necessidades e desejos. Assim, afirma Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2010), a tarefa do marketing já não é mais tão simples. Os consumidores são bem 

informados e podem facilmente comparar várias ofertas de produtos semelhantes. O valor do 

produto é definido pelo cliente, ou seja, o consumidor tem poder de escolha, decidi o que 

comprar e o quanto pagar, devido não está mais submisso ao que a produção de massa lhes 

ofereciam.  

Então a era da informação trouxe o computador e a internet, fazendo com que o 

consumidor ganhasse mais autonomia, de escolha e comparação de produtos, além da 

interação com outros consumidores, gerando uma rede de contatos. Segundo Barreira (1994), 

para eles, redes como a Internet, que une 20 milhões de pessoas ao redor do mundo em 

conversas pelo computador doméstico, não significam isolamento. Os computadores também 

são democráticos. Qualquer pessoa, com um programa relativamente barato, podia fazer seu 

jornal e difundir suas ideias, seja através de disquetes, de modem ou de papel impresso. Para o 

bem ou para o mal, o mundo está menor. 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 13). 

[...] A globalização é impulsionada pela tecnologia. A tecnologia da 

informação permite a troca de informações entre países, empresas e pessoas 

ao redor do mundo, enquanto a tecnologia de transporte facilita o comércio e 

outras trocas físicas em cadeias de valor globais. 
 

Mas não apenas de tecnologia é marcado esse período. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), 

também falam em novas atitudes dos consumidores sendo moldadas. A tecnologia moldou as 

atitudes do consumidor e impulsionou à globalização, concebeu a interação entre países, 

empresas e pessoas ao redor do mundo e facilitou o comércio e trocas físicas na produção e 

entrega do produto ao consumidor final. 
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Conforme Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 13) ―Como a tecnologia, a 

globalização alcança a todos ao redor do mundo, criando uma economia interligada. Porém, 

ao contrário da tecnologia, a globalização é uma força que estimula o equilíbrio. Em busca do 

equilíbrio certo, a globalização muitas vezes cria paradoxos‖. 

Compreende-se através do autor, que assim como a tecnologia, a globalização criou 

uma economia interligada e alcançou a todos ao redor do mundo, porém contrariamente à 

tecnologia, a globalização é uma força de estímulo ao equilíbrio, contudo cria paradoxos na 

busca do equilíbrio certo.  

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), a globalização é caracterizada por paradoxos, 

e o mesmo enumera e descreve três, os quais são: O primeiro é pregar uma democracia global, 

todavia a China, mesmo não sendo democrata ganhou poder, tornou-se a maior fábrica do 

mundo e desempenhou papel fundamental na economia mundial, demonstrando 

independência entre o capitalismo e a democracia. No segundo paradoxo descrito, a 

globalização requer inclusão econômica, contudo, não cria economias igualitárias, 

notadamente há flutuação na distribuição de renda em um mesmo país. Ainda conforme o 

autor, terceiro e último paradoxo da globalização é criar uma cultura diversificada e não 

uniforme, quando fortalece a cultura tradicional por exemplo. Esse paradoxo sociocultural 

globalizado impacta diretamente os indivíduos e consumidores. 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) devido aos paradoxos da globalização as 

empresas estão competindo para serem vistas como propiciadoras de continuidade, conexão e 

direção. Segundo Holt (apud KOTLER, KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010), as marcas 

culturais têm por objetivo resolver paradoxos da sociedade. Podem abordar questões sociais, 

econômicas e ambientais da sociedade. 

Compreende-se que as marcas culturas, são marcas que se posicionam e apresentam 

soluções para os problemas da sociedade, sejam eles sociais, como por exemplo, educação; 

ambientais como, por exemplo, aquecimento global; econômico, por exemplo, a marca faz 

ações que movimentam a economia, geram emprego e renda. 

As marcas culturais, conforme Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) devem apresentar 

dinamismo, pois são relevantes apenas em alguns períodos, quando se tem contradições 

evidentes na sociedade. Logo, as marcas culturais devem ter sempre ciência dos paradoxos 

que surgem e dos que mudam com o passar dos tempos.  

Na terceira fase do marketing as tecnologias e o fenômeno da globalização, tornaram-se 

fatores que proporcionaram um aumento da participação do consumidor e maior empenho das 

marcas. As marcas agora também devem estar atentas à sua missão, que é a sua razão de 
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existir, no sentindo de: em que eu acrescento para a sociedade? Pois os consumidores além de 

conectados passaram a interagir on-line por meio das redes sociais. Segundo Guia de       

Marketing (2016, S.n.) afirma que: 

Os avanços tecnológicos permitiram que usuários se conectassem e 

interagissem. Antes, as pessoas eram passivas no processo de Marketing. 

Agora, além de receber informação, também criam notícias, entretenimento, 

ideias, etc., além de colaborar com outros usuários.  

 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) no marketing 3.0 há um convite das 

empresas para que os consumidores participem do desenvolvimento do produto e de suas 

comunicações. Assim será possível compreender e atender os seus desejos. 

Conforme Guia de Marketing (2016), a terceira fase do marketing é marcada também 

pela ascensão das mídias sociais e a globalização assinalada por paradoxos. Com o mundo 

globalizado, o comportamento do consumidor também mudou e os cidadãos começaram a se 

sentirem pressionados a virar cidadãos globais, além de locais. E as marcas estão cada vez 

mais atreladas a certas culturas.  

O marketing 3.0 não poderá continuar a ver os consumidores apenas como compradores 

de produtos, eles querem ser representados em culturas e valores pelas marcas, afirma Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2017). Dessa forma, o marketing 3.0 é o marketing centrado no ser 

humano. Já não é mais possível tratar as pessoas simplesmente como consumidoras. É preciso 

trata-los como seres humanos plenos: com mente, coração e espírito.  

Os consumidores 3.0 estão preocupados socialmente, além de si mesmos, procuram 

empresas que se posicionem como socialmente responsáveis, que tenham programas de 

benefícios ao meio ambiente e à sociedade. Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), 

cada vez mais, os consumidores estão em busca de soluções para satisfazer seu anseio de 

transformar o mundo globalizado num mundo melhor. Em um mundo confuso, eles buscam 

empresas que abordem suas mais profundas necessidades de justiça social, econômica e 

ambiental em sua missão, visão e valores. Querem não apenas satisfação funcional e 

emocional, mas também satisfação espiritual, nos produtos e serviços que escolhem. 

Diante do novo consumidor 3.0 as empresam precisam apresentar benefícios à 

sociedade de uma forma global, e o marketing tem a missão de criar ou cuidar da imagem das 

marcas de empresas socialmente responsáveis, gerando assim afinidade entre marcas e 

consumidor. Segundo Stephan (2017), o Marketing 3.0, visa oferecer soluções para os 

problemas da sociedade, levando o conceito de marketing a um plano de aspirações, valores e 

espírito humano, fazendo com que as empresas que o praticam toquem os consumidores em 
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um nível muito superior, obtendo, assim, melhores resultados. 

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), para além das forças já descritas, a terceira 

força que estimula o Marketing 3.0 é o avanço da sociedade criativa. Os membros da 

sociedade criativa trabalham em setores criativos, como ciências, arte e serviços profissionais. 

Eles são influenciadores da sociedade de modo geral, com seus estilos e atitudes, no que diz 

respeito aos paradoxos da globalização, moldam as opiniões dos outros através das suas 

opiniões. 

A criatividade difere os seres humanos de outras criaturas vivas na face da Terra. Os 

seres humanos detentores de criatividade moldam o mundo a sua volta. As pessoas criativas 

buscam a aperfeiçoamento para si e para o mundo. A criatividade se expressa na humanidade, 

moralidade e espiritualidade acredita Zohar (apud KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWA, 

2010). 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), as pessoas criativas creem na inversão da 

pirâmide de Maslow
1
. Sendo assim a sociedade criativa da relevância a espiritualidade, 

valorizando também os bens não materiais da vida e as sugestões de uma realidade duradoura. 

Moldam assim, a percepção dos consumidores em relação as suas necessidades e desejos, 

fazendo-os colocar a espiritualidade como necessidade primaria. 

O perfil do consumidor 3.0 é um consumidor de mente, coração e espirito, 

transformados pela tecnologia, globalização e a sociedade criativa. Seres humanos os quais as 

marcas para atendê-los precisam muito mais do que lhes oferta o produto, elas precisam se 

posicionar e apresentar soluções para problemas, ambientais e sociais. 

Após a era 3.0, a globalização e as tecnologias continuam avançando e a internet móvel 

ganha mais força, possibilitando a conexão dos consumidores 24hs. Neste cenário o poder das 

empresas e consumidores passam agora de exclusivo para inclusivo, de vertical para 

horizontal, de individual para social. Essa fase do marketing é caracterizada por Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2017) como marketing 4.0. 

O poder sofre mudanças, encontrando-se distribuído, pois o novo cenário trouxe como 

tendência a inclusão. Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) foi-se o tempo em que a 

meta era ser exclusivo. A inclusão tornou-se a nova tendência. As superpotências, sobretudo a 

União Europeia e os Estados Unidos, percebem que alguns poderes econômicos estão se 

deslocando para o resto do mundo, mais notadamente para a Ásia, cujo crescimento tem sido 

                                                           
1
 Segundo Coaching (2018), a Pirâmide de Maslow, também chamada de hierarquia das necessidades de 

Maslow, é um conceito criado na década de 50 pelo psicólogo norte americano Abraham H. Maslow. Seu 

objetivo é determinar o conjunto de condições necessárias para que um indivíduo alcance a satisfação, seja ela 

pessoal ou profissional. 
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constante nos últimos anos. O poder econômico não estão mais tão concentrados em países 

que são grandes potências, e sim distribuídos de forma mais uniforme. As próprias empresas 

estão avançando em direção à inclusão. A tecnologia possibilita a automação e a 

miniaturização, que reduzem os custos dos produtos e permitem às empresas atenderem aos 

novos mercados emergentes. As inovações disruptivas nos diferentes setores de negócios 

levaram a produtos mais baratos e simples aos pobres, considerados antes como um ―não 

mercado‖. As barreiras entre setores também estão sendo derrubadas. A convergência e a 

integração de dois ou mais setores da economia estão virando tendência. Os setores têm a 

opção de competir ou atuar em sinergia para alcançar os mesmos consumidores. Na maioria 

dos casos, eles buscam a sinergia.  

Ainda segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), no mundo on-line, as mídias 

sociais redefiniram o modo como às pessoas interagem entre si, permitindo que desenvolvam 

relacionamentos sem barreiras geográficas e demográficas. A mídia social promove a inclusão 

e dá às pessoas a sensação de pertencerem às suas comunidades. A inclusão social está 

acontecendo não apenas on-line, mas também off-line. 

 Há uma quebra de barreiras para a entrada de empresas menores no mercado por meio 

da conectividade com consumidores, sendo assim identificada como a passagem de vertical 

para horizontal. De acordo com Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), a competitividade das 

empresas não será mais determinada por seu tamanho, seu país de origem ou sua vantagem 

passada. Não há uma empresa que domine totalmente as demais. Pelo contrário, uma empresa 

pode ser mais competitiva se conseguir se conectar com comunidades de consumidores e 

parceiros para a cocriação, e com concorrentes para a ―cooperação‖. 

 Assim conforme Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) o marketing passa de vertical a 

horizontal, a horizontalidade se apresenta possibilitada pela globalização, a qual permite 

empresas menores competirem com empresas maiores, o que quebra o padrão vertical de que 

as grandes empresas são as dominadoras do mercado, ficando a competição condicionada à 

conexão com comunidades de consumidores, cocriação com parceiros e ―coopetição‖ com os 

concorrentes.   

Ainda sobre a alteração de vertical para horizontal, o modelo vertical as empresas 

acreditavam que a inovação era das empresas para o mercado, porém perceberam que a taxa 

de inovação interna nunca era bastante para torna-las competitivas em um mercado em 

constantes mudanças, já no modelo horizontal as empresas entenderam que precisam de 

fontes externas para ideias que serão comercializadas usando seus recursos internos. 

(KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN (2017). Pode-se perceber que horizontalmente o 
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mercado apresenta as tendências e as empresas as comercializam. 

Nesta direção, outro aspecto afetado é a influência exercida pelo outro. No passado os 

consumidores eram facilmente influenciados por campanhas de marketing. Eles também 

buscavam e ouviam autoridades e especialistas. Entretanto, pesquisas recentes em diferentes 

setores demostram que a maioria dos consumidores acredita mais no fator social (amigos, 

família, seguidores das redes sociais como o Facebook e o Twitter) do que nas comunicações 

de marketing. 

Para além da influência externa, a conectividade gera aos consumidores a possibilidade 

de interação constante e em qualquer lugar que estejam. Essa conectividade gerou 

conversação on-line entre consumidores sobre as marcas, fator que culminou na tomada de 

decisão de compra do consumidor que passou de individual para social, segundo Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2017). Dada à conectividade em que vivemos atualmente, o peso da 

conformidade social está aumentando de forma generalizada. Os consumidores se importam 

cada vez mais com as opiniões dos outros. A internet, sobretudo a mídia social, facilitou essa 

grande mudança fortalecendo as plataformas e as ferramentas. Os consumidores comunicam-

se entre si e conversam sobre as marcas e empresas. Do ponto de vista da comunicação de 

marketing, os consumidores não são mais alvos passivos; estão se tornando mídias ativas de 

comunicação.  

O marketing 4.0 é o quarto estágio do marketing, que, segundo Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2017), faz uma abordagem que combina interação on-line e off-line entre empresas 

e consumidor; mescla estilo com substância e alavanca a conectividade máquina a máquina e 

a inteligência artificial a fim de melhorar a produtividade do marketing, enquanto impulsiona 

a conectividade pessoa a pessoa com o intuito de fortalecer o engajamento do cliente. 

Neste estágio 4.0 os clientes estão cada vez mais conectados. Uma conectividade peer-

to-peer (ponto a ponto), que empodera os consumidores, tornando-os mais bem informados 

do que no passado. Essas mudanças, de um mundo conectado, farão o conceito do mix de 

marketing (os quatro P‘s) evoluir para acomodar a participação do cliente (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

O mix de marketing também chamado dos 4ps do marketing foi criado por Jerome 

McCarthy e difundido por Philip Kotler. Segundo Gabriel (2016) o mix de marketing 

representa os quatro pilares básicos de qualquer estratégia de marketing: Produto, Preço, 

Praça e Promoção. Quando os 4 P‘s estão em equilíbrio tendem a influenciar e conquistar o 

público.  
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Figura 1 - Modelo 4 P's do marketing 

 
Fonte: autora adaptado Borges (2013). 

 

Assim, conforme Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), o mix de marketing que é uma 

ferramenta clássica para ajudar a planejar o que oferecer e como oferecer aos consumidores, 

os quatros P‘s: produto, preço, ponto de venda e promoção, se transforma para ser redefinido 

como os quatro C‘s: 

 Cocriação (co-criação) - é a nova estratégia de desenvolvimento de produtos, as.  

Empresas podem melhorar a taxa de sucesso do desenvolvimento de novos 

produtos e também permitir aos clientes customizar e personalizar produtos e 

serviços, criando assim proporções de valor superior; 

 Moeda (currency) - o preço flutua em função da demanda de mercado, ele 

evoluiu de padronizado para dinâmico, a precificação dinâmica, estabelece 

preços flexíveis com base na demanda de mercado e na capacidade de utilização; 

 Ativação comunitária (comunal activation) - na economia compartilhada, o 

conceito de distribuição mais potente é a distribuição ponto a ponto, assim é 

fornecido aos clientes acesso fácil a produtos e serviços que não são de sua 

propriedade, e sim de outros clientes; 

 Conversa (conversation) - em um mundo conectado, os consumidores exigem 

acesso quase instantâneo a produtos e serviços, o que só é viável se as outras 

pessoas estiverem bem próximas.  
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Figura 2 - Modelo 4 C's do marketing 

 
Fonte: autora adaptado de Gravata (2016) 

 

Tendo em vista o conceito de evolução abordado pelo marketing 4.0, Kotler, Kartajaya 

e Setiawan (2017), nos apresenta os modelos do caminho do consumidor e as alterações 

sofridas ao longo de suas fases.  

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 78) ―um dos primeiros e mais usados 

modelos para descrever o caminho do consumidor é o modelo AIDA: Atenção, interesse, 

desejo e ação‖. Entende-se através da citação do autor que o AIDA norteia os passos do 

consumidor, sendo que é um dos primeiros modelos e mais utilizados, onde o (A) significa 

Atenção, (I) interesse, (D) desejo e o último (A) ação. 

De acordo com Ribeiro (2010), o AIDA foi criado por St. Elmo Lewis em 1898, com 

cinco anos de antecedência da Ford, lançar o seu primeiro automóvel, com o objetivo de fazer 

a equipe de vendas entender o processo de tomada de decisão do consumidor, para assim 

venderem mais. 

Conforme Delalana (2017), o AIDA é um modelo, o qual se destina ilustrar o caminho 

do consumidor durante todo o processo até a compra. Ainda segundo a autora, as empresas 

que adotam o modelo devem acompanhar o consumidor durante todo o trajeto, seguindo os 

seguintes pontos: Conseguir a Atenção (A) dos clientes, gerar Interesse (I) neles, terceiro, 

transformar o interesse em Desejo (D) quarto e último ponto, fazê-los ir às compras, ou seja, a 

Ação em si (A). 

Conclui-se através dos autores que a AIDA é um método que traça os passos 

percorridos pelo consumidor até a efetivação da compra, destinado a fazer as empresas 

entenderem a tomada de decisão dos clientes, seguindo o trajeto denominado, Atenção, 
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Interesse, Desejo e Ação, sendo assim o modelo é de suma importância para aumentar as 

vendas de produtos, alcançando clientes potencias.  

Figura 3 - Modelo AIDA 

 
Fonte: Luiz (2019) 

 

Com as inovações advindas com o passar dos anos, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) 

propõe que o modelo AIDA não mais corresponde8 ao caminho seguido pelo consumidor 

para definir suas ações de compra. Neste sentido, ele acaba por sofrer modificações. Na visão 

de Derek Rucker, da Kellogg School (apud KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017) o 

modelo evolui por novos caminhos, denominado quatro As: assimilação, atitude, ação e nova 

ação. Tido como o modelo da pré-conectividade. 

O modelo 4A‘s, apresenta dois significados, o significado traçado por Raimar Richers, 

antes da pré-conectividadade e os 4A‘s da pré-conectividade descrito por Derek Rucker. 

Segundo Cobra (1990), apresentado pelo professor Raimar Richers, os 4A‘s (Análise, 

Adaptação, Ativação e Avaliação), tratam de um modelo de interação das ferramentas de 

marketing com o meio ambiente. 

Assim de acordo com Richers (1994), criador do modelo 4A‘s antes da pré-

conectividade, os 4A‘s operavam com as seguintes funções: Análise, estudo das forças de 

mercado, focada no segmento que a empresa atua ou que pretende atuar; Adaptação, 

adequação do produto ou serviço às forças de mercado encontradas pela Análise; Ativação, 

processo destinado a fazer com que o produto atinja o mercado alvo pré-definido e fazer com 

que os consumidores comprem com a frequência que se deseja e a Avaliação, a qual se exerce 

controle do que se comercializa e os seus resultados, com o objetivo de compreender os 

processos futuros do marketing. 
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Na era da pré-conectividade os 4A‘s ganharam uma nova nomenclatura e operam com 

as seguintes funções: (assimilação, atitude, ação e ação nova). A modificação do modelo visa, 

além de entender a relação da empresa e o mercado objetivando resultados que tem a função 

de rastrear o comportamento pós-compra do consumidor e medir a retenção de clientes 

visando a recompra como um forte sinal de fidelidade (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017). 

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 79): 

O modelo dos quatro As é uma ferramenta simples para descrever o processo 

direto e semelhante a um funil que os consumidores percorrem ao avaliar 

marcas em seus conjuntos de considerações. Eles tomam conhecimento de 

uma marca (assimilação), gostam ou não dela (atitude), decidem se vão 

comprá-la (ação) e se vale a pena repetir a compra (ação nova). 

Como o modelo dos 4A‘s da pré-conectividade é descrito como funil, nota-se que não 

necessariamente o consumidor percorre o caminho por etapas, sem pular nenhum estágio. 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), quando tratado como funil do consumidor, o 

numero de consumidores diminui com a passagem para o estágio seguinte, sendo assim, 

pessoas que gostam da marca, conheceram a marca antes, pessoas que compram, gostaram da 

marca antes e assim segue o resto do processo. Quando tratado como funil de marcas, o 

numero de marcas examinadas ao logo do caminho diminui, por exemplo: o número de 

marcas que as pessoas recomendam é inferior ao número de marcas que as pessoas compram 

consequentemente o número de marcas que os consumidores compram são inferiores ao de 

marcas que eles conhecem. 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), na realidade de conectividade que 

vivemos hoje, os quatro As precisam ser atualizados, para acomodar mudanças, 

principalmente aquelas relativas à tecnologia. Sendo assim os quatro As, passam a ser cinco, o 

modelo dos 5A‘s (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

O modelo 5A‘s, indica o caminho que o consumidor percorre, através dos seguintes 

passos: assimilação, cliente exposto a várias marcas, atração, cliente escolhe algumas marcas, 

criando memória de curto ou longo prazo, arguição clientes faz pesquisas das marcas 

escolhidas na internet, com amigos e família, ação, reforçados pelas informações colhidas nas 

pesquisas os consumidores decidem comprar uma marca, apologia com o tempo o cliente 

pode desenvolver uma sensação de forte afinidade com a marca, podendo recomprá-la e 

defendê-la perante seus pares. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

A figura abaixo facilita a compreensão do novo caminho do consumidor e o seu 

comportamento em cada um dos 5A‘s.  
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Figura 4 - Modelo 5'As o novo caminho do consumidor 

 

Fonte: a autora adaptado Kotler, Kartajaya e Setiawa, 2017.  

Todavia, para Kotler (2017, p. 85): 

O novo caminho do consumidor não é necessariamente um funil fixo de 

clientes, e eles não passam necessariamente pelos cinco As. Assim, da 

assimilação à apologia, o caminho poderia se expandir ou se estreitar em 

termos do número de clientes passando por cada estágio. 

 

Sendo assim, conforme o autor, o consumidor nem sempre percorre os cinco 5A‘s. 

Consequentemente o caminho de uma marca pode alargar ou estreitar, conforme a quantidade 

de clientes em cada um dos As. Ou seja, o cliente pode fazer o primeiro contado com a marca 

em qualquer um dos estágios e dependendo do interesse percorrer os demais, não 

necessariamente na ordem dos As. 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), o novo caminho do consumidor, pode ser 

considerado também um espiral, por possibilitar feedback, aos consumidores que retornam ao 

As anteriores. O feedback permite maior conhecimento das marcas, possibilitando dessa 

forma, incluir novas marcas a sua lista, ou encontrar uma marca específica com um poder 

maior de atração, e que mesmo após ter efetuado a compra de um produto no estágio ação, 

insatisfação com esse produto pode levar a um A anterior que é a arguição e pesquisar mais 

sobre ele, e efetuar a recompra que entra na apologia ou mudar para outro produto. Na função 
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espiral há flutuação no número de marcas consideradas pelo consumidor nos cincos As. 

Nesta ótica, o modelo 5A‘s se aplica a todos os setores por ser flexível, revela 

características dos setores por permitir comparações entre eles e traça um quadro mais 

próximo do verdadeiro caminho que o consumidor percorre e supõe o relacionamento de uma 

empresa com os consumidores em comparação com os seus concorrentes. 

Os advogados de marca segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), são 

consumidores que percorreram os 5A‘s e chegaram até a apologia ou não compradores como 

é o caso dos produtos tesla, a marca é bem defendida por quem não a compra, o que significa 

que esses consumidores pulam a ação e vão direto para a apologia, fazendo assim papel de 

advogados por defenderem e indicarem uma marca em detrimento de outra. 

Segundo o autor é possível notar que há advogados de marca fiéis, porém que não são 

necessariamente consumidores, esse fator ocorre em categorias escassas e populares. Sendo 

assim, as marcas que conseguem ser indicadas até mesmo por quem não as compra, 

desenvolveram forte consciência de marca, ou seja, sempre que alguém fala o nome de 

determinado produto, o advogado de marca o associa com determinada marca e as 

recomendam, fazem assim a apologia. 

Nesta ótica, o maior objetivo do Marketing 4.0 segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan 

(2017), é conduzir o consumidor da assimilação à apologia. Para isso os profissionais de 

marketing podem empregar três fontes principais de influência que são: Influência própria, 

influência de outros e influência externa, para influenciar as decisões do consumidor dos 

5A‘s. Ainda conforme o autor, as influências funcionam combinadas e o nome da combinação 

é Zona POE. 

Figura 5 - A Zona POE para conduzir os consumidores da assimilação à apologia 

 
 

Fonte: autora adaptado (KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 2017. 87). 

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), a influência externa é realizada 

intencionalmente pelas marcas, por meio da comunicação de marketing, equipe de vendas e 

equipe de serviço ao cliente. A influência externa pode ser controlada e administrada. Logo a 

mensagem, a mídia e a frequência podem ser planejadas e os pontos de contatos com o 
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consumidor podem ser projetados, quanto aos resultados, podem apresentar variações em 

função de quão satisfatória seja a experiência. 

A influência dos outros se assemelha à externa, pois também é originária do ambiente 

externo, especificamente resultante de um círculo próximo de amigos e familiares na forma de 

propaganda boca a boca. Pode resultar também de uma comunidade maior independente a que 

os consumidores pertencem, como conversas que participaram nas redes sociais. Tendo 

também como influência os sistemas de avaliação como o TripAdvisor e Yelp. (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

E por último a influência própria, a qual advém de si mesmo, sendo resultado das 

experiências do passado e interações com diversas marcas, do julgamento e da avaliação 

pessoal das marcas e da preferência pessoal pela (s) marca (s) escolhida (s) (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017).  

Conforme Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), essas três grandes fontes de influência, 

externa, dos outros e própria estão sempre entrelaçadas, nota-se que com frequência a 

preferência (própria) inclina-se a algumas marcas pela propaganda boca a boca (dos outros) e 

pela publicidade (externa). Ainda segundo o autor, os consumidores muitas vezes são 

atingidos primeiro pela influência externa, logo se uma marca desencadeia a conversa com 

influência externa, costuma ser seguida pela influencia dos outros e a forma que essas duas 

influências interagem moldará a influência própria dos consumidores. 

Há variações sobre os tipos de influências entre os consumidores, alguns acreditam nas 

suas próprias preferências, outros contam com as recomendações de amigos e há ainda os que 

acreditam no que recomendam os anúncios. No entanto os consumidores atuais se apoiam 

mais na influência dos outros do que na influência própria ou externa. Uma pesquisa da 

Nielsen, em 2015, revelou que 83% dos participantes em 60 países confiam nos amigos e na 

família como a fonte mais confiável de ―publicidade‖, e 66% prestam atenção nas opiniões 

que os outros postam on-line. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

Para Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), no modelo 5A‘s, os consumidores estão mais 

acessíveis na arguição e ação, buscam conselhos e absorvem o máximo de informações 

possíveis, por meio das influências dos outros e externa, a respeito de uma lista curta de 

marcas. Nesse estágio, os profissionais de marketing têm a oportunidade de aumentar a 

favorabilidade da marca. Já na ação, as percepções sobre a marca ao longo do tempo são 

próprias. Nesse estágio, o consumidor mantém a mente aberta e não têm preocupações com 

pressão externa. As marcas se tornarão as preferidas pela oferta de experiências forte aos 

clientes durante o consumo e utilização (Ver Figura abaixo). 
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Figura 6 - A zona POE ao longo do caminho do consumidor 

 
Fonte: autora adaptado do Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p. 89).     

 

De acordo com o Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), o marketing 4.0 tem um 

consumidor conectado que interage em comunidades e que sua tomada de decisão está mais 

dependente da opinião dos outros, por haver uma busca de aceitação das suas escolhas.  

O Maior objetivo do marketing atual é conduzir o consumidor da assimilação à 

Apologia no modelo dos 5A‘s, vale ressaltar que o caminho não obedece a nenhuma ordem 

no seu percurso, possibilitando o contato com a marca em qualquer um dos estágios. 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), a Apologia é o ponto máximo de alcance 

ao qual o marketing deve atingir, para assim conseguir, fidelidade do cliente, recompra e 

defesa da marca, a defesa de marca é feita por advogados de marca, os quais não 

necessariamente são consumidores, esses advogados indicam marcas que conseguiram 

desenvolver forte consciência de marca. 

O ponto chave do marketing atual é levar os consumidores a apologia. Diante desse 

desafio, o questionamento é se o marketing sensorial poderá alavancar os resultados de 

comunicação e levar o consumidor a apologia, já que atinge o emocional dos consumidores por 

múltiplos sentidos, gerando maior lembrança de marca. Visto que, segundo Lindstrom (2007), 

o marketing tradicional demonstra declínio de eficiência, devido ao consumidor encontra-se 

saturado por milhares de informações diárias. 

Para Linsdstrom (2007, p. 23), ―... Gasta-se cada vez mais dinheiro para executar 

campanhas de marca cada vez menos eficazes – e muito menos memoráveis‖. Embora pareça 

está em declínio de eficiência, o marketing tradicional irá permanecer, embora seja necessário a 

reavaliação das mensagens de comunicação, para um alinhamento com o mundo atual e é 
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preciso algo novo que supere o impasse da comunicação bidimensional (LINDSTROM, 2007). 

Para o Kotler, Kartajaya e Setiawan (2007) ainda existem marcas poderosas: Coca-Cola, 

Harley-Davidson, Apple, Computer, Singapore Airlines, BMW, porém o diferencial delas é 

transmitirem algum benefício inconfundível.  

Acredita o autor que as marcas inconfundíveis precisam de algo a mais, devem 

transmitir e entregar uma profunda experiência sensorial e emocional. Anunciar visivelmente 

um produto não é suficiente. Vale apena acrescentar um som, o qual pode ser uma música, 

bem como provocar outros canais sensoriais, sabor, tato e olfato para aumentar o impacto 

total de uma marca. 
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3 - MARKETING SENSORIAL 

 

O mercado encontra-se saturado, todos os dias os clientes são bombardeados por 

milhares de mensagens de milhões de marcas, as quais tentam e precisam se destacarem para 

atingir a percepção do consumidor. 

  Conforme Lindstrom (2012), o bombardeio de mensagens diário que o consumidor 

recebe é de 5 mil mensagens, logo o consumidor encontra-se saturado pelos altos níveis de 

informações que recebem diariamente.   

Completa Valente (2013, p. 37) dizendo que: 

Além da disputa com essas 5 mil mensagens, disputa-se com todos os vídeos 

do You Tube, com os filmes lançados no cinema, a enorme quantidade de 

jornais e revistas nas bancas, videogames, mídias sociais, e-mails e qualquer 

outro tipo de informação. Ao consumidor só resta filtrar e absorver apenas 

uma pequena parte dessa sobrecarga de estímulos que o atinge. 

 

Para os autores Lindstrom (2012) e Valente (2013), os meios tradicionais bissensorial 

que utilizam apenas dois sentidos visão e audição. Apresenta dificuldades de impactar os 

consumidores e fazer uma marca se destacar no atual mercado saturado de informações 

diárias. Ainda conforme Lindstrom (2007) torna-se necessário à ampliação de horizontes para 

que as mensagens passem a atingir tantos sentidos quanto possível.  

Fazer uma compra, escolher uma marca em detrimento de outra, está estritamente ligada 

à capacidade da marca de nos causar experiências.  

O tipo de atividade a que me refiro envolve experimentar a parte do mundo 

que se supõe à venda, usando nossos sentidos – Visão, tato, olfato, audição – 

para escolher ou rejeitar este ou aquele produto (ou rejeitar tudo, suponho) 

com base em... alguma coisa. É o aspecto sensorial do processo de tomada 

de decisões que é intrigante, pois de que outra forma experimentaríamos 

algo? Mas ele é crucial nesse contexto, porque praticamente todas as 

compras não planejadas, e também muitas planejadas, resultam de o shopper 

ver, tocar, cheirar ou provar algo que promete prazer, até mesmo à realização 

total. (UNDERHILL, 2009, P. 183). 
 

Os nossos sentidos nos permitem conhecer o mundo e quando o conhecemos geramos a 

nossa percepção, e esse mundo é eternizado em nossas memórias. Sendo assim, as marcas que 

trabalham os sentidos do consumidor, além do bissensorial, têm mais chances de estarem 

presentes na memória dos consumidores, serem indicadas pela influência dos outros e ainda 

conseguir apologia dos consumidores, conforme nos indica o modelo dos 5As (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

Com o marketing bissensorial em declínio, conseguir a percepção do consumidor requer 
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trabalhar com seus cincos sentidos, o que exige uma abordagem multissensorial. O 

profissional de marketing precisa sair do bissensorial, (visão e audição) e apostar nos demais 

sentidos olfato, paladar e tato. Para Lindstrom (2017, p. 23), ―É necessário algo novo para 

superar o impasse da publicidade bidimensional‖. O marketing dos sentidos ganha ênfase e 

será capaz de revolucionar o mercado fazendo o cliente sentir. 

O Marketing Sensorial utiliza-se dos sentidos como estratégia, para atingir o 

consumidor, fazer-lhe sentir a marca, causar experiências, tocá-lo, aflorar suas emoções e 

gerar vínculo entre consumidor e marca, além de conseguir fazer a comunicação da marca ser 

absorvida pelo em meio às saturações de marcas diárias. 

Benites (2016, p.10) afirma que: 

O marketing sensorial utiliza como base o estudo dos cinco sentidos e as 

estratégias de como empregar esses recursos em lojas, através da persuasão 

das pessoas em ambientes de compra, gerando-lhes experiências, o que 

permite que os clientes mantenham as marcas ou os ambientes na memória. 

 

O sucesso da sua marca está em sua capacidade de gerar experiências no consumidor, 

experiências geram lembranças, e permitirão a percepção da marca de uma forma mais 

próxima, mais íntima. Sentidos levam o consumidor conhecer uma marca mais 

detalhadamente, não somente porque o ele viu e ouviu uma propaganda sobre determinado 

produto, mas porque ele o tocou, cheirou, ou sentiu seu sabor. 

Conforme Schmitt (2000), o marketing sensorial estrategicamente poderá ser uma 

ferramenta poderosa para o marketing, visto que motiva os clientes diretamente, adiciona 

valor e diferencia o produto tanto internamente, quanto externamente, mesmo que a marca 

seja fraca, e destaca que esses objetivos devem ser vistos como o foco nas campanhas de 

marketing sensorial.  

Na ligação do Marketing sensorial com a marca, destaca Benites (2016), as marcas 

utilizam-se do marketing sensorial para impactar seu público. Avalia-se a intercessão entre 

uma logo, seu slogan, a sons, aromas e sabores singulares, que passem a lhe fazer referência. 

É o caso, por exemplo, do som da Microsoft, o qual permite o consumidor saber o significado 

do som do microcomputador, o de entrada, o de desligamento, o som do clique do alerta 

avisando que algo não pode ser realizado. Sendo assim é possível criar uma identidade sonora 

de marca. 

O marketing sensorial faz a marca interagir com os consumidores por meio dos cinco 

sentidos, comunica-se, não somente pelos pontos de contatos tradicionais visão e audição, 

mas vai além incluindo os outros três sentidos, para assim causar uma experiência 
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multissensorial. 

