
 

 

 Marcas investem no ‘branding sensorial’ 

Tese aborda como os sentidos são cativados por estratégias de marketing 

Texto: Camila Nogaroli 

 

No cotidiano, os indivíduos estão expostos a uma enorme quantidade de mensagens 

publicitárias. Nos feeds das redes sociais, nos intervalos da programação televisiva, em 

sites, outdoors e transportes públicos, por exemplo, elas aparecem com tamanha 

frequência que fica difícil absorver as informações passadas por tantas marcas diferentes. 

Quantas e quais realmente deixam impressões no público? Que recursos utilizam para 

isso? 

Na tese “Branding Sensorial: percepções sensoriais que afetam as identidades das 

marcas”, defendida no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ em 2017 

e orientada por Vinícius Andrade Pereira, a pesquisadora Ana Amélia Erthal trata das 

estratégias mercadológicas que afetam a multissensorialidade dos consumidores, com o 

intuito de criar laços de memórias. O Branding diz respeito à construção e à gestão das 

marcas no mercado para chamar a atenção do público. Por meio do ‘Branding Sensorial’, 

as marcas fazem isso investindo em linguagens visuais, sonoras, táteis, olfativas ou 

palatáveis (na sensação de sabor). A ideia é usar os cinco sentidos, procurando integrá-

los em diversas combinações, para resgatar com sucesso tais mensagens nas lembranças 

da audiência. 

Considerando que o ambiente contemporâneo é repleto de estímulos distintos, as 

marcas sensoriais argumentam que, ao envolver mais sentidos humanos no processo de 

comunicação, o consumidor poderia prestar mais atenção àquela mensagem específica do 

que às outras. De acordo com uma pesquisa da Media Dynamics Inc., citada na tese, em 

grandes centros urbanos, os sujeitos podem ser expostos a mais de 5 mil mensagens 

publicitárias por dia. Desse universo, cerca de 362 foram previamente planejadas para 

nos atingir, notamos 153 e apenas 12 podem deixar alguma impressão. 

O cérebro recebe e processa as informações que chegam pelos sentidos, construindo 

memórias mais ou menos intensas. É possível testar tal intensidade tentando resgatar 

eventos anteriores e observando a dificuldade de lembrar de pormenores do cotidiano, 

considerados triviais. O que as empresas almejam é causar um impacto, sendo, 

justamente, o aspecto que não se perde com tanta facilidade. 

Ana Amélia cita alguns casos para ilustrar o poder do ‘Branding Sensorial’. A Coca-

Cola mantém a logo há 150 anos, preservando a identidade visual, cores e formas; a 

receita secreta do refrigerante mais famoso do mundo garante o reconhecimento pelo 

sabor; as sonoridades dos comerciais são caracterizadas pelo som da abertura de garrafas 



e latinhas, além da clássica musiquinha de cinco notas. Outro exemplo é a Melissa, que 

iniciou as vendas de calçados na década de 80 e retornou ao mercado nos anos 2000, 

sendo facilmente distinguida pelos sapatos femininos de plástico e com cheiro de tutti-

frutti. 

A parte teórica da tese discute espaços urbanos, percepção, subjetivação, história 

dos sentidos, natureza simbólica da cultura, constituição das memórias e marketing. Além 

disso, a pesquisadora colheu os relatos de nove pessoas do Rio de Janeiro e sete de São 

Paulo: cada um fez anotações em um caderno durante dez dias, registrando as lembranças 

das marcas com as quais tiveram contato. Entende-se que experiências, emoções e 

memórias são traços extremamente pessoais. A recomendação era de que o diário fosse 

preenchido antes da hora de dormir, para os sujeitos resgatarem, mediante a 

sensorialidade, as marcas que os haviam impactado durante o dia. Todos os escritos dos 

participantes foram colocados como anexo, de modo que os leitores têm acesso às marcas 

que ganharam destaque. 

Para ler a tese na íntegra, acesse o site: 

http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=10823. 
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