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1. RESUMO 

O objetivo da presente pesquisa é identificar, analisar e descrever as influências dos 

estímulos sensoriais no processo de decisão de compra dos consumidores do 

mercado calçadista infantil. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória por 

meio de entrevista com os consumidores do comércio da cidade de Jales/SP, a fim 

de analisar como o marketing sensorial atua sobre o processo de decisão de compra 

dos consumidores de calçados infantis. Entre os quatro sentidos apresentados 

(visão, tato, olfato e audição) a visão foi a que mais influencia em segundo lugar o 

tato. Portanto o resultado obtido prova a tese que a visão é o primeiro sentido 

humano responsável pelo processo de escolha. Ficou evidenciado que o público 

responsável pelo maior volume de compras são as mulheres, cujos calçados em sua 

maioria são adquiridos para seus filhos. Entre os sentidos fisiológicos, a pesquisa 

revelou que a visão possui maior influência sobre o processo de compra dos 

calçados infantis. 

Palavras-chave: Marketing Sensorial. Consumidor. Influência 

2. INTRODUÇÃO 

“Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 

concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e 

necessidades dos consumidores.” (LAS CASAS, 1997, p. 26). Nota-se que o estudo 

que envolve a identificação e a satisfação do cliente atendendo as necessidades 

humanas e sociais, passou a ser observado com mais atenção pelas empresas.  

Dessa forma, o presente trabalho se concentra em como o marketing 

sensorial atua sobre o processo de decisão de compra dos consumidores do 

comércio varejista de calçados infantis, tendo como objetivo identificar, analisar e 

descrever as influências dos estímulos sensoriais, realizando um levantamento 

detalhado de quais sentidos mais influenciam e de que forma influenciam, e quais os 

principais sentimentos e sensações são provocados.  

Dentro deste cenário onde as pessoas estão expostas há milhares de 

anúncios todos os dias, saber explorar o marketing sensorial, aproximando os 

clientes através dos cinco sentidos como tato, paladar, olfato, visão e audição, fará a 

diferença para a empresa ou a marca se fixar no subconsciente do consumidor e 

conseguir se manter em um mercado competitivo.  
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3. OBJETIVOS 

O objetivo geral do presente trabalho consiste em identificar, analisar e 

descrever as influências dos estímulos sensoriais no processo de decisão de 

compra dos consumidores do mercado calçadista infantil. Para alcance do objetivo 

geral temos os seguintes objetivos específicos: realizar um levantamento 

bibliográfico sobre Marketing Sensorial; identificar quais os sentidos mais 

influenciam o comportamento dos consumidores do setor pesquisado e de que 

forma atuam no processo de decisão de compra; identificar as sensações e 

emoções provocadas pelo Marketing Sensorial nos consumidores e como 

influenciam no processo de decisão de compra. 

4. METODOLOGIA 

Este artigo consiste em uma pesquisa exploratória realizada por meio de 

uma pesquisa de campo com os consumidores do comércio da cidade de Jales, a 

fim de analisar como o marketing sensorial atua sobre o processo de decisão de 

compra dos consumidores de calçados infantis. 

A pesquisa possui fim exploratório, descritivo e explicativo, pois foi exposto 

suas principais características e identificar os fatores que determinam ou contribuem 

para a sua realização. Para tanto, foi necessária uma pesquisa bibliográfica sobre 

suas tendências e principais características de seus consumidores para melhor 

embasamento teórico sobre o assunto. 

Para a coleta de dados, foram aplicados 100(cem) questionários aos 

consumidores de calçados infantis da cidade de Jales - SP, de acordo com a tabela 

de H. Arkin e R. Colton apud GIL (2009), com margens de erro de 10% e com 

coeficiente de confiança de 95,5%. A cidade de Jales possui população estimada é 

de 48.922 habitantes, segundo dados do IBGE (2015). A amostra de 100 (cem) 

consumidores foi selecionada através de uma amostra aleatória e intencional, uma 

vez que somente foram entrevistados os consumidores de calçados infantis. O 

tratamento dos dados foi inicialmente quantitativo levando em conta os percentuais 

alcançados e posteriormente qualitativos, demonstrando as principais características 

e influências do marketing sensorial no processo de decisão de compra de calçados 

infantis. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Marketing Sensorial 