Para Manzano, Gavilán, et al., (2012, p. 71, tradução nossa), ―o marketing sensorial é 

uma nova ferramenta do marketing, a qual gerencia a comunicação de uma marca através dos 

cincos sentidos do consumidor, fazendo-o crer na sua imagem e influenciando o seu 

comportamento de compra em relação a um produto ou serviço‖ 
2
. 

Estimular os cinco sentidos e gerar experiências nos consumidores torna uma marca 

perceptível pelo consumidor e resulta na decisão de compra. Para Valente (2013, p.47), ―os 

estímulos sensoriais podem não só servir de âncora para as marcas, como, melhor ainda, 

podem fazer que as marcas sejam uma âncora para seu público.‖. 

Conforme Lindstrom (2007, p. 27). 

Esses estímulos sensoriais não apenas provocam em nós comportamentos 

além da razão, eles também contribuem para que possamos distinguir um 

produto do outro. Estão inseridos em nossa memória de longo prazo e 

passaram a fazer parte de nossos processos de tomada de decisão. 
 

Uma vez estimulados por mensagens e sensações há possibilidade de um 

armazenamento de informações o que pode levar a memórias de longo prazo. 

Para Schmitt (2000), o helicampo é uma estrutura evolutiva de duas asas, localizada no 

centro do nosso cérebro, responsável pela decisão do consumidor em prestar atenção ou não e 

pelo armazenamento de informações sensoriais. Primeiramente o helicampo é atraído pelo 

que é vibrante, e não pelo que é comum, assim sua atenção se volta para sons mais intensos, 

cores mais vivas e consequentemente superfícies ásperas são mais vívidas que os tons 

apagados, as cores pastéis e as superfícies lisas.  

Conforme autor, o helicampo é fator determinante pelo que atrai o consumidor, chama 

sua atenção e o que é armazenado. Assim como o helicampo outras áreas do cérebro 

influenciam nas decisões do consumidor, armazenamento de informações e consequentemente 

memória de marca. 

Lindstrom (2017) descreve um estudo realizado por quatro psicólogos no norte do 

Texas. O estudo era realizado pelo rastreamento cerebral dos voluntários na realização de uma 

escolha. Os psicólogos pediram para que os estudantes os quais foram selecionados 

                                                           
2
  

El marketing sensorial supone una nueva área del marketing que tienecomo objetivo la gestión de la 

comunicación de la marca hacia los cinco sentidos del consumidor con el fin de afectar a su imagen e influir 

sobresu comportamiento de compra en relación a un producto o servicio. (MANZANO, GAVILÁN, et al., 2012, 

p. 71) 
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aleatoriamente, escolhessem entre dois cupons virtuais da Amazon. O primeiro vale presente 

de US$15, com recebimento imediato ou o segundo cupom de US$20, porém precisariam 

aguardar duas semanas para recebê-lo. Receberiam mais pela paciência e espera. De acordo 

com as imagens cerebrais, ambas as opções geram reações no córtex pré-frontal lateral, área 

do cérebro que gera emoção. Todavia a possibilidade de ganhar o vale presente no mesmo 

instante fez com que os estudantes sofressem uma descarga de estímulos nas áreas límbicas 

dos seus cérebros. A descarga atingiu toda uma série de estruturas cerebrais primariamente 

responsáveis pela vida emocional de cada estudante e ainda formação da memória.  

 A vantagem emocional para ativação de estímulos e decisões do consumidor se 

confirma com a descoberta do estudo realizado pelos psicólogos. 

Conforme Lindstrom (2017, p.33): 

Os psicólogos descobriram que, quanto mais os estudantes ficavam 

emocionalmente animados por causa de alguma coisa, maiores eram as 

chances de eles optarem pela alternativa imediata, ainda que fosse menos 

gratificante. É claro, suas mentes racionais sabiam que vinte dólares eram 

logicamente um negócio mais vantajoso, mas, imaginem só, as emoções 

venceram. 

 

Conforme a descrição do autor o fator emocional se sobrepõe a razão, e faz os 

consumidores agirem em função do que sentem naquele exato momento em que sofrem 

estímulos em seu sistema límbico. 

Para Maturana (2002 apud VALENTE, 2013), a emoção é uma condicionante da 

racionalidade e se apresenta como o fundamento de todo o agir, o que representa uma quebra 

de barreira para experiências sensoriais mais holísticas, uma vez que o potencial linguístico e 

racional fica condicionado à emoção. 

Assim o agir sendo motivado por fatores emocionais, as decisões dos consumidores 

pode ocorrer a partir de estímulos de outros sentidos, ou seja, a emoção possibilita a 

abordagem multissensorial, e o profissional de marketing pode usar-se da emoção para 

influenciar os consumidores para além do bidimensional. 

Visto a profunda importância da emoção, é importante saber com se dá o seu processo, 

de acordo com a teoria da discrepância: 

 Izard, Kagan e Zajonc (1988) apud Valente (2013, p. 43). 

A própria origem da palavra emoção, derivada do latim exmovere (afasta-se) 

o que leva à ideia de discrepância. Não há emoção neutra. Se há um 

afastamento da expectativa, de forma a não satisfazê-la, gera-se uma emoção 

negativa, mas, se a experiência superar a expectativa, ocorre uma emoção 

positiva. 
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O emocional pode ser atingido tanto positivamente, quanto negativamente, nesse caso 

usar os cinco sentidos para atuar de forma multissensorial pode ser fator determinante para 

atingir os consumidores por estímulos emocionais, por possibilitar uma abordagem além do 

comum e gerar uma surpresa, visto que, o consumidor precisa ser surpreendido. As ações de 

marketing precisam superar as expectativas do consumidor, do contrário poderá afastá-lo da 

marca ao invés criar vínculos emocionais e memória na mente do consumidor. 

Ainda sobre a emoção, completa Valente (2013, p.45), ―uma vez que a emoção é o guia 

para o que se deve dar atenção, e a surpresa é um fator determinante para a emoção, o uso de 

estímulos de marcas diferentes dos convencionais aparece como uma solução conveniente‖. 

Ainda conforme o autor, que em meio à saturação visual as quais os consumidores se deparam 

todos os dias, um odor, por exemplo, pode ser o caminho para atrair a atenção. 

Atualmente é notável a necessidade de se fazer o cliente sentir e utilizar os cincos 

sentidos como ferramenta. Esse momento é tido como desafiador para o profissional do 

marketing bidimensional, o qual precisa levar o cliente ao último estágio do modelo 5A‘s e os 

transformarem em advogados de marca. 

O marketing tradicional operou de forma bidimensional e negligencia os demais 

sentidos na atuação comunicacional, provavelmente devido a fatores tecnológicos, pois o 

crescente tecnológico se deu com maior desenvoltura na área da visão e da audição. 

Conforme Sandella (1998 apud VALENTE, 2013, p. 38): 

Acredita que a predominância tão grande de um sentido sobre os outros se 

deve muito a fatores tecnológicos. Criaram-se, ao longo da história humana, 

poderosas extensões do sentido visual, como radares, fotografia, telescópio, 

microscópio, produção de imagens em computadores desenvolvimento das 

gráficas e hologramas. Isso, para a autora, faz que se alimente a tendência à 

especialização do sentido da visão. Se a audição também aparece de alguma 

forma, com papel de destaque, os motivos são os mesmos. Criam-se 

dispositivos de gravação de voz, instrumentos musicais, alarmes sonoros e 

players de mp3. 

 

A zona de conforto do mundo bidimensional (2D) embora com a tecnologia a seu favor, 

precisa ser rompida. O marketing precisa operar na plataforma muldimensional (5D). Para 

Lindstrom (20007), a migração das marcas para o mundo multidimensional, é um pulo 

essencial para a comunicação, apesar de ser um desafio, o autor considera que os publicitários 

que quiserem participar dessa nova área de experiência sensorial devem atuar com o 5D. 

Reade, Mola, et al., (2015 , p.50) afirma que: 

Como uma marca pode ter vários pontos de contatos que despertam 

sensações positivas, não é suficiente usá-las apenas de maneira 
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bidimensional recorrendo a estratégias visuais e auditivas, como percebemos 

em várias ações mercadológicas. É preciso explorar outros sentidos que 

também compõem a marca e a oferta da empresa a fim de criar uma 

experiência superior para os consumidores-alvo. É preciso ir além do 

convencional e propor formas diferenciadas de relacionamento com a marca. 
 

O marketing tradicional é mais focado no produto e na venda, fazer o consumidor 

comprar, enquanto o marketing sensorial está voltado para as experiências, envolvimento do 

consumidor por meio dos sentidos, com uma comunicação sensorial.  

De acordo com a figura a seguir observa-se as diferenças entre o marketing tradicional e 

marketing sensorial. 

Figura 7 - Do marketing tradicional ao marketing sensorial 

 
Fonte: autora adaptado de Hulten et al., (2009) apud Manzano, Gavilán, et al, 2012, p. 40). 

O marketing sensorial apresenta-se como uma ferramenta poderosa para sair do 

bidimensional e atuar no multidimensional, pois o cliente precisa sentir: sentir um toque, um 

cheiro, um sabor, além de ver e ouvir. 

Para Underhill (2009, pg. 191).  

O mundo e todo o seu conteúdo nos atingem e estimulam através de nossos 

sentidos e nós reagimos. É tão fundamental nossa capacidade e necessidade 

de sentir que, mesmo diante de algo que não podemos conhecer através dos 

sentidos, falamos dele como se pudéssemos fazê-lo. 

Quanto mais difícil for a possibilidade de sensações e toque no produto pelo 

consumidor, menor será a ideia de pertencimento do produto pelo consumidor. Dar autonomia 

para o consumidor ter a posse do produto, aumenta as chances de escolha de uma marca, 

devido aos estímulos dos sentidos. 

Underhill (2009) diz que o sentimento de posse do consumidor a um produto ocorre 

quando os sentidos do consumidor são conectados a ele. Essa conexão começa pelos olhos e, 
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depois no tato. O sentir do produto na mão, nas costas ou na boca, marca o início da 

apropriação. Logo, quanto mais rápido o produto for colocado na mão do consumidor e mais 

fácil for experimentá-lo, mais fácil ocorrerá à decisão de compra do produto pelo consumidor. 

Os cinco sentidos atuam na percepção de marca. Quanto mais sentidos se usam para 

causar experiências no consumidor, maior será a percepção de uma marca em detrimento das 

suas concorrentes. Veja na figura a seguir a percepção de cada um dos sentidos. 

Figura 8 - Os cinco sentidos humanos (percepção). 

 
Fonte: autora adaptado de Veronis, shler e Assoc Apud Blessa (2007, p. 15). 

 

Para Lindstrom (2007, p. 46), ―tudo o que a construção de marcas precisa é de 

desenvolvimento da percepção – nem mais, nem menos. A criação da percepção perfeita 

requer atração sensorial perfeita‖. A percepção perfeita sensorial pode ocorrer com utilização 

de múltiplos sentidos. 

A partir da figura acima é possível notar que a porcentagem de percepção dos sentidos 

olfato, tato e paladar são baixas, comparadas as porcentagens dos sentidos visão e audição. 

Porém a obtenção de resultados positivos está na utilização de todos os sentidos juntos. É o 

multidimensional, o mundo que precisa ser navegado pelas marcas, por que utilizar um ou 

dois sentidos se uma marca pode utilizar os cinco? Navegar no multidimensional é gerar mais 

percepção, é atingir o cliente de forma emocional por até cinco vias, é causar experiências e 

criar memórias, as quais podem levar os clientes à apologia do modelo 5A‘s. 

De acordo com Lindstrom (2007, p.108): 

Em geral, cada sentido pode ser influenciado para construir uma marca 

melhor, mais forte e mais duradoura. Isso não pode ser feito de forma 

isolada. O objetivo é garantir uma sinergia positiva através dos múltiplos 

pontos de contato do consumidor. E cada ponto de contato do consumidor de 

marcas pode ser registrado, garantindo uma identidade exclusiva e 

impossível de ser copiada por qualquer concorrente.  
 

O autor enfatiza a importância da sinergia dos sentidos, o multidimensional será capaz 

de construir marcas mais fortes. 

Valente (2013, p. 51) completa dizendo que: 
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Para os psicólogos da Gestalt, a soma do todo é maior e diferente das partes 

isoladas. O cérebro organiza e relaciona os estímulos de diferentes sentidos 

em um único contexto significativo. Se os diferentes sentidos forem usados 

de maneira coerente, uma marca poderá emitir diversos estímulos diferentes 

que contribuam para uma mesma imagem de marca.  

 

Os autores têm o mesmo conceito sobre os sentidos e demonstram que a sinergia dos 

sentidos é que faz a diferença final e não as partes isoladas, portanto, as baixas porcentagens 

do olfato, tato e paladar, não influem negativamente no uso de uma plataforma 

multidimensional. 

Mesmo com esses dados que descrevem a importância da sinergia dos sentidos para 

Lindstrom (2007), a grande maioria dos profissionais de marketing opera apenas utilizando 

visão e audição, eventualmente exploram os cinco sentidos, embora os consumidores 

expressem o desejo de uma experiência sensorial mais completa. 

O autor desenvolveu um estudo chamado Brand sense, para demonstrar a importância 

de cada um dos sentidos, na avaliação de um ambiente.Veja o gráfico abaixo com os dados do 

estudo segundo Lindstrom (2007). 

Gráfico 1 - A importância sensorial de cada sentido na avaliação de um ambiente. 

 
Fonte: autora adaptado Millward Brown e Martin Lindstrom Apud Lindstrom (2007, p. 80). 

 

Após o estudo e análise de dados, Lindstrom (2007, p. 80), fala que ―existe um conflito 

importante entre os nossos sentidos e a comunicação atual. Depois da visão, o olfato é o mais 

importante dos nossos cinco sentidos‖. O conflito se dá pelo fato da maioria dos profissionais 

de marketing após o sentido visão, darem maior ênfase a audição, por julgarem ser o mais 

importante após a visão, porém o estudo Brand sense, na perspectiva de um PDV, por 

exemplo, revela que o olfato é o segundo sentido mais importante. 

O que se compreende a respeito dos cinco sentidos é que o essencial é atuar no mundo 

multidimensional usando os sentidos em sinergia, cada função isolada dos sentidos 

independente da sua influência em maior ou menor grau, formam um todo e podem criar 
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marcas fortes e distintas. 

O marketing sensorial através dos cinco sentidos sinergéticos pode transformar marcas 

comuns em marcas sensoriais. 

Segundo Lindstrom (2007, p.118): 

Qualquer empresa pode construir uma marca sensorial capaz de travar um 

diálogo multissensorial com seu cliente. O primeiro passo é otimizar os 

pontos de contatos existentes, despois acrescentar alternativas ao portfólio da 

marca. E constantemente nutrir todos os processos. A consistência tem que 

ser mantida e a autenticidade, cuidadosamente preservada. 

 

Para o autor o processo de tornar uma marca sensorial é valido para qualquer empresa 

desde que a mesma siga passos de aperfeiçoar os contados existentes e acrescentar, por 

exemplo, a utilização de mais sentidos, porém esses passos devem ser nutridos 

constantemente, além de manterem a marca consistente e preservar sua autenticidade. 

Através do estudo Brand sense, Lindstrom (2007), revela que quase todas as empresas 

que se apresentaram com bem-sucedidas na área sensorial percorreram seis passos.  

Conforme o autor os passos são: 

 Auditoria Sensorial, Alavancar e monitorar os pontos de contatos sensoriais  

existentes na marca, sensorialmente deve haver consistência e autenticidade e 

garantir uma presença sensorial positiva.  

 2. Montagem da marca, garantir sinergia sensorial dos pontos de contatos, pois  

a sinergia permite duplicar o efeito de sua comunicação de marca, assim é 

preciso aperfeiçoar cada um dos sentidos e depois integrá-lo aos demais, para 

que sua sinergia gere a soma de 2 + 2 superior a 4.  

 3. Dramatização da marca. Esse passo refere-se à personalidade da marca,  

Lindstrom (2007, p. 142) ―Quem é você‖? Quais os sentimentos e emoções que 

podem ser gerados aumentando seu apelo sensorial? Quais as prioridades 

sensoriais que devem ser alavancadas para aperfeiçoar a percepção da marca?  

 4 Assinatura de marca. A assinatura de marca é sua declaração exclusiva. Há  

projeção de cada um dos sentidos para que se forme um sensograma completo, a 

forma que a marca se projeta deve ocorrer da mesma forma que, as pessoas 

projetam suas personalidades individuais, a marca deve aproximar sua 

personalidade às das pessoas, e assim como as pessoas têm diversos estados de 

humor e diferentes atitudes, a marca deve envolver-se em diálogos apropriados 

ao momento, lugar e circunstâncias.  

 5. Implementação da marca Deve-se desenvolver um relatório passo a passo,  
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para a implementação da gestão de marca sensorial, em cada departamento que 

será afetado pela estratégia multissensorial, a gestão sensorial precisa 

desenvolver pesquisa e desenvolvimento, vendas e operações.  

 6. Avaliação da marca Analise crítica da nova marca aperfeiçoada e deve se 

identificar esses pontos: Em que grau a marca sensorial revisada conseguiu alcançar o 

objetivo desejado? Até que ponto o apelo sensorial está sendo fiel à sua herança? Como o 

resultado dessa integração sensorial, a marca ainda é percebida como autêntica?  

O sexto passo conforme indica o autor é um retorno aos demais passos já executados, 

para que seja possível uma avaliação mais palpável, dos objetivos sensoriais atingidos, sem 

que o alcance desses objetivos tenham retirado à autenticidade da marca, após a sinergia dos 

sentidos. 

 

3.1 Os cinco sentidos  

 

Os cincos sentidos em sinergia causam experiências memoráveis no consumidor, o 

qual é envolvido de uma forma multissensorial, através da ativação dos cinco pontos de 

contatos. 

 Visão 

 A visão é um dos sentidos mais utilizados para a comunicação com os consumidores 

pelos profissionais de marketing, mesmo sabendo que o consumidor esteja saturado de 

receber tantas informações visuais diariamente, conforme Lindstrom (2007, p. 92), ―A visão é 

o mais poderoso de nossos cinco sentidos‖. Compreensivelmente, é o sentido 

tradicionalmente escolhido para o trabalho de todos os construtores de marcas e profissionais 

de marketing. Complementa Reade, Mola, et al., (2015, p. 53), ―O elemento visual é um dos 

tributos mais usados pelas organizações, devido ao fato de usarmos a visão para captar a 

maioria dos estímulos. Ao menos em termos de mercado‖. 

O ver nos permite crer, pois a visão nos possibilita identificar um produto, por sua 

forma, cor, embalagem, identificar uma marca apenas por olhá-la, comparar e analisar as 

ofertas nos pontos de vendas, por meio apenas de imagens ou de textos que costumam compor 

a comunicação visual. ―O simples ato de ver pode tornar possível à comunicação, pois um 

aceno ao longe pode significar ―adeus‖ e nada precisa ser dito, basta observar o movimento‖, 

(BENITES, 2016, p. 47). 

Segundo Blessa (2007, p. 13), ―Durante a compra, a visão é o primeiro sentido humano 

responsável pelo processo de escolha, por ser o primeiro estímulo que faz o cérebro reagir na 
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direção do produto‖. Sendo assim a visão estimula o agir do consumidor através do cérebro.  

A autora completa que a prática em comprar e escolher acelera o processo de compra, 

porém é a percepção visual do consumidor que determina o produto que será levado. A visão 

impulsiona o cérebro que envia a mão do consumidor ao produto, em poucos segundos. Ainda 

sobre o processo de compra Blessa (2007, p. 14) diz que ―sabemos que nossa atenção se fixa 

normalmente num objeto entre 2 e 10 segundos‖. Embora nossos olhos se fixem no produto 

até 10 segundos, de acordo com Benites (2016), a decisão de compra ocorre dentro de 5 

segundos. 

A visão é atraída pela forma, por cores e etc., por isso, muitas marcas dão uma atenção 

maior à forma dos seus produtos e a sua cor. Esses dois elementos os tornam distintos dos 

demais, possibilitando que o consumidor lhes guarde na memória de longo prazo, pela 

visibilidade que estas marcas alcançaram trabalhando esses elementos. 

Lindstrom (2007, p. 94) diz que, ―a forma é um aspecto visual que permite a qualquer 

marca ser instantaneamente reconhecida‖. O autor cita como exemplo o chocolate suíço 

Toblerone. O qual recebeu um formato diferenciado em 1906, quando a Suíça proibiu que as 

marcas usassem sua cruz em logotipos. Theodoro Tobler proclamou sua nacionalidade 

utilizando-se do Matterhorn como inspiração. Tobler criou sua barra de chocolate com o 

formato triangular, logo sua forma obteve mais destaque que o seu sabor. O chocolate 

Toblerone, tornou-se o primeiro chocolate no mundo a ser patenteado, pois Tobler solicitou a 

patente do conceito por temer que os concorrentes o copiassem. 

Figura 9 - Chocolate Suíço Toblerone. 

 
Fonte: Marcas (2006) 

 

 A forma é usada para distinguir vários produtos das mais diversas áreas e indústrias. Aa 

indústria de bebidas, por exemplo, utiliza-se bastante da forma, para se apresentar no mercado 

com distinção de seus concorrentes. O apelo visual, através da forma, formula um estímulo ao 



43 
 

 

cérebro para que o toque no produto ocorra. ―A indústria automobilística é outra indústria 

onde a forma tem um papel fundamental. Em muitos modelos de automóveis, a forma torna-

se a característica que a define‖ (LINDSTROM, 2007, p. 96). 

Referente à cor destaca Reade, Mola, et al., (2015, p.53) ―A visão ajuda a seduzir os 

consumidores. Veja o caso da Coca-Cola. Seu tom vermelho tem uma característica que a 

torna distinguível em qualquer situação: é o vermelho da Coca-Cola, que nenhuma marca 

ousou a copiar‖. A cor da Coca-Cola a torna única, até mesmo se vermos apenas uma garrafa 

puramente vermelha automaticamente ocorre à associação com a Coca. 

Acrescenta Lindstrom (2012, p. 27)  

Examinemos a marca Coca-Cola do ponto de vista puramente visual. A 

Coca-Cola tem (para dizer o mínimo) um sentido de cor muito inequívoco. 

Sempre que há Coca-Cola, há vermelho e branco, simples assim. A empresa 

leva suas cores extremamente a sério. Você sabia que o Papai Noel 

tradicionalmente se vestia de verde até que a Coca-Cola começou a 

promovê-lo maciçamente nos anos 1950? Hoje, em todos os shopping 

centers do mundo ocidental, o papai noel veste as cores da Coca-Cola.  

 

Assim como a Coca-Cola, diversas marcas se destacam na comunicação visual por meio 

das cores. 

Conforme Lindstrom (2007, p. 59) ―a cor é essencial para o processo de construção da 

marca porque é o primeiro sinal visível da comunicação‖. Devido à relevância da cor na 

comunicação visual ocorrem batalhas pacíficas por uma determinada cor e a sua 

predominância de uma marca ser reconhecida por sua cor pode ser alterada conforme uma 

região ou país. 

 Audição 

A audição é o segundo sentido mais usado na comunicação com os concumidores, 

perdendo apenas para a visão. Contudo, os dois sentidos já são bastante utilizados em sinergia 

na produção audiovisual, fator que faz dos cinemas uma experiência marcante, não 

esquecendo claro, que os cinemas têm uma ótima estrutura para causar a experiência 

audiovisual consistente. 

Lindstrom (2007) destaca a importância do ouvir e escutar. Ouvir significa o 

recebimento de informações de forma passiva, enquanto escutar envolve o recebimento de 

informação, filtragem, seleção de conteúdo, lembrança e de forma ativa o receptor responde 

ao que escuta. Contudo o som da marca deve atingir tanto quem ouvi, quanto quem escuta, 

devido à influência do som sobre o comportamento de compra. ―A forma como uma marca 

soa jamais deveria ser subestimada. Na verdade muitas vezes poder ser o fator decisivo na 

escolha do consumidor‖ (LINDSTROM, 2012, p. 74). 
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Conforme Reade, Mola, et al., (2015, p. 60): 

Dada a importância do som para criar uma identidade de marca, as grandes 

corporações investem vultosos recursos para garantir que determinados 

apelos auditivos estejam relacionados à sua marca e sirvam como gatilho 

para evocar a lembrança do produto; quer dizer quando o consumidor escutar 

aquele estímulo sonoro, ele imediatamente se lembrará da marca ou 

experiência ligada à empresa. 

 

Na percepção de Lindstrom (2007) e Reade, Mola, et al., (2015), utilizar a audição, gera 

lembrança de marca. Logo a audição é capaz de criar memória do produto na mente do 

consumidor e toda vez que o consumidor ouvir o som, o associa a marca que o produziu. ―A 

música cria novas memórias, evoca o passado e pode nos transportar instantaneamente para 

outros lugares e outras épocas‖ (LINDSTROM, 2012, p. 76). Essa capacidade que a música 

tem de evocar o passado é a possibilidade da sua marca aparecer na mente do consumidor em 

um flashback da experiência que teve ao ser estimulado por uma música de marca, e não só a 

música, um toque, um bipe ou Jingle utilizado em uma campanha. 

A música nos PDVS exerce extrema influência nos consumidores, por isso é necessário 

fazer uma seleção de música adequada tanto ao ambiente quanto aos horários do dia. Além do 

mais, a música é capaz de interferir até mesmo no fluxo dos consumidores dentro do 

ambiente. Blessa (2007) indica que ―atualmente, os varejistas usam tipos variados de músicas 

para estimular o comportamento dos consumidores em diversos horários. Embora possa 

parecer estranho, o ritmo da música consegue controlar o ritmo do tráfego da loja‖. 

Pela manhã, quando os clientes da terceira idade preferem fazer suas 

compras, as músicas devem ser suaves e calmas. Na hora do almoço, em que 

muitas pessoas fazem compras rápidas, o ritmo pode ser mais acelerado. A 

tarde, que é o horário preferido para fazer compras ―do mês‖, as donas-de-

casa sentem-se melhor com músicas atuais, porém, leves. Entre as 17 e as 19 

horas, que é hora do rush nos mercados, o ritmo deve ser mais acelerado 

para que as compras sejam feitas mais rapidamente, evitando filas nos 

caixas. À noite, novamente, música suave e sossegada para quem enfrentou 

o dia no trabalho e quer um pouco de paz para fazer as compras inadiáveis. 

(BLESSA, 2017, p. 34). 

 

Assim a música controla o comportamento do consumidor. É como se ela ditasse as 

regras dentro do ambiente.  

No meio virtual a audição também apresenta resultados positivos, Lindstrom (2012), 

menciona que marcas que utilizam sons em suas páginas virtuais têm 76% mais chances de 

aumentar o tráfego de internet e que se as músicas usadas se encaixarem na identidade da 

marca há 96% de chance de memorização imediata. Logo, o sentido da audição possibilita 

maior trafego e maior memorização de uma marca sonora via internet. 
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Segundo Benites (2016), os sons podem ser personalizados, e o registro do som pela 

empresa impede que outras marcas utilizem o som sem autorização prévia. ―O próprio som 

dos produtos pode ser personalizado, como o barulho da batedeira, do toque do teclado, etc.‖. 

Isso também pode ser transformado em marca sonora. 

De acordo com Lindstrom (2012, p. 82), 

A Nokia criou um reconhecimento sonoro espetacularmente alto ao redor do 

globo. Esse registro sonoro envolve um reconhecimento quase subliminar 

associado com várias funções do celular: aceitar, rejeitar, recarregar, bateria 

vazia e até mesmo um alarme para acordá-lo ou lembrá-lo de um 

compromisso importante. É provável que você esteja tão acostumado com a 

paleta sonora que reconheça a linguagem de som da Nokia sem nem mesmo 

estar ciente de que a conhece. 

 

 A Microsoft também tem reconhecimento sonoro em função do toque do seu sistema 

operacional Windows. De acordo com o Lindistrom (2012), no seu estudo Brand Sense, nos 

principais mercados, 62% dos consumidores entrevistados, em contato com o som do sistema 

Windows projetado por caixas de sons, o reconhece como sendo da Microsoft e o associam a 

marca. 

Atingir o consumidor por sonoridade é ter o poder de marca de reconhecimento, 

distinção, e até mesmo de ser escolhida no processo de compra pela ativação da memória do 

consumidor.  

Dada tamanha importância do som, segundo Lindstrom (2012), se criarmos uma escala 

de marca sonora concorrentes, em primeiro lugar está a Nokia, depois a Microsoft e em 

terceiro a Motorola que está lutando pra alcançar o mesmo reconhecimento sonoro que a 

Nokia. Isso se dá, porque o estudo Brand Sense mostrou que 11% dos entrevistados 

confundem o toque da Motorola com o da Nokia, nos Estados Unidos, mesmo sendo o 

mercado de origem da Motorola. Em nível de mundial, apenas 10% dos consumidores 

reconhecem o toque Motorola. 

O que a marca deve lembrar sempre é que nosso cérebro aprende por 

repetição e, quanto mais o som for repetido ao individuo, mais fácil será 

gravado em sua memória. Uma vez que o som está em sua ―caixinha de 

lembranças‖, ele será ativado ao menor contato. Quanto mais o indivíduo 

lembrar-se da marca, maior a probabilidade da procura (BENITES, 2016. 

P. 36). 
 

A autora enfatiza a importância da audição em gerar memórias de marca e diz que a procura de 

uma marca está ligada a quão ela é lembrada pelo consumidor 

 Olfato 

O olfato é ligado às emoções, nos permite perceber o mundo pela sua sensibilidade e 
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pode ser utilizado pelos profissionais de marketing para a criação de memória de uma marca. 

O olfato pode ser a ponte que liga-nos ao passado, pois o cheiro nos provoca lembranças da 

infância ou até mesmo de momentos, momentos esses que as marcas podem fazer parte. 

Segundo Underhill (2009, pg.187), ―da mesma forma que um filhote de animal 

reconhece o odor de sua mãe, também os humanos estabelecem laços íntimos com aromas‖. 

―Somos animais como quaisquer outros e, não obstante todos os nossos poderes de 

imaginação, conceituação, intelectualizarão, racionalização e visualização, nós, criaturas 

físicas, experimentamos o mundo apenas mediante nossos sentidos‖ (UNDERHILL, 2009, pg. 

191). 

Completa Lindstrom (2012), o olfato é também a parte mais antiga do cérebro, 

vitalmente de suma importância na sobrevivência humana, por servir de alerta a perigos até 

mesmo distantes, por exemplo, o fogo. 

O odor é o potencial responsável pela detecção de perigo e permanência em 

estabelecimentos ou evacuação. Lugares com odor agradável fazem com que as pessoas 

permaneçam neles mais tempo. A sensação de bem-estar que o cheiro provoca cria 

experiência e ativa a memória do consumidor, o que pode fazê-lo frequentar o lugar mais 

vezes e criar um vínculo.  

Segundo Lindstrom (2012), a uma ascensão do olfato, visto que o poder da visão está se 

dissipando devido ao bombardeio de comunicação visual que o consumidor enfrenta 

diariamente. Ainda com um agravante, as pessoas têm demostrado habilidades para ignorar o 

caos visual. Nestes casos, o olfato apresenta-se com um agregador para tornar uma marca 

mais eficaz.  

O autor destaca a importância olfativa através de um teste com o tênis de corrida Nike. 

Dois pares de tênis Nike foram colocados em salas separadas, porém idênticas, uma com 

cheiro floral misto e a outra sem o cheiro. Os envolvidos no teste tiveram contato com os tênis 

das duas salas antes de responderem o questionário. O resultado do teste mostrou preferência 

de 84% pelos tênis que estavam na sala com o cheiro floral. Além do mais, houve uma 

estimativa de preço em média pelos consumidores de US$ 10,33 mais alto do que o par de 

tênis da sala sem cheiro. 

Assim, conforme o autor, o olfato se apresenta como um método que pode melhorar a 

comunicação da marca com o consumidor, tornando-a mais eficaz e possibilitando o destaque 

da marca em meio à saturação da comunicação visual, além de agregar valor ao produto.  

Blessa (2007), diz que após a visão, o olfato é o sentido que mais provoca emoções e 

que ―a maioria das decisões de compra é baseada na necessidade ou na emoção‖ (BLESSA, 
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p.35). Complementa Linsdstrom (2007) ―você pode fechar os olhos, cobrir as orelhas, evitar 

tocar, rejeitar o sabor, mas o cheiro faz parte do ar que respiramos. O olfato é o único sentido 

que não podemos desligar. Cheiramos cada vez que respiramos, isso ocorre em torno de 20 

mil vezes por dia‖ (LINDSTROM, 2007, p. 36). 

Os autores Blessa (2007) e Lindstrom (2007), ressaltam em suas falas o potencial do 

sentido olfato, exaltando sua função em causar emoção e nas decisões de compras e o quão 

ele deixa o consumidor mais exposto às comunicações por não poder ser interrompido em 

detrimento da sua ligação com a respiração. 

Os odores podem ser primários ou secundários, quando surgem de combinações. Sua 

percepção se dá de forma independente por cada indivíduo. 

Existem cerca de 100 mil odores no mundo – mil deles classificados como 

odores primários, sem falar nas inúmeras combinações de odores múltiplos. 

Cada odor primário tem o potencial de influenciar o ânimo e o 

comportamento. Cada pessoa percebe odores de forma diferente, visto que 

tantos outros fatores entram em jogo – incluindo a idade, raça, e gênero, para 

mencionar apenas algumas variáveis. (LINDSTROM, 2012, p. 97).  

 

Diante dos fatos apresentados pelo autor compreende-se, que a comunicação olfativa 

deve levar em consideração o público-alvo da marca, para que os estímulos o afetem com 

maior precisão, visto que há variações na forma como se percebe os odores.  

Segundo Lindstrom (2012, p. 101). ―é possível tirar vantagem do aroma, sem incluir o 

paladar‖. Mas ainda conforme o autor, o paladar está estritamente relacionado ao olfato, o que 

demonstra dependência do odor perceptível pelo olfato. 

Acrescenta Lindstrom (2012) que: 

Muitos estudos indicam que, com frequência, comemos com o nariz, o que é 

outra maneira de dizer que, se a comida passa pelo teste do olfato, 

provavelmente vai passar no teste do paladar. Em nosso estudo Brand sense, 

quando questionados sobre cheiro e o sabor da comida do McDonald´s, os 

consumidores tinham a tendência de reagir positivamente ao cheiro e ao 

sabor, ou negativamente a ambos. Eles não odiavam o cheiro e amavam a 

comida, nem vice-versa. 

 

 Paladar 

O paladar é o sentido responsável pela distinção dos tipos de sabores de alimentos, 

bebidas ou qualquer outro produto colocado na boca. Ele é aguçado ou reprimido pelo cheiro 

que o produto exala. 

Lindstrom (2012), fala da intima ligação entre o paladar e o olfato e diz que se pode 

presumir que as pessoas cheiram mais sabores do que os provam. Quando o nariz falha em 

virtude de um forte resfriado, o paladar sofre perda de 80%. Porém, pode-se perder o paladar 
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e não perder o olfato. O autor fala que para se saborear um alimento, de uma forma totalmente 

sensorial, deve-se observar a sua aparência, sua consistência e sua temperatura. Ainda 

conforme o autor, o sabor é detectado por papilas gustativas que compõem a língua, essas 

papilas se apresentam em maior quantidade na língua das meninas, o que se leva a acreditar 

em uma maior sensibilidade a sabores por meninas do que por meninos. 

Existem quatro tipos de papilas gustativas: uma sensível a substâncias doces, 

outra a salgadas, azedas e amargas. Regiões gustativas diferentes da língua 

são melhores do que outras na hora detectar determinados sabores, porque 

cada tipo está concentrado em diferentes regiões da língua. A ponta é melhor 

para as coisas doces (percebida na preferência infantil de lamber um pirulito 

ou sorvete em vez de mastigá-los), azedo nos lados, amargo no fundo e 

salgado por toda parte. O que pensamos ser o ―paladar‖ advém da mistura 

desses elementos básicos. Sabores diferentes são distinguidos tanto pelo 

cheiro, como por várias combinações de sabor. (LINDSTROM, 2012, p.35). 

 

O autor dá ênfase à associação do paladar como diferenciador de sabores, e cita as 

diferentes estruturas gustativas que nos fazem sentir as propriedades de um produto como 

sendo doce, azedo, amargo ou salgado. Sendo assim, o paladar pode construir distinção entre 

as marcas através das papilas. 

Valente (2013, p. 214), também faz menção à ligação do paladar e olfato. ―O gosto de 

um alimento, assim como o seu aroma, possibilita interpretações importantes antes de ingeri-

lo. É possível, muitas vezes, identificar se o alimento está estragado ou não por meio de seu 

gosto e, assim preservar a saúde‖. 

Valente (2013) assim como Lindstrom (2012), menciona a íntima ligação paladar e 

olfato e acrescenta que o paladar é capaz de preservar a saúde humana por detectar que 

alguma comida esteja estragada, bebida ou produto estejam impróprios para o consumo. O 

autor fala ainda que, se houver um contado prolongado da língua e uma substância, ocorre 

uma adaptação ao gosto e perda de sensibilidade, porém essa adaptação não ocorre por 

completo, devido a mastigação e movimentos da língua, fazendo com que a substância entre 

em contato com diferente papilas gustativas. 

Chiachiri (2008 apud BENITES, 2016) tem o mesmo raciocínio sobre a ligação do 

paladar e olfato. Diz que o olfato pode ser considerado o sistema preparatório do sistema 

digestivo, pois o olfato, ativa as memorias gustativas de forma ímpar. A autora acrescenta 

ainda o sentido da visão como um possível ativador de memória gustativa, pois ao se folhear 

um livro ou revista ilustrativa de receitas culinárias, e até mesmo peças publicitárias 

gastronômicas, faz-se o consumidor, penetrar em um mundo dos sonhos, sensações e sabores, 

que o faz resgatar memórias e imaginar prazeres gustativos. 
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Compreende-se que, além do olfato, a visão se associa ao paladar e funciona como 

ativador de memórias do consumidor. A ativação poderá fazer o consumidor lembrar-se da 

marca ou até mesmo indicá-la para outras pessoas. 

Conforme Benites (2016, p. 111) indica, ―o paladar é um dos sentidos mais complexos 

para o estudo, pois se tem que induzir a experimentação, diferentemente dos outros sentidos‖, 

para causar sensação gustativa é preciso aproximação do consumidor, o mesmo tem que 

provar o produto. 

No segmento de alimentação, segundo Underhill (2009, pg.185), ―quase 90% dos novos 

produtos fracassam, não porque as pessoas não tenham gostado deles, mas porque nunca os 

experimentaram‖. Permitir que o consumidor sinta o produto através do paladar é gerar a 

possibilidade da marca ativar memórias, a partir de experiências positivas. 

Para Blessa (2007), uma ação promocional de degustação permitirá o consumidor 

experimentar alimentos e bebidas. É preciso fazer demonstração do produto. Pode ser 

ofertado ao público em balcões especiais ou bandejas e revela que a percepção desse tipo de 

ação é de 49%. Dependendo do tipo de produto e qualidade, a marca pode atingir acréscimos 

de vendas altíssimos. Uma ação dessas é indicada por Blessa (2007) para lançamento de 

produtos ou para introduzir novos sabores.  

Compreende-se com a autora que os PDVs são ótimos pontos sensoriais gustativos, a 

partir de uma ação de degustação, seja para apresentar um novo produto ou novo sabor.  

Valente (2013) aponta que o obstáculo da comunicação em utilizar o paladar está na 

dificuldade em criar campanhas que transmitam sabores por mídias impressas ou eletrônicas. 

Mas que tem alguns exemplos na publicidade, como por exemplo: 

Em 2008, a agência Loducca criou, para o canal de TV MTV, um anúncio 

comestível. O objetivo era divulgar um relatório sobre pesquisa com tema 

ligado à sustentabilidade. Por isso, decidiu-se criar um anúncio 

autossustentável, que poderia ser ingerido após ser lido. O anúncio foi feito 

em um papel comestível que não tinha gosto acentuado, porém, criou-se 

também um hotsite que continha algumas receitas em que o anúncio era 

utilizado como ingrediente (VALENTE, p. 231). 

 

Como mencionou a autora existem alguns exemplos de exploração do paladar, porém a 

comunicação gustativa ainda é negligenciada na construção e marcas. 

Conforme Valente (2013), mesmo no segmento alimentício, a associação entre sabores 

e marcas não se apresenta como algo óbvio. O autor fala ainda sobre as cargas de significados 

ideológicos, de origem e personalidade que os sabores carregam e revela que as marcas 

podem se associarem aos sabores e consequentemente as redes de significados que os 

compõem. 
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 Tato 

O tato é o sentido que cobre todo o corpo humano e passa sensações do meio externo, 

como por exemplo, frio, calor e permite sentir o sol, a chuva e etc.  

Lindstrom (2012) diz que: o tato é uma ferramenta de conexão e que o sentido pode 

ajudar quando todo o resto falhar, como por exemplo, pessoas cegas e surdas dependem do 

tato para sentir o mundo. O autor acrescenta ainda que o toque pode servir de alerta para o 

bem-estar, uma vez que ao sentir uma dor na pele, automaticamente o cérebro é comunicado e 

aciona sistemas que exigem atenção. Pessoas que não sentem dor na pele, por exemplo, por 

falta de sensibilidade, não podem ser avisados de perigos pelo tato. 

O que sentimos sobre uma marca está muito relacionado como o tipo de 

qualidade que atribuímos ao produto. As pessoas ainda andam em volta e 

chutam os pneus do carro que estão pensando em comprar. Este poderia ser 

um teste de qualidade razoável há muitos anos, mas atualmente é tão 

irracional quanto o conceito de que a rolha atribuiu melhor sabor ao vinho. 

No entanto, irracional ou não, a sensação causada pelo produto é essencial 

na formação da percepção que temos da marca. (LINDSTROM, 2012, p. 

96). 

O autor aponta que o tato é importante, pois dá sinais de alerta que tem algo errado com 

o corpo humano pela sensação sentida na pele e que o tato também é importante por 

influenciar a percepção do consumidor sobre o produto, seja pela sua resistência, textura e etc. 

Reade, Mola, et al., (2015) dizem que, as sensações táteis estão estritamente associadas 

ao bem-estar e conforto que as empresas oferecem aos consumidores. Esses fatores os 

engajam e os estimulam e dá um exemplo a partir de estudos de neuromarketing, citando a 

realização de uma venda e o processo de negociação. Neste teste o consumidor foi acomodado 

em uma cadeira dura. A falta de conforto fez o consumidor ficar mais fechado, por entender 

que se está em um ambiente duro também deva ser duro como forma de adaptar-se melhor ao 

ambiente. No entanto, conforme orienta o autor, servir bebidas quentes em um processo de 

negociação, é comprovado por estudos de neuromarketing que as pessoas baixam as defesas e 

são mais receptíveis às informações. 

Conforme Reade, Mola, et al., (2015) indica, saber acomodar o consumidor de uma 

forma confortável no PDV facilita o processo de negociação, pois o consumidor se sentirá 

tocado pela empresa, e sua sensação de bem-estar influenciará na decisão de compra.  

Para Benites (2016, p. 132): 

A sensação tátil ainda é importante na aquisição de um produto, tanto que, 

quando vamos a uma loja ou supermercado, procuramos tocar aquilo que nos 

atrai. O simples fato de termos o contato pode fazer com que nossa decisão 

de compra seja mais rápida, o que não acontece em compras pela internet, 

por exemplo. Muitos produtos que precisam da sensação tátil, como CDs, 

livros e DVDs, são facilmente vendidos, enquanto peças de vestuário e 
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cosméticos ainda sofrem resistência por parte dos internautas. 

 

O consumidor deseja tocar o produto e sentir o toque de conforto das empresas, quando 

são recebidos no PDV. Alerta Underhill, (2009, pg. 199): ―A questão tátil dos produtos para o 

corpo é tão importante que resolvê-la certamente aumentaria as vendas‖.  

Complementa Lindstrom (2007), mostrando estatísticas que comprovam a importância 

do tato, sobre a escolha de um carro, por exemplo. Segundo pesquisas, para 49% dos 

consumidores é importante sentar no carro, passar a mão na direção e nos controles e apenas 

4% consideram sem relevância o contato com o carro. Ainda sobre o estudo Brand Sense, o 

autor mostra que em relação a celulares, 35% dos entrevistados consideram a sensação tátil 

mais importante que a aparência dos aparelhos, e que para os americanos o percentual de 

preferencia tátil ao invés da aparência aumenta para 46%. 

Como visto, a questão tátil é de extrema relevância para os PDVs, e a decisão de 

compra pode ocorrer tanto por oferecer conforto e sensação de bem-estar no processo de 

negociação, tanto por possibilitar o toque direto do consumidor ao produto e marca. Quando 

se toca o produto à textura pode expressar o que o consumidor procura, o peso pode ser sinal 

de resistência, a maciez de agradabilidade, etc. Fatores como esses, que os consumidores 

procuram, podem confirmar se sua decisão está certa. 

Lindstrom (2009) revela sobre aparelhos eletrônicos, que há um consenso em se gostar 

de aparelhos pequenos, compactos e leves. Esses adjetivos passam a ideia de serem aparelhos 

avançados, tecnologicamente e considera que muitas vezes isso pode ser verdade, no entanto 

sobre a visão de algumas empresas, os aparelhos pesados demonstram melhor qualidade.  

O autor vai além e faz um teste sobre a questão de peso e percepção com consumidores. 

Os mesmos receberam dois controles remotos da marca Bang e Olufsen, um continha 

alumínio e o outro não. Os consumidores reagiram questionando se o controle leve estava 

quebrado, por falta de peso e, mesmo após saberem que o controle leve estava perfeito, 

através das suas percepções táteis concluíram que a qualidade do controle leve era inferior. 

Poucas marcas se preocupam com a sensação tátil. Questiona Lindstrom (2012, p. 40), 

―Qual é a textura de sua marca‖? Essa pergunta não faz sentido para muitas empresas, mas 

quase 82% das 1.000 marcas listadas na Fortune
3
 melhorariam seus resultados se tivessem 

consciência da importância deste item. 

                                                           
3
  

A Fortune é uma revista sobre negócios americana, fundada por Henry Luce em 1930. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortune_(revista). Acessado em 17/10/2019 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henry_Luce
https://pt.wikipedia.org/wiki/1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortune_(revista)
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4 - FIDELIDADE E MARCAS MULTISSENSORIAIS 

 

A fidelidade de marca faz consumidores comprarem e recomprem uma mesma marca 

constantemente e a continuar a escolhendo em detrimento de outra marca, que oferece o 

mesmo produto ou serviço. 

A fidelidade à marca pode ser criada por diversos fatores, mas a experiência 

de uso é a principal delas e representa um pressuposto obrigatório para a sua 

formação. Outras dimensões da marca que influenciam a fidelidade do 

consumidor são: o conhecimento (awareness), as associações promovidas e 

a qualidade percebida na marca. (PINHO, 1996, p. 130). 

 

De acordo com o autor, a fidelidade está na experiência que seus produtos ou serviços 

provocam no momento do seu uso, no conhecimento da marca, nas associações que a 

promove, por exemplo, associação de sua cor, formato, símbolos, etc, e na qualidade que o 

cliente percebe que a marca oferece. 

Para o Endeavor (2019), a fidelidade do cliente está associada à ultrapassagem dos 

limites da satisfação pessoal do comprador e apresenta 5 dicas para a fidelização dos clientes 

as quais são:  

 Atendimento; Ter e manter um bom atendimento são os primeiros passos para 

encantar o cliente. 

 Direção de foco no cliente certo; as ações estratégicas direcionadas ao publico 

certo, garantirá um atendimento de qualidade. 

 Fidelize clientes com a teoria da pirâmide invertida; O cliente é o foco, sendo o 

motivo dos trabalhos, para eles são destinados os esforços, por isso encontra-se 

no topo da pirâmide, abaixo os vendedores e todos os que lidam diretamente 

com o cliente e por fim líderes e gestores. 

 Tratamento Vip; Para os clientes fiéis deve-se oferecer tratamento vips, por 

exemplo cupons de descontos, vantagens de um clube de fidelidade etc. 

 Monitore, sempre; Deve-se monitorar todas as ações realizadas para a 

fidelização dos clientes, com a finalidade de otimizar as estratégias de 

fidelidade, reunir maiores informações sobre o público-alvo, a forma de melhor 

abordagem e necessidade.  

A fidelidade às marcas é o fator que os profissionais de marketing têm buscado 

atualmente, de acordo com o modelo 5A‘s de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), pois a 

fidelidade à marca é o elemento que leva os consumidores a apologia, a qual é último estágio 

da jornada do consumidor, nela ocorre recompra e defesa de marca. 
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De acordo com Muntant (2018), a fidelidade à marca pela qualidade do produto ou pelo 

bom atendimento, funcionou no passado, porém atualmente são insuficientes para gerar 

envolvimento com o consumidor. Devido ao vasto número de concorrentes e ao poder de 

acesso as informações por parte dos consumidores, os quais demonstram interesses nas 

experiências que as marcas podem lhes proporcionar. 

Chegar ao estágio da apologia, do modelo 5A‘s, tornou-se um desafio, pois segundo 

Linsdstrom (2007) temos atualmente, consumidores saturados pelo alto nível de mensagens 

disseminadas, marketing tradicional demonstrando declínio e insistência na plataforma 

bissensorial, pois os profissionais de marketing utilizam-se do multissensorial raramente. O 

bissensorial nada acrescenta de novo na comunicação com o consumidor, de modo que, as 

marcas surpreendam o consumidor e gere vínculos. 

No mundo atual, não são as mensagens em alto volume que têm maior 

chance de serem ouvidas. O que aumenta a chance de atingir os objetivos é 

uma mensagem que apela aos diversos sentidos. O estudo Brand Sense 

confirma que quanto mais positiva for à sinergia estabelecida entre os 

sentidos, maior será a conexão entre o emissor e o receptor. Simples, 

assim!(LINDSTROM, 2007, p.112). 

 

Conforme Lindstrom (2007), a marca que tem mais chance de atingir o consumidor em 

meio ao fluxo saturante de informações dos concorrentes, são marcas que possuem sinergia 

multissensorial, logo essas marcas terão mais chances de serem compradas, recompradas e de 

fidelizarem. Sendo assim, se pode considerar que o marketing sensorial tem poder de fidelizar 

o cliente a uma marca. Veja a figura abaixo. 

Figura 10 - Pirâmide de ascensão da fidelidade e capacidade de desconstrução 

 
Fonte: Lindstrom (2007, p. 112). 

 

De acordo com a figura, compreende-se que o percurso da pirâmide mostra as etapas a 

serem percorridas no marketing sensorial para obter-se fidelidade e quiçá a apologia do 

consumidor.  
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Ainda sobre a capacidade de fidelização do marketing sensorial, Linsdstrom (2007), 

apresenta um modelo resultante da análise de nove marcas, referente a várias categorias de 

produtos, como colas, áudio/vídeo doméstico e sabonete. O modelo apontou que as 

experiências sensoriais deve originar um diferencial a marca, de forma que contribua para as 

percepções relacionadas tanto a clareza, quanto a liderança e experiências para assim criar a 

fidelidade. ―Como mostra o modelo, cada sentido pode afetar a fidelidade por uma ou três 

vias: liderança, experiência ou clareza‖ (LINDSTROM, 2007, 150).   

Figura 11 - Sentidos e Fidelidade de Marca. 

 
Fonte: autora adaptado de Lindstrom (2007, p.150). 

 

Segundo o autor o marketing sensorial poderá ser responsável pela fidelização do cliente 

utilizando os sentidos em sinergia, pois os mesmo influenciam os consumidores pelas vias: 

 ―Grande experiência: Você realmente gosta de usar/beber X mais do que outras 

marcas; ela é mais atraente para você do que outras marcas; ou é a marca de maior 

qualidade‖. (LINDSTROM, 2007, p. 149). 

  ―Clareza: X possui uma identidade bem distinta ou é diferente das outras marcas‖. 

(LINDSTROM, 2007, p. 149).  

 ―Liderança: X está estabelecendo as tendências, é a mais autêntica, ou mais popular‖ 

(LINDSTROM, 2007, p.149). 

O marketing sensorial, além dessas três vias, pode influenciar os consumidores através 

dos estímulos, os quais aprimorados resultam em vínculo do consumidor com a marca. 

(LINDSTROM, 2007). 

Cada oportunidade de explorar os cinco sentidos precisa ser aproveitada, os 

profissionais de marketing devem aventura-se pelo mundo multissensorial. Pois a finalidade 

do marketing sensorial é garantir a integração e sinergia dos sentidos à comunicação, ao 

produto, e aos serviços. Esses fatores irão estimular a imaginação, melhorar o produto e 
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estabelecerá a fidelidade dos consumidores com a marca. (LINDSTROM, 2007). 

Tendo em vista o poder de fidelização do marketing sensorial, é preciso continuar 

fazendo ações complementares do marketing base.  

Linsdstrom (2007), alerta que os sentidos fazem a diferença, porém não se pode anular 

as demais influências do marketing, como por exemplo, a disponibilidade, embalagens, 

garantias, preço, promoção e assim por diante. Todos têm sua contribuição na fidelidade de 

um consumidor a uma marca. 

 

4.1 Marcas multissensoriais 

 

As marcas multissensoriais, de acordo com Lindstrom (2007), são marcas que 

conseguem destaque, conseguem poder de marca, por ativação de pontos múltiplos de 

contatos. São marcas que deixaram a zona de conforto do bissensorial e passaram a atuar no 

mundo de multiplosensores e hoje fazem sua marca ser sentida pelos consumidores, 

estimulando outros sentidos de forma sinérgica e não apenas por visão e audição. 

A comunicação das marcas atingiu um novo patamar. Para conquistar 

futuros horizontes, as marcas terão que encontrar maneiras de abandonar o 

modelo 2-D e atrair os três sentidos que foram deixados de lado. Temos que 

tentar atingir os cinco sentidos para estabelecer os fundamentos das futuras 

estratégias de marcas (LINDSTROM, 2007, p.49). 
 

O autor enfatiza a necessidade das marcas saírem do bidimensional e atuarem na arena 

multidimensional. O uso de múltiplos sentidos aumenta a favorabilidade da marca, pois cria 

fidelidade dos consumidores.  

Embora seja visto a necessidade de atuar utilizando outros sentidos, indica Lindstrom 

(2007, p. 46) ―... até agora, o número de casos de marcas verdadeiramente sensoriais no 

mundo podem ser contadas nos dedo de uma mão‖. 

Para Lindstrom (2007, p. 24) ―Armazenamos nossos valores, sentimentos e emoções em 

bancos de memórias...‖ Assim os consumidores constroem memórias com o que os toca. 

Ainda conforme o autor as câmeras de filmagens operam em duas bandas, imagens e sons, 

porém alerta que o ser humano opera em cinco bandas: imagem, som, aroma, sabor e toque. 

Compreende-se de acordo com o autor, que embora a comunicação tenha cinco pontos 

capazes de gerar memórias ela opera apenas em dois pontos, e raramente aventura-se por 

outros pontos que geram memórias de marca. O que acarreta em maior dificuldade da marca 

criar vínculos duradouros com os consumidores. 

Segundo Lindstrom (2007, p. 81): 
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À medida que nos afastamos do modelo bidimensional, passando a adotar 

uma abordagem mais holística, pentadimensional, precisamos de um 

sensograma que nos ajude a calcular a dinâmica dos cinco sentidos. Ele 

ilustra graficamente a medida de desempenho de uma marca, indo além 

daquilo que vemos e ouvimos para incluir o que cheiramos, saboreamos, e 

tocamos. Teoricamente, uma marca muito forte atrairá os cinco sentidos, 

enquanto que marcas mais fracas atrairão somente dois sentidos. 

 

O autor aponta que quanto mais sentidos forem agregados à marca, mais forte será o seu 

poder, diante das suas concorrentes e na mente do consumidor e que a sensoriedade da marca 

pode ser medida através do sensograma. Veja a figura a seguir. 

Figura 12 - Sensograma: medidor dos sentidos das marcas 

 
Fonte: autora adaptado Lindstrom (2007) 

 

A construção de marcas fortes no mercado deve percorrer os passos da desconstrução, 

pois quando as marcas são desconstruídas se percebe melhor os elementos sensoriais que as 

compõem, o que possibilita alavancagem desses elementos e consequentemente a construção 

de marcas fortes com pontos multissensoriais. 

 Para Lindstrom (2007, p.52), ―A filosofia de desconstruir da marca considera o ponto 

de contato de cada possível consumidor como uma visão de construção ou manutenção da 

imagem da marca‖. Assim conforme o autor indica, a desconstrução permite tanto reconstruir 

a imagem de uma marca como mantê-la e complementa que para esses fins é necessário a 

integração de imagens, sons, as sensações táteis e o texto. Vale lembrar que o texto é um 

componente visual. 
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Poucas marcas passariam hoje no teste de desconstrução de marca. Pense em 

sua marca por um instante. Se tivesse que remover o logotipo e qualquer 

outra referência textual de sua marca, os clientes ainda reconheceriam o seu 

produto? Existe alguma probabilidade de que sua marca perca o significado 

quando despida do seu logotipo e nome? Para reverter à dependência do 

logotipo é preciso que exista uma completa integração de todos os elementos 

da marca: cores, ilustração, som, design e sinalização (LINDSTROM, 2007, 

p.53). 
 

Ainda conforme o autor, na desconstrução de marca cada parte que a compõe deve 

funcionar isoladamente. Embora separadas, cada parte é essencial para estabelecer e manter a 

marca possível de desconstrução, mas aponta que a sinergia das partes é essencial para o 

sucesso da marca. 

Lindstrom (2007) descreve o processo de desconstrução da marca e menciona cada 

parte que forma uma marca forte e que pode torná-la multissensorial. 

 Descontrua sua imagem, A imagem e o design devem formar a expressão da 

marca e fazer parte do seu ―coração‖. 

 Desconstrua sua cor, as cores devem ser associadas ao produto ou serviços que 

a marca oferece, pois as associações trarão benefícios à marca. 

 Desconstrua sua forma, ―pense no formato das garrafas de Coca-Cola, Absolut 

ou no frasco de Chanel N.5. Determinadas formas tornaram-se sinônimos das 

marcas‖ (LINDSTROM, 2007, p. 75). 

 Desconstrua seu nome 

O Mc Donald‘s usa Mac ou Mc na sua estratégia de denominações: Big Macs, 

Mcnuggets, McMuffins, McSundays. ―A filosofia por trás da marca do nome é 

parte essencial da marca. Submarcas tornam-se intuitivamente reconhecíveis e 

tiram proveito do amplo conjunto de valores já estabelecidos pela matriz‖. 

(LINDSTROM, 2007, p. 75). Conforme o autor, a desconstrução do nome pode 

ser feita, utilizando-se de uma parte do nome, fácil de ser mencionado 

popularmente e depois associar essa parte poderosa aos produtos da marca, 

gerando repetição e deixando a marca popular e forte com a desconstrução do 

nome. 

 Desconstrua sua linguagem, a marca precisa ser reconhecida por uma palavra, 

frase, ou coluna de publicação, após retirar-se qual1uer referência a marca, ela 

ainda será reconhecível, exemplo a Disney, que se associa a palavras como: 

sorriso, magia, sonhos, feliz, fantasia e criatividade. 

 Desconstrua seu som, a construção de marca pelo som, ocorre por uma música 
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de fundo nos websites, em lojas, no caso dos aparelhos celulares, música de 

espera, ou até nos sons de chamadas dos mesmos. 

 Desconstrua sua navegação, a navegação alavanca e constituí a consistência 

para atravessar ruídos. Ou seja, facilita o entendimento e caminhos a serem 

seguidos pelos consumidores. Conforme Lindstrom, (2007, p. 67). ―A 

navegação – a maneira como você encontra seu caminho em um website, loja de 

supermercado, ou supermercado – pode ser desconstruída‖. Exemplo ―... 

sabemos que os vegetais estão enfrente aos laticínios, por isso, mesmo se houver 

uma estante de nozes entre eles, conseguiremos fazer o salto mental necessário‖. 

(LINDSTROM, 2007, p. 67). 

 Desconstrua seu comportamento, ―Richard Branson lidera o império Virgin, 

fazendo ironia, do humor a sátira em sua comunicação informal direta. Ao 

mesmo tempo, o estilo Virgin, usa sempre mensagens bem-humoradas, mesmo 

em momentos mais formais‖. ((LINDSTROM, 2007, p. 76)). Assim conforme o 

autor o comportamento da marca gera identidade. 

 Desconstrua seu serviço, mesmo o serviço sendo intangível, é possível 

desconstruí-lo, e assim defini-lo como exclusivo ou inclusivo, por exemplo. 

 Desconstrua sua tradição, quanto maior for a tradição de uma marca, mais 

possibilidade terá de ser desconstruída. Por exemplo, o Natal. Natal é composto 

por Papai Noel, cor vermelha e branca, ceia, peru, etc. 

 Desconstrua seus rituais, os rituais originam-se dos consumidores, porém 

poucas marcas valorizam os rituais. Lindstrom (2007), fala que os rituais podem 

ser uma mina de ouro para as marcas e cita como exemplo o biscoito Mallomars 

que por ser envolto em chocolates e não aguentar o calor, por derreter, a marca 

Nabisco interrompe sua produção de abril a setembro, e assim que refresca, os 

consumidores ficam a espera do Mallomars. Assim a Nabisco criou o seu ritual 

de produzir o Mallomars só em períodos frescos. 

Seguindo ainda com a abordagem de desconstrução de marca a Doritos lançou uma 

campanha de Televisão, para demonstrar que o seu produto é reconhecido mesmo sem a logo. 

Segundo Alexando (2019) a Doritos nos Estados Unidos, removeu a logo das suas 

embalagens para provar o seu poder de marca. O autor tendo ciência do quanto é difícil à 

construção de uma marca, considera a aposta da Doritos um tanto ousada. A companhia vende 

nachos e decidiu remover a logo de suas embalagens até o final do ano. 
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Conforme Alexandro (2019), a campanha mostra um VT acompanhado da seguinte 

narrativa: ―A mensagem a seguir é uma mensagem promovida. Para um snack tão icônico que 

não precisamos dizer seu nome. Porque este é um anúncio sem logos, sem jingles, sem 

truques, apenas aqueles pacotes vermelhos e azuis com as coisas que você ama neles‖. O 

autor aponta que a campanha recebeu o nome de ―Another Level”, e é uma aposta enorme da 

marca para/ com os consumidores, até o momento a aposta não chegou ao Brasil. 

Figura 13 - Doritos remove logo das embalagens para mostrar poder se sua marca 

 
Fonte: Alexandro (Geek publicitário, 2019). 

A Doritos tem trabalhado para ter poder de marca no mercado. Segundo Rocha (2015) a 

marca lançou em 2014 salgadinhos de sabores exclusivos, com o objetivo de fortalecer o seu 

posicionamento de marca. Os salgadinhos tinham sabores mais intensos e mais crocantes. 

Compreende-se que a marca utilizou o poder do paladar para marcar presença no mercado. 

 

4.2 Do bissensorial ao multissensorial  

 

  O caso Colgate 

Lindstrom (2007) aponta que as marcas têm dificuldade de incorporar o sentido do 

paladar aos seus produtos, contudo as marcas que conseguem vencer essa dificuldade 

constroem uma plataforma consolidada para a marca. 

O autor apresenta o caso da Colgate com sendo uma das exceções, pois a marca 

patenteou o sabor do seu creme dental, mas mostrou inconsistência em todas as extensões da 

marca, por não ter estendido o seu sabor aos demais produtos, como por exemplo, escovas de 

dente e fios dentais.―Apesar desta inconsistência, é provável que a Colgate ocupe um dos 

melhores lugares entre as marcas que aplicam um sabor diferenciado ao seu produto, mesmo 
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ainda havendo espaço para o uso da influência do sabor como parte da estratégia de extensão 

de marca‖. (LINDSTROM, 2007, p. 42).   

Entende-se que a Colgate pode ter ainda mais pontos de contatos sensoriais ativos por 

meio do paladar, e embora não o tenha ativado, a marca ganhou distinção das demais. 

Figura 14 - Sabor Colgate ativação multissensorial 

 
Fonte: Adaptado Lindstrom (2007, p. 43).  

 

 Kellogg’s 

A Kellogg´s para se diferenciar no mercado utilizou-se da audição, mas o som não foi 

um som que acompanha uma campanha da marca. A marca projetou o seu próprio som. ―... a 

ênfase está no ruído da textura crocante que ouvimos e sentimos na boca, e não nos efeitos 

sonoros que ouvimos nos comerciais‖ (LINDSTROM, 2007, p. 26). 

A Kellog‘s passou anos estudando a ligação entre a crocância e o sabor. A 

empresa contratou um laboratório dinamarquês especializado em criar o 

preciso som de crocância de um cereal matinal. Como esperado, a Kellog‘s 

quis licenciar, patentear e se ―apropriar‖ do som da crocância, assim como a 

receita e o logo do cereal. O laboratório criou uma crocância bastante 

característica especialmente projetada para a Kellog‘s, com uma diferença 

essencial: o som e a sensação particulares da crocância eram identificáveis e 

associados sem margem de erro à Kellogg‘s, e qualquer um que pegasse uma 

tigela de flocos de milho em um buffet de café da manhã conseguiria 

reconhecer aqueles flocos anônimos como da Kellog‘s na primeira colherada 

(LINDSTROM, p. 16). 
 

De acordo com o autor, a Kellog‘s persistiu na relação do som e do sabor e após anos a 

marca conseguiu um som particularmente seu, som esse que a tornou reconhecida. O barulho 

que soa quando se morde o seu cereal, não é mais o som natural pertencente aos demais 

cereais, o som é sensorial, projetado e exclusivo para a Kellog‘s. 

Lindstrom (2012) aponta que o som projetado da Kellog‘s fez a marca dar um salto no 
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dia que apresentou o seu som exclusivo ao mercado. A marca expandiu-se ao incorporar 

quatro sentidos, inclusive o tato. Assim a Kellog‘s ampliou sua plataforma de marca, passou 

do bissensorial para o multissensorial. 

 Singapore Airlines 

A experiência sensorial foi fator decisivo para o sucesso da Singapore Airlines, a marca 

aventurou-se por caminhos multissensoriais e obteve resultados positivos. 

De acordo com Lindstrom (2007), a Singapore criou em 1973 a Singapore Girl e foi tão 

bem sucedida, que em seu 21º aniversário tornou-se o primeiro ícone de uma marca a ser 

exposto no famoso Museu Trussaud em Londres.  

A marca precisou apresentar algo mais que as suas concorrentes para se destacar no 

mercado. 

Conforme Lindstrom (2007) a Singapore Girl recebeu novos conjuntos de instrumentos 

na construção da marca. Os uniformes foram confeccionados em seda pura, associando-se aos 

padrões de decoração da cabine, a equipe recebeu treinamento em todos os aspectos, 

incluindo como fazer à maquiagem Singapore Girl, as comissárias poderiam optar apenas 

entre duas combinações de cores padrões, pré-estabelecidas para combinar com as cores da 

marca. 

A Singapore Girl trabalhou a padronização dos elementos da marca, cores, tamanhos, 

estética e fez associações entre uniformes e cabine, entre os modelos dos anúncios e as 

comissárias de bordo, a beleza tinha que ser padrão. 

A Singapore Girl tornou-se um ícone. Os critérios de seleção do pessoal são 

extremamente rigorosos. As comissárias devem ter menos de 26 anos e o 

primeiro obstáculo é vestir perfeitamente o uniforme tamanho único. 

Também precisam ser tão belas quanto às modelos que aparecem nos 

atraentes anúncios. Além de passarem pelo treinamento geral para 

comissárias, sua aparência e ações deverão refletir o espírito da marca. Isso 

inclui instruções rígidas sobre como devem falar com os passageiros, 

movimentar-se na cabine e servir as refeições (LINDTROM, 2007, p. 28). 

 

 A companhia aérea se reconstruiu em busca de estímulos sensoriais para seus 

consumidores. Seus procedimentos rigorosos, segundo Lindstrom (2007), poderiam ter sido 

considerados em muitos países como politicamente incorreto. Mas o impulso pelas 

experiências sensoriais da marca para com os consumidores, deveriam abranger mais do que 

os consumidores pudessem ver e ouvir. ―... até os comunicados do comandante foram 

cuidadosamente redigidos por uma agência de propaganda‖. (LINDSTROM, 2007, p. 28). 

A construção sensorial da Singapore Girl, conforme indica Lindstrom (2007), alcançou 

seu ápice no final da década de 90, quando a marca utilizou-se do sentido olfato para gerar 
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experiência. A companhia passou a utilizar um aroma especial chamado Stefan Floridian 

Waters. A essência do perfume era usada pelas comissárias e nas toalhas mornas oferecidas 

aos passageiros antes da decolagem. O aroma geralmente perfumava toda a frota de aviões da 

Singapore Airlines. O aroma foi patenteado pela marca e tornou-se um registro exclusivo da 

Singapore Airlines. Lindstrom (2007) afirma que a essência desencadeava recordações ligadas 

à suavidade e ao conforto, elementos que fazem parte da plataforma da marca. O autor diz que 

aqueles que lembravam o aroma da cabine do avião o descreviam como suave exótico e 

distintamente feminino. 

Esses instrumentos que a Singapore Airlines utilizou para construir a Singapore Girl 

demostraram o quando eficiente é a abordagem multissensorial. 

Figura 15 - Singapore Airlines: Alto escore na dimensão cheiro 

 
Fonte: autora adaptado Lindstrom (2007, p.38). 

 

 Starbucks 

A Starbukcs é uma marca forte, reconhecida pela sua icônica logo, a marca aperfeiçoou 

vários pontos de experiências com os seus consumidores.  

Segundo Schmitti e Simonson (2000) a marca tem forte presença visual, os designs de 

suas lojas variam para adaptarem-se ao mercado local, alguns dos seus elementos são típicos, 

com componentes orgânicos e fabricados. O ambiente apresenta: balcões com madeiras 

claras, áreas visualmente sinalizadas, sacos em tons marrons e um ícone de uma mulher com 

cabelos cumpridos demonstrando o natural e o ecologicamente correto, estes elementos em 

sinergia com toques modernos como, por exemplo: madeira de superfície macia ―natural‖ 

passa a sensação de ser perfeita e confortável, tampos de mármore, pretos e polidos nos 

balcões, exibindo imponência e modernidade, prateleiras de vidro, a iluminação branca 

moderna em trilhos e seus copos lisos criam uma atmosfera contemporânea. 

Acrescenta Lindstrom (2007, P. 164): 
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O objetivo da Starbucks é criar um ambiente íntimo e até romântico, onde 

cada elemento da experiência esteja ajustado para diferenciá-lo de outros 

estabelecimentos. Aluminação é suave para criar a sensação de aconchego. 

As cadeiras e o piso podem estar aranhados, mas isso o torna confortável e 

com jeito de lar, além de ser menos intimidador do que grandes superfícies 

de aço inoxidável. A atividade no balcão é acessível de diversos pontos e 

proporciona entretenimento visual. A música é relaxante e sofisticada, 

misturando-se ao ambiente para criar o clima apropriado. 

 

Os autores Schmitti e Simonson (2000) e Lindstrom (2007) descrevem aspectos 

sensoriais da marca, enfatizam fatores visuais em larga escala: a música como complemento 

auditivo e aspectos perceptíveis pelo tato como, por exemplo, madeiras macias.  

Vale lembrar que o estímulo do tato pela Starbucks, encontra-se também nas 

embalagens. 

 Conforme Schmitti e Simonson (2000) a marca utiliza-se de texturas nas embalagens 

de grãos de café, as quais são lisas e simples, macias ao toque, porém resistentes. A 

substância do produto é sentida através da ―pele‖ aveludada, a qual é firme, mas maleável, o 

que faz o produto rígido ter textura macia. 

Para completar os pontos sensoriais da marca para com o seu consumidor, não dá para 

não falar nas sensações olfativas e gustativas. Lindstrom (2007, p 164) diz, ―ah sim, também 

tem o café. O aroma sedutor permeia todo o local, criando uma antecipação do rico sabor. Ah, 

e ainda temos Frapuccino e sorvete...‖. 

O sucesso da marca é claro: foi reconhecida como uma das ―Marcas Mais 

Confiáveis‖ pela Ad Week em 2003 e ocupou a oitava posição na ―Lista das  

Super Marcas‖ da Brandweek, mas o mais importante o consumidor médio 

Visitar uma loja 18 vezes por mês, gastando mais de US$ 60 mensais. 

(LINDSTROM, 2007, p. 165). 

 

Compreende-se de acordo com o autor que a Starbucks é uma marca forte no mercado, 

fato que pode ser comprovado pelos títulos recebidos e, também, pela frequência que os 

consumidores vão à loja. 

  Dove e Irish Spring 

Essas duas marcas são sabonetes em barras, vendidas a preços acessíveis, mas que 

podem oferecer uma experiência multissensorial. 

Para Linsdstrom (2007) ―A humilde barra de sabonete evoluiu ao longo do tempo 

passando a oferecer uma assombra experiência multissensorial‖. As barras de sabonetes 

podem usufruir de vários elementos para causar experiências multissensoriais, por exemplo, 

textura, formato, cheiro e etc. 

Na pesquisa Brand Sense nos EUA, com as marcas Dove e Irish Spring, 

percebeu-se que as marcas participando do mercado de forma semelhante, 
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mas apresentam funcionalidades diferentes. Visto que, o Dove é um 

sabonete hidratante de beleza, definido pela palavra ―suavidade‖, já a Irish 

Spring apresenta-se como sabonete desodorante e define-se pela palavra 

―energizante‖. Sendo assim as marcas oferecem experiências sensórias 

diferentes. Ambas destacam habilidades sensoriais sinérgicas, assim criam 

clareza total e apoia o posicionamento geral da marca. (LINDSTROM, 

2007). 

 

Conforme indica o autor as marcas se posicionam no mercado com o objetivo de 

oferecer experiências diferentes, a Dove têm como foco oferecer uma sensação de ―suave‖ e a 

Spring oferece como experiência a ―energia‖ e que as marcas tem habilidades multissensoriais 

por usar os sentidos em sinergia. Observe as figuras abaixo, como uma mostra do aspecto dos 

sentidos visão e tato. Imaginem-se tocando as duas marcas Dove e Iris Spring. Sinta a 

sensação. 

Figura 16 - Ponto sensorial tato: Texturas sabonetes 

 
Fonte: Aurora adaptado Dove de Silva (2019) e Irish Spring de Shop1(2013).                                             

 Lindstrom (2012) após realizar um estudo focal em 13 países com homens e mulheres 

de idade entre 25 e 40 anos constatou que, dentre outras marcas, a Dove revelou o papel dos 

sentidos na fidelidade de marca. E foi confirmado que a profundidade sensorial da marca o 

fazia forte, com identidade claramente definida, compreendida a nível global, com valor de 

marca relevante e inspiradora.  

Voltando a uma análise das duas marcas Dove e Spring, a análise revela o diferencial da 

Spring sobre a Dove. Veja a figura abaixo. 

Figura 17 - Escore de Impacto da Fidelidade para Dove e Irish 

 
Fonte: autora adaptado Lindstrom (2007, p. 158). 
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É possível considerar o diferencial da Spring como uma vantagem, por que segundo 

Linsdstrom (2016, p. 158) ―o cheiro, e não o toque tem maior influência na consideração 

nessa categoria e, como podemos ver isso é um impulsionador mais importante para a Irish 

Spring do que para a Dove‖. Ainda conforme o autor, o diferencial da Dove sobre a Spring é 

o tato. 

Percebe-se diferenças sensoriais das marcas, mas ambas utilizam-se sensorialmente dos 

sentidos e tornam-se marcas multissensoriais, consequentemente com poder de marca no 

mercado. Veja o sensograma a seguir. 

Figura 18 - Sensograma Dove/ Irish Spring 

 
Fonte: autora adaptado Lindstrom (2007, p. 159). 

 

De acordo com o sensograma é perceptível o quanto o cheiro é o fator principal da Irish 

Spring e o toque é o diferencial da Dove. 

Em relação ao visual, segundo Lindstrom (2007), as duas marcas apresentam diferenças 

sensoriais, mas essas diferenças são o que as tornam claras, e acrescenta a experiência geral 

que cada uma das marcas produz. Irish Spring passa a ideia de frescor, através de suas estrias 

verdes e brancas, em contrapartida a Dove passa a sensação de pureza, pelas suas linhas 

curvas, ovais e brancas. 

Compreende-se que os elementos que compõem o apelo sensorial visual das marcas são 

também elementos sensoriais que as diferenciam uma das outras e possibilita a percepção da 

marca pelo consumidor pela autenticidade sensorial visual. 
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 Coca-Cola 

A Coca-Cola é uma marca icônica secular no mercado, poderosa, passível de desconstrução e 

multissensorial. 

Segundo Brasil (2016) a Coca-Cola surgiu em 1886 nos Estados Unidos, ano em que o 

Dr. John S. Pemberton concluiu a sua fórmula e o seu contador Frank M. Robinson 

apresentou o nome Coca-Cola com a sugestão que os dois C‘s juntos ficariam bem nos 

anúncios. Robinson criou também o logo, com o objetivo de que a Coca-Cola tivesse um 

estilo próprio, eficaz e expressivo. Ainda conforme Brasil (2016) a marca foi registrada em 

um escritório de patentes dos Estados Unidos, em 1893. 

A Coca-Cola visualmente destaca-se por sua cor, seu formato e seu logotipo. Essas 

partes são visualmente reconhecidas a nível mundial pelos consumidores. 

 A Coca é ―dona‖ de um vermelho inconfundível, segundo Lindstrom (2007) em termos 

de mercado global referente à cor vermelha. Resultados de uma entrevista demonstram que 

36% dos entrevistados associam o vermelho a Coca-Cola, 27% associam a cor a Vodafone 

(em mercados que essa marca está presente), em seguida aparecem como respectivas 

proprietárias da cor vermelha Budweiser com 13% e McDonald‘s com 12%. (LINDSTROM, 

2007). 

De acordo com Schmitti e Simonson (2000) a Coca-Cola é eficaz no uso da cor 

vermelha. A empresa preza a adequação da cor nos seus infinitos materiais e superfícies pelo 

mundo todo. Assim a marca padroniza o vermelho da Coca-Cola em tudo que lhe diz respeito. 

O poder da cor Coca-Cola é tão consistente que, segundo Lindstrom (2007), na década 

de 50, foi responsável pela mudança da cor do Papai Noel, o qual vestia verde até a marca 

promovê-lo intensamente. Desde então, Papai Noel veste as cores da Coca-Cola. Sendo assim 

a marca ainda se associa ao natal.  

Outro elemento a ser considerado é o formato da garrafa de vidro da Coca-Cola, que 

tornou-se sua distinção no mercado. Para Valente (2015, p. 167), ―... a garrafa de vidro 

ondulada foi um grande sucesso e se tornou um grande elemento da marca‖. 

Tomando como base o modelo de desconstrução de Lindstrom (2007), as partes visuais 

da Coca-Cola podem ser descontruídas facilmente. Percebe-se que funcionam perfeitamente 

isoladas das demais partes.  

O uso consistente das cores, a fita dinâmica, a tipografia e o logotipo 

estabeleceram uma imagem muito clara e sem ambiguidade que sobreviveu 

durante décadas e é lembrada por qualquer pessoa que tenha visto a marca. É 

uma marca a qual daríamos, sem hesitação, nota máxima em termos de 

comunicação visual (LINDSTROM, 2007, p. 33). 
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Abaixo as figuras demostram a força visual da Coca-Cola. 

Figura 19 - Elemento Visual Fita Dinâmica Coca-Cola 

 
Fonte: Autora 

Figura 20 - Icônica Garrafa Coca-Cola Sem o Logotipo 

 
Fonte: autora adaptado Hypeneses (2018). 

 

Para além dos aspectos visuais, a Coca-Cola destaca-se auditivamente. Embora a marca 

não tenha feito patente do som das borbulhas do líquido, da abertura da sua lata ou garrafa, 

fatores emocionais foram capazes de construir vínculos sonoros os quais se associam a sua 

marca. 

De acordo com Lindstrom (2007, p.114). 

Você está sentado na calçada de um restaurante diante de um copo com gelo 

e limão, e ouve o som de uma bebida sendo aberta e vertida no copo. É 

possível que você pense em Coca, já que 78% das pessoas pesquisadas 

associam o som borbulhante com a abertura de uma lata – ou garrafa – de 

Coca. 

 

O autor associa dois sons a Coca-Cola, sendo o som do próprio líquido dentro do copo, 

e o som da abertura, tanto da lata quanto da garrafa Coca-Cola. Para Lindstrom (2007, p.113) 

―o estímulo de uma marca não apenas motiva o comportamento impulsivo, ele também 

estabelece um vínculo direto entre as emoções e a marca‖.  
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Compreende-se assim que o estímulo sonoro da Coca-Cola afeta o consumidor 

emocionalmente e o faz associar barulhos causados por refrigerantes a Coca-Cola. Além do 

mais, o barulho pode fazer outros consumidores comprarem Coca-Cola impulsivamente 

devido ao estímulo auditivo. 

A Coca-Cola ciente do poder auditivo se uniu com a Dolby para reproduzir os barulhos 

característicos do refrigerante. 

Segundo Mensagem (2015), o nome da campanha é Coke Thirst – uma experiência 

sonora de Dolby
4
 (tradução nossa).  

Conforme Mensagem (2015), a vinheta
5
 foi criada pela empresa JWT e reproduz os 

barulhos típicos de refrigerante em consumo, por exemplo, o barulho de abertura e a 

efervescência que sai da garrafa. Veja o vídeo com a reprodução do barulho Coca-Cola 

associado à visualização do líquido em cada uma dos seus momentos que causam barulhos, 

link de acesso nas referencias. Abaixo figura com uma imagem que representa o barulho da 

Coca-Cola presente na vinheta. 

Figura 21 - Barulho Coca-Cola 

 
Fonte: Voxnews (2015) 

 

Esse ano, a garrafa Contour da Coca-Cola celebra cem anos de existência. 

Porém, a empresa ressalta que, assim como o item se tornou um ícone, o som 

de uma Coca-Cola sendo aberta também representa uma grande referência. 

De acordo com Marcelo Pascoa, diretor de marketing da Coca-Cola Brasil, 

―não há parceiro melhor do que Dolby para lembrar o que é o prazer de 

beber uma Coca-Cola‖. (MENSAGEM, 2015, p. 1). 

 

Compreendemos que o som da Coca-Cola, assim como sua icônica garrafa são pontos 

de contatos sensoriais referências da Coca-Cola, que estimulam os consumidores, causam-

lhes experiências e memórias emocionais de longo prazo. 

Segundo Mensagem (2016) a Coca-Cola, em mais uma investida do estimulo auditivo, 

                                                           
4
 Coke Thirst – a sound experience by Dolby. 

5
 Brasil, J. W.. 1 Vídeo 34 (seg ). Coca-Cola Thirst / Dolby – Vignette. Publicado pelo Vimeo, 2015. Disponível 

em: https://vimeo.com/127722129. Acessado em 25 out.2019. 

https://vimeo.com/127722129
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estreia uma nova canção-hino e assinatura de áudio. O nome da música é ‗Taste The Feeling‘
6
 

e é cantada por Conrad Sewell, compositor nascido em Londres, criado na Austrália. Link da 

campanha nas referencias.  

De acordo com Brasil (2016), a música Taste The Feeling foi produzida exclusivamente 

para a campanha ―Sinta o Sabor‖ que comemora a experiência e beber uma Coca-Cola, 

qualquer Coca-Cola. Sendo assim, conforme o autor, o intuito da campanha é de inclusão dos 

demais sabores da Coca-Cola, incentivar o consumidor a beber qualquer Coca-Cola, pois a 

Coca-Cola se coloca como uma experiência. 

Conforme Brasil (2016), a música foi veiculada na TV em uma série de comerciais e em 

varias versões ao longo da campanha. Ainda conforme o autor a faixa inclui uma nova 

assinatura
7
, inspirada na experiência de beber uma Coca-Cola, transmitindo os barulhos 

característicos da tampinha, a efervescência da bebida e a sensação de refrescante. 

A nova assinatura de áudio da Coca-Cola é inspirada na garrafa icônica e na 

bebida dentro dela. Beber uma Coca-Cola gelada é uma experiência 

multissensorial, que começa ao pegar a garrafa na geladeira, passando pelo 

estalo da tampinha e a efervescência da bebida até os sons da sensação 

refrescante. A assinatura inclui sons que refletem a sede e a sensação 

refrescante da Coca-Cola. (BRASIL, 2016, S.n).   

 

Compreende-se que a nova campanha é uma campanha multissensorial, trabalha visão, 

audição, e faz referencias as sensações táteis que a bebida provoca, além de aguçar o paladar a 

partir de cenas da ingestão do liquido. 

Para além da visão e da audição, o olfato é outro estímulo utilizado pela Coca-Cola, Ele 

é um sentido que tem ligação com a visão, pois o cheiro é capaz de trazer uma experiência 

vivida anteriormente. Aromas ficam guardados na memória e ao sentir aquele mesmo cheiro, 

automaticamente, experiências passadas vêm à tona. 

Lindstrom (2017) mostrou em seu estudo junto com sua parceira Dr. Calvert, que os 

sentidos exercem estímulos superiores quando em sinergia. O estudo mostrou que quando a 

Coca-Cola estimulava os consumidores, quando sentiam sua fragrância e viam suas imagens 

simultaneamente, consideravam a marca mais atraente. A Coca-Cola ciente do poder do 

olfato, segundo Lindstrom (2016), decidiu lançar as linhas Coca-Cola Vanilha e Black Cherry 

Coke. Estes aromas indica Drª Calvert líder da pesquisa neurociência (Lindstrom, 2017), 

foram escolhidos devido o poder de atração do cheiro da baunilha. Além do mais, quando 

                                                           
6
 COCA-COLA. 1 vídeo 3 (min) 12 (seg). Avicii vs. Conrad Sewell – Taste The Feeling. Youtube, 2016. Disponivel 

em: https://www,youtube.com/watch?v=F82W3tKtr8c . Acessado em : 05 nov.2019. 
7
 COCA-COLA. 1 vídeo 10 (seg). Taste The Feeling. Youtube, 2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Bq9NScPQ . Acessado em: 05.nov.2019. 

https://www,youtube.com/watch?v=F82W3tKtr8c
https://www.youtube.com/watch?v=3Bq9NScPQ
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aromas ―feminino‖, como baunilha, foram borrifados em uma loja e roupas no Noroeste do 

pacífico, as vendas dobraram. 

Assim conforme o autor, o cheiro da Coca-Cola é mais um dos pontos sensoriais que a 

marca trabalha indo até mesmo além do cheiro da Coca-Cola Clássica. A marca trabalhou a 

associação com a baunilha para aumentar suas chances de distinção, de causar experiência no 

consumidor e gerar memórias.  

Outro sentido trabalhado pela Coca-Cola é o paladar. Os efeitos sensoriais da Coca-

Cola estão presentes no sabor da sua famosa fórmula, aguçando as papilas gustativas dos seus 

consumidores há décadas. 

De acordo com Lindstrom (2007, p. 153), ―para a Coca, a principal sensação de sabor é 

o que algumas pessoas chamam de ―a queima‖ ou ―a mordida‖. Ainda conforme o autor, a 

mordida significa o sabor da Coca e diz que esse sabor foi comparado a outras colas. O autor 

descreve o sabor da Coca-Cola, segundo algumas pessoas, como um leve amargor entre o 

início e o retrocesso bastante diferenciados e acrescenta ainda que a Coca-Cola tem uma 

combinação de doçura e amargor e que esse amargor não tem gosto de xarope, mas um gosto 

puro o qual é muito exclusivo da Coca-Cola. Com seu sabor diferenciado, o sabor da Coca-

Cola é um ponto sensorial fortemente conhecido pelos seus consumidores e até pelos seus 

concorrentes. 

Segundo Lindstrom (2017) executivos da Pepsi lançaram um teste cego, sobre os 

sabores da Coca-Cola e da Pepsi. O teste foi feito em supermercados e shoppings, em todo o 

mundo. No teste eram distribuídos dois copos com refrigerantes. Perguntava-se qual bebida as 

pessoas preferiam. O resultado trouxe satisfação e surpresa aos executivos da Pepsi, pois mais 

da metade dos voluntários afirmara preferir o sabor da Pepsi ao da Coca-Cola. ―... Então, de 

acordo com os dados, a Pepsi deveria estar dando uma surra na Coca-Cola em todo o mundo, 

mas não estava. Aquilo não fazia sentido‖ (LINDSTROM, 2017, p. 31). 