O Marketing Sensorial nasceu por volta da década de 90, sendo, portanto, 

um tema relativamente novo, o qual refere-se à uma ferramenta de marketing que 

consiste em estimular os cinco sentidos para ligar emocionalmente o consumidor ao 

produto ou marca, trazendo a ele sentimentos e sensações, fazendo com que ele se 

sinta atraído pelo produto ou marca, influenciando-o assim no processo de decisão 

de compra. Portanto, o Marketing Sensorial, segundo Leitão (2007), “(...) tem como 

propósito, fixar a marca, o produto ou o serviço, criando sensações através dos 5 

sentidos humanos, formando assim um vínculo emocional com o consumidor. ” 

Os sentidos estão diretamente ligados com a memória, ativando áreas 

cerebrais responsáveis pelas sensações, sentimentos e emoções, sendo esses 

relacionados com o passado ou presente, influenciando diretamente no processo de 

decisão de compra. “O fato é que experimentamos praticamente toda a nossa 

compreensão do mundo através dos sentidos.” (LINDSTROM, 2012, p. 13) 

Portanto, a forma como as empresas utilizam o Marketing Sensorial faz toda 

a diferença para o consumidor, já que, segundo Reis (2012), “quanto maior a 

estimulação dos sentidos dos potenciais consumidores, no processo de 

experimentação dos produtos, maior a resposta das compras. ” Além disso, destaca-

se que a aplicação desta ferramenta requer pouco investimento financeiro.  

Sendo assim, de acordo com Bandeira (2013, p. 10), “o marketing sensorial 

é uma ferramenta eficaz para aquelas empresas que desejam não só aumentar os 

lucros, mas sim criar vínculos com os clientes e é utilizado como uma estratégia de 

diferenciação entre as empresas. ” 

 

5.1.1. Marketing sensorial através da visão 

Para o marketing sensorial, a visão é um dos sentidos mais importantes, 

pois ela coloca no indivíduo a curiosidade de adquirir os produtos ou serviços. De 

acordo com Batey (2010, p. 100), “35% da força do cérebro é dedicada ao processo 

visual”, sendo um dos motivos do homem colocar tanta fé no que vê. 

Para Schroeder (2002, p. 3), “o consumo visual é um atributo-chave de uma 

economia de experiência organizada ao redor da atenção”. Assim, utilizar a visão 
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como estímulo aos clientes, expondo produtos de maneira atrativa e diferenciada é 

um jeito simples, porém que estimula o consumo de forma altamente eficaz. 

Uma ferramenta importante em relação a visão é saber como utilizar a cor, 

uma linguagem silenciosa do marketing, que provoca reações para influenciar os 

clientes e atender o objetivo esperado. De acordo com Batey (2010, p,103), “o fato é 

que o modo que reagimos às cores é influenciado por uma combinação de fatores 

culturais, sociais, biológicos, psicológicos e filosóficos. ” 

Dentro deste contexto deve-se analisar os significados das cores, observar 

com que frequência elas aparecem em cada cultura ira determinar o sucesso ou 

fracasso da estratégia de marketing. A maioria das cores tem associações positivas 

ou negativas variando de cultura. 

 

5.1.2. Marketing sensorial através do tato 

O consumidor por instinto sente a necessidade de tocar, pegar, segurar, 

apalpar deslizar a mão sobre um objeto, sendo esta uma maneira de apreciar e 

assegurar de que algo é concreto, porque é por meio do toque que se transmite a 

segurança, gerando o interesse de possuir.  

Estimular o tato, instiga o consumidor a experimentar o produto, reforçando 

a percepção do cliente referente às suas características táteis, como textura, forma, 

tamanho, peso, etc. associando a percepção sensorial tátil com sentimentos e 

sensações intrínsecas do consumidor. Segundo Batey (2010, p. 123), “as 

propriedades táteis fazem a conexão com os significados simbólicos. Associamos as 

texturas dos tecidos e materiais usados nas roupas, nos lençóis e no estofamento 

dos carros com certas qualidades de produtos. Um tecido que é ‘macio como seda’ 

tem um toque luxuoso. ” 

 

5.1.3. Marketing sensorial através da audição 

A estratégia de marketing voltada à audição aborda o som como ferramenta 

de influência no processo de compra. Este sentido permite que determinado som ao 

ser emitido seja facilmente reconhecido e associado. Assim, empresas buscam 

utilizá-lo de forma que fique gravado na mente do consumidor e ao ser ouvido ele 

logo se lembre da marca. Uma estratégia corriqueiramente utilizada são os Jingles. 