Como o resultado do teste não condizia com a situação de mercado surgiram 

explicações do por que a Coca-Cola dominava o mercado e não a Pepsi, já que o teste 

mostrou preferência pelo sabor da Pepsi. 

De acordo com Lisdstrom (2017), Malcom Gladwel apresentou uma análise parcial 

sobre o resultado do teste, onde Gladwel citou uma ex-executiva de desenvolvimento de 

novos produtos Pepsi: Carol Dollard. Ela explica que tomar um gole de refrigerante e uma 

lata tem diferença e que no teste de degustação as pessoas gostam do produto mais doce, ou 

seja, a Pepsi. No entanto, quando se bebe uma lata inteira, há possibilidade de hiperglicemia, 

o que levariam as pessoas preferirem o sabor Coca-Cola por ser menos doce.  
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 Conforme Lindstrom (2017) as buscas para a inconsistência do teste com a realidade 

continuou e vinte e oito anos depois do desafio original Pepsi, o Dr Read Montague revisou o 

estudo utilizando o aparelho IRMF, através da monitoria do cérebro de 67 pessoas. A 

pergunta era se essas pessoas gostavam da Coca-Cola ou da Pepsi ou se não tinham 

preferências. O resultado saiu praticamente igual ao dos executivos da Pepsi: mais da metade 

dos pesquisados revelaram preferir o sabor da Pepsi. Além disso, os cérebros dos participantes 

comprovavam a preferência deles pela Pepsi, pois foi registrada uma rajada de atividade no 

putâmen ventral após tomarem um cole da Pepsi. Essa região do cérebro é estimulada pelo 

sabor que gostamos.   

Ainda conforme o autor, na segunda parte do teste do Dr Montague, ele deixou que os 

pesquisados soubessem se beberiam Coca-Cola ou Pepsi. O fato dos pesquisados saberem o 

que estavam bebendo apresentou um resultado condizente com o mercado. 75% dos 

participantes do teste demonstraram preferir o sabor da Coca-Cola. Além dos registros no 

putâmen, houve registros de atividade cerebral no Córtex pré-frontal, parte do cérebro 

responsável entre outras coisas pelo raciocínio e discernimento mais alto.  

Tudo isso indicou ao Dr. Montague que duas áreas no cérebro estavam 

participando de um cabo de guerra entre pensamento racional e o emocional. 

E, durante um milésimo de segundo de luta e indecisão, as emoções se 

rebelaram, como soldados amotinados, para subjugar a preferência racional 

dos pesquisadores por Pepsi. E foi nesse momento que a Coca-Cola venceu. 

(LINDSTROM, 2017, p. 32). 

 

Compreende-se que de acordo com o autor a preferência pela Pepsi é um fator racional e 

a dominância da Coca-Cola no mercado está atrelada a fatores emocionais. Os pontos 

sensoriais da Coca-Cola estão consistentemente vinculados à emoção do consumidor. 

O que se conclui, nestes elementos, é que o sabor Coca-Cola é tão autêntico e de tão 

extremo vínculo emocional com o seu consumidor, que a perda desse ponto sensorial 

representaria a perca da autenticidade da marca. 

Conforme Batey (2010 apud Valente 2015), o teste cego da Pepsi, fez a Coca-Cola 

reagir e na tentativa de resposta a Coca-Cola após 200 mil testes para reformular seu sabor, 

criou a New Coke, lançada em 1985. Para surpresa da marca os consumidores comovidos 

com a alteração do sabor fizeram protestos. 

Acrescenta Lindstrom (2012, p. 129). 

Em todo o país, pularam grupos de protesto, incluindo a sociedade para a 

preservação da verdadeira Coca e a Bebedores da Velha Coca dos Estados 

Unidos (que clamavam ter recrutado 100 mil membros na intenção de trazer 

de volta a ―velha‖ Coca). Foram escritas canções para honrar o sabor antigo. 

―Houve protestos em um evento da Coca-Cola, no centro de Atlanta, em 
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maio de 1985, em que as pessoas carregavam placas com dizeres ―Queremos 

a Coca de verdade‖ e ―Nossos filhos não conhecerão refrigerante‖. 

 

De acordo com o autor percebe-se a eficiência do paladar como uma das partes isoladas da 

Coca-Cola e como integrante essencial para a marca como um todo. O sabor da Coca-Cola 

fazia parte da vida dos seus consumidores e a alteração desse item representava uma perca na 

história deles. 

A Coca-Cola sensorialmente exerce poder gustativo, como foi visto após a marca alterar 

o sabor pela revolta dos consumidores, atualmente o sabor da Coca-Cola permanece senso um 

ponto sensorial de forte reconhecimento da marca. 

De acordo UTP (2017), em um teste cego aplicado na universidade Tuiuti do Paraná 

pelo instituto Marknet (Núcleo de Estudos de Mercado e Pesquisa de opinião), os resultados 

mostraram que os consumidores reconheciam os sabores tanto da Coca-Cola como o da Pepsi, 

mesmo com a ocultação da marca. Ver figura abaixo. 

Figura 22 - Teste Cego Coca-Cola e Pepsi 

 
Fonte: autora adaptado de UTP (2017). 

 

O teste mostra que a Coca-Cola é reconhecida pelo sentido do paladar, elemento isolado que 

funciona mesmo com a marca desconstruída. 

A Coca-Cola também construiu história associando-se sensorialmente ao tato para gerar 

experiências. ―Desde o início de 1900, a Coca-Cola Company ensinou o consumidor a 

associar refrigerantes com o toque. Hoje, após mais de 100 anos, 15% dos consumidores 

ainda fazem fortes associações táteis com a categoria dos refrigerantes‖. (LINDSTROM, 

2007, p. 98). 

O estímulo tátil cria memórias e associações claras com a marca. ―Mesmo de olhos 
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fechados você será capaz de dizer que está segurando uma garrafa da Coca-Cola‖ 

(LINDSTROM, 2007, S.n). Conforme o autor, a associação tátil da marca foi projetada em 

1915, por Earl R. Dean, da companhia Root Glass, quando o mesmo recebeu a incumbência 

de criar uma garrafa que pudesse ser reconhecida no escuro e mesmo quebrada, as pessoas a 

reconhecesse à primeira vista.  

 Acrescenta Batey (2010, apud VALENTE, 2013), que a icônica garrafa da Coca-Cola 

surgiu através de um briefing que pedia uma garrafa suficientemente reconhecida pelo tato.  

A Coca-Cola, na produção da sua garrafa secular, atingiu a visão e o tato de forma 

simultânea, em um único projeto. Para Lindstrom (2012, p. 38) ―a história da garrafa de Coca 

revela um fascinante aspecto de uma perspectiva de construção de marca, porque, em teoria, 

todas as marcas deveriam conseguir passar por um teste idêntico‖. Conforme o autor, a Coca-

Cola apresenta o poder de se desconstruir e continuar sendo reconhecida como um todo.  

O estímulo sensorial da Coca-Cola na criação da sua garrafa alavancou dois pontos 

sensoriais os quais são mantidos até hoje, a garrafa é visivelmente e tatilmente reconhecida, 

―... mesmo vendado, você sabe quando está segurando uma clássica garrafa de Coca‖ 

(LINDSTROM, 2012, S.n).  

A produção do estímulo tátil foi pensado e elaborado. Esse ponto sensorial torna a 

Coca-Cola além de reconhecível pelo toque, distinta das demais marcas de refrigerantes. Sua 

garrafa possui propriedades únicas. ―Pegando inspiração na vagem de semente de cacau, Dean 

produziu uma garrafa bem talhada com contornos estriados. Naquele dia fez história‖ 

(LINDSTROM, 2012, p. S.n). A figura a seguir indica as partes dessa poderosa garrafa 

Figura 23 - Garrafa Icônica Coca-Cola Reconhecida aos Pedaços. 

  
Fonte: Design (2015). 
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A criação da tão reconhecida garrafa de vidro Coca-Cola foi um marco na ativação da 

sensação tátil da marca. Porém, conforme indica Linsdstrom (2007) em seu estudo Brand 

Sense, o lançamento da Coca-Cola em lata e pet fez a marca perder um pouco do seu poder 

tátil. ―O que o estudo mostra é que naqueles países onde a garrafa de vidro foi substituída por 

plástico, houve uma perda da vantagem tátil da Coca-Cola‖ (LINDSTROM, 2007, p. 99). 

Essas alterações da Coca-Cola representam a não monitoria e manutenção do seu ponto forte. 

Conforme confirma o estudo, a sensação tátil da garrafa Coca-Cola é um estímulo fortíssimo 

da marca que possui vínculos e reconhecimento perante os consumidores da marca.  

Para Lindstrom (2007) o estudo Brand Sense, revela que 59% dos consumidores da 

Coca-Cola preferem a garrafa de vidro, sendo 61% dos seus clientes dos Estados Unidos e 

63% do Reino Unido. Em uma análise global, o estudo mostrou a relação do poder tátil da 

Coca-Cola e Pepsi: a Pepsi vem obtendo vantagens táteis, visto que no mercado doméstico, 

60% dos consumidores americanos afirmaram que a Pepsi representa a sensação tátil mais 

forte, em contraste com 55% da Coca-Cola. Quando o consumidor americano opina sobre o 

aspecto da sensação física, a Coca-Cola apresenta seis pontos de vantagem ficando com 46% 

e a Pepsi com 40%. 

 No mercado internacional, a garrafa de vidro da Coca está muito mais viva 

e ainda desprezando um bem planejado processo de substituição. Em todos 

os lugares onde a garrafa ainda é vendida, a Coca surge como claro líder tátil 

no mercado de refrigerantes. Na Europa, 58% dos consumidores de nosso 

estudo afirmaram que ainda percebem uma sensação tátil única quando 

bebem Coca-Cola, em contraste com 54% da Pepsi. (LINDSTROM, 2007, p. 

10). 

 

Conforme o autor, a Coca-Cola internacionalmente apresenta vantagem tátil sobre a 

Pepsi e demais refrigerantes. 

Sob o ponto de vista da Coca-Cola, esta conhece seus pontos sensoriais e os utiliza 

como estratégia de marketing para a criação de vínculos com seus consumidores que durem 

anos e anos. Além dos estímulos visuais e táteis a garrafa de vidro provoca reações gustativas. 

De acordo com Marketing (2019), a Coca-Cola FEMSA Brasil trouxe de volta, em 

2018, a Coca-Cola icônica garrafa de vidro de 250 ml produzida em 1915. O retorno na 

embalagem deve-se ao fato de grande parte dos consumidores considerarem que o sabor 

perfeito da Coca-Cola é oferecido na garrafa de vidro. A icônica Coca-Cola secular pode ser 

encontrada em bares, restaurantes e mercados selecionados de São Paulo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

A Coca-Cola, como pode ser visto, tem poder tátil de mercado, pois seu vínculo com o 

consumidor já ultrapassa um século. No entanto a garrafa continua a ser desejada pelos seus 
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consumidores, devido à associação de sabor e o recipiente de vidro criado pela marca. 

A Coca-Cola é claramente uma marca multissensorial, pois a mesma possui atividade e 

estimulação por via de seus cinco pontos. Veja a configuração do impacto de fidelidade da 

Coca-Cola referente a três desses cinco sentidos, na figura 16. Percebe-se que embora a Coca-

Cola possua um bom desempenho visual, ainda pode se desenvolver muito visualmente. Em 

relação ao seu aroma a bebida está muito bem, apenas três décimos de atingir o topo do escore 

de fidelidade. Em relação ao sabor, a Coca-Cola já atingiu seu ponto máximo de impacto de 

fidelidade, o que explica a comoção realizada pelos consumidores quando a bebida alterou 

seu sabor. 

Figura 24 - Escore de Impacto de Fidelidade Coca-Cola 

 
Fonte: autora adaptado Lindstrom (2007). 

Para Rocha (2015, p. 54). 

Estrategicamente falando, a empresa tem conhecimento de poder de seus 

componentes, sejam eles visuais, sonoros ou táteis, e sempre está 

alimentando estratégias de marketing para criar gatilhos que ativem 

instantaneamente essas sensações nos consumidores, criando assim vínculos 

duradouros com seu público. 

 

Conforme o autor os componentes sensoriais alavancados pela Coca-Cola e as 

estratégias de ativação de gatilhos sensoriais fazem a marca manter vínculos duradouros com 

seus consumidores. 

A Coca-Cola segue demonstrando seu poder de desconstrução e sensoriais, o que lhe 

permite manter seu poder multissensorial. 

Complementando a abordagem sensorial da Coca-Cola, segundo Xavier (2011), a Coca-

Cola é uma das marcas que mais investem na multissensorialidade e que a marca descobriu 

importância de proporcionar experiências para o consumidor para além da oferta do produto. 

De acordo com Xavier (2011), a Coca-Cola trabalha o marketing sensorial, visto que a 

marca estimula os consumidores via seus sentidos, e começa desde seu ponto sensorial 

funcional que é o paladar. A marca oferece um sabor único, inconfundível, viciante, o qual é 

altamente reconhecível e sua formula é um segredo de séculos. O olfato apresenta maior 

índice de reconhecimento à marca pelos consumidores, utilizando-se da baunilha presente no 

leite materno. 
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Ainda de acordo com Xavier (2011), a Coca-Cola, mantem ativos os estímulos, 

sensoriais através dos seus variados formatos, latas, garrafas de vidro, garrafa pet e copos 

―Post Mix‖ e seu vermelho vibrante. Esses elementos estimulam a o tato e a visão. 

Para finalizar a atuação multissensorial da Coca-Cola e em uma plataforma penta 

sentidos. O barulho de abertura de uma latinha ou uma garrafa, embora característico de todos 

aos refrigerantes, o som é remetido a Coca-Cola de forma rápida. O som da Coca-Cola 

remente a refrescância (XAVIER, 2011).  

―... A Coca-Cola demonstra ter aprendido o caminho certo, para se firmar na cabeça e 

no coração de pessoas do mundo todo‖. (XAVIER, 2011, S.n). 

Compreende-se que a Coca-Cola é uma marca passível de desconstrução e com um 

alinhamento perfeito da multissensoriedade, visto que está alavancou seus pontos sensoriais e 

os mantem ativos. 

Como visto a Coca-Cola mostra-se totalmente ativa multissensorialmente e é uma 

marca de sucesso e de clientes fiéis, que a reconhecem através dos cinco sentidos. A marca 

mesmo descontruída é percebida pelos seus consumidores por múltiplos sentidos alavancados 

e mantidos. 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo buscou-se tratar o seguinte tema: Marketing Sensorial: a sensibilidade 

do cliente explorada estrategicamente, utilizando-se de pesquisas bibliográficas. Dentro do 

seguinte contexto de mercado: 

 Consumidores saturados de informações recebidas diariamente de diversas 

marcas.  

 Marketing tradicional parecendo encontrar-se em declínio de eficiência, insistindo 

em uma abordagem bissensorial, sem surpreender os consumidores com algo 

novo que os impacte de uma forma mais profunda. 

 Consumidores desejosos por sensações multissensoriais  

Esse estudo buscou solucionar a seguinte questão problema: o marketing sensorial poderá 

alavancar os resultados de comunicação e levar o consumidor a apologia, já que atinge o 

emocional dos consumidores por múltiplos sentidos, gerando maior lembrança de marca. 

O objetivo desse trabalho foi fazer uma abordagem no marketing no geral, passando 

pelos estágios do marketing 1.0; 2.0; 3.0 e o 4.0; decorrer sobre o marketing sensorial, com 

uma abordagem do multissensorial e fazer a descrição dos efeitos dos cincos sentidos na 
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comunicação, para assim, demonstrar a relação de fidelidade e marcas multissensoriais, visto 

que essas marcas podem ativar a fidelidade multissensorial por meio de vias como liderança; 

a marca estabelece tendências, tem autenticidade ou popularidade, grande experiência; a 

marca é a mais atraente ou apresenta maior qualidade e o consumidor gosta verdadeiramente 

de seu produto ou serviço e a clareza; a marca é reconhecida pelo seus consumidores e se 

destaca das demais. Considera-se que marcas multissensoriais têm poder de fidelização pelo 

uso dos cinco sentidos, por gerar estímulos, aprimorar esses estímulo e consequentemente 

gerar vínculos do consumidor com as marcas, além de aumentar a capacidade de 

desconstrução da marca, possibilitando o reconhecimento da marca mesmo com seus 

elementos separados, pela ativação de pontos sensoriais e resultar na fidelidade do 

consumidor. Vale ressaltar que no presente estudo foi feito a descrição dos passos para uma 

marca multissensorial e uma abordagem da desconstrução de marca. 

A partir da análise da relação de fidelidade e marcas multissensoriais, se pode perceber 

que estas têm maior destaque e poder no mercado, visto que constroem vínculos emocionais 

duradouros com seus consumidores, por oferecer-lhes experiências via múltiplos sentidos. 

 A relação fidelidade e marcas multissensoriais foram demonstradas pela abordagem de 

marcas que atuam além do bissensorial como, por exemplo: Colgate, Kellog‘s, Singapore 

Airlines dentre outras e principalmente, pela abordagem do case da Coca-Cola, com 

demonstrações dos cinco pontos de contatos ativos: visão, audição, olfato, paladar e tato, 

pontos sensoriais que geram vínculos com a marca e as tornam reconhecida pelos seus 

consumidores e a fazem manter uma relação de fidelidade secular com seus consumidores. 

Em uma analise geral considera-se que o marketing sensorial é uma forte ferramenta de 

atuação do marketing, por atuar gerando sinergia dos sentidos, para maior alcance do 

consumidor, destaque de marcas e criação de memórias de marcas na mente do consumidor a 

longo prazo, via estímulos emocionais, os quais são, responsáveis por tomadas de decisões. 

Além do mais, a emoção é condicionante da razão, o que permite maiores resultados com o 

marketing sensorial em detrimento do marketing bissensorial por fazer uma abordagem 

emocional mais holística com a integração dos cinco sentidos, aumentando assim o poder de 

impacto para com o consumidor por oferecer um toque a mais. 
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