5 
 

As canções são facilmente memorizadas e na maioria das vezes causam o efeito 

“chiclete”, ou seja, permanecem na cabeça do consumidor, o que faz com que ele 

tenha a marca sempre em mente.  

Segundo Lindstrom, (2012), o sentido da audição como estímulo sensorial 

através do som, é capaz de influenciar nosso humor e comportamento, desta forma 

pode ser utilizado também no ambiente das empresas. Através do som é possível 

controlar o tempo que o consumidor permanece em um estabelecimento. Se utiliza 

um som calmo, relaxante quando o objetivo é manter o cliente por um longo período 

na empresa ou mesmo um som agitado quando se objetiva que o consumidor realize 

sua compra rapidamente, causando assim uma rotatividade maior entre os clientes. 

Fatores como faixa etária, público-alvo, segmento de mercado, produtos e outros 

influenciam no tipo de som a ser utilizado. 

Desta forma, o som é um elemento relevante às marcas e possibilita ser 

explorado ao máximo pelos profissionais de marketing de forma a influenciar fidelizar 

os consumidores. 

 

5.1.4. Marketing sensorial através do paladar 

Segundo Lindstrom, (2012), paladar e o olfato estão quimicamente ligados, 

um completa o outro, porque o paladar é despertado com a integração de outros 

sentidos principalmente o olfato, que compreende e reconhece como sabor, 

alcançando as emoções e as lembranças do consumidor. Nosso corpo, quando 

estimulado, gera a necessidade de consumir ou adquirir produto. 

O estímulo do paladar convida o consumidor a degustar o produto, causando 

sentimentos e sensações agradáveis e fazendo com que ele dedique mais tempo no 

processo de escolha do produto. Neste caso, o estímulo do olfato também é 

bastante significativo, já que, segundo Reis (2012), “testes sensoriais realizados 

pelas empresas fornecedoras de fragrâncias e sabores mostram que sem o uso o 

olfato, a percepção do paladar em relação a um determinado alimento muda 

radicalmente. ”  

O paladar trata do sentido que exige mais cautela quando for escolhido, pois 

é complicado agradar paladares variáveis, já que os receptores mudam conforme o 

homem envelhece, o sentido de uma criança é mais forte, e conforme vai 

envelhecendo vai perdendo a precisão de sentir gostos.   
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5.1.5. Marketing sensorial através do olfato 

Dentre os sentidos fisiológicos humanos, o olfato possui acesso mais direto 

ao cérebro. Ele é responsável por guardar e intermediar as memórias e as emoções.  

O ser humano é capaz de reconhecer até dez mil aromas diferentes. Segundo Batey 

(2010, p. 118), “as pessoas são capazes de se lembrar de aromas com 65% de 

perfeição depois de um ano, enquanto a lembrança visual de uma fotografia cai 

cerca de 50% depois de apenas três meses. ” 

Assim, o olfato ao sofrer estímulos, rapidamente resgata uma memória 

emocional até então adormecida em nosso inconsciente. “Geralmente conseguimos 

reconhecer e responder numa fração de segundos aos odores da nossa infância. ” 

(BATEY, 2010, p. 117). 

Devido ao seu potencial em resgatar recordações e oferecer diferente 

sensações, o olfato obteve maior atenção dos profissionais de marketing. 

Estratégias voltadas a aromas passaram a ser desenvolvidas nas atividades de 

varejo, visando através do cheiro fixar a marca na mente do consumidor. 

No setor calçadista existem várias marcas que apostam no Marketing 

Sensorial, sobretudo no estímulo olfativo. “Segundo pesquisa encomendada pela 

Nike, 84% dos consumidores dispõem-se mais a comprar um par de calçados 

quando são influenciados por um aroma floral misto”. (RAZA, 2009). Entretanto, o 

autor também ressalta que o aroma sempre deve estar, de alguma forma, ligado ao 

produto oferecido. “Não se pode colocar, numa loja de artigos esportivos, um aroma 

de pão quente, por exemplo. ” (RAZA, 2009). Por estes motivos é que se faz 

necessário o conhecimento do marketing sensorial para que as empresas possam 

fazer as escolhas certas na promoção de seus produtos. 

6. RESULTADOS 

Por meio do tratamento dos dados coletados e processados, temos que 85% 

dos entrevistados são do sexo feminino e 15% do sexo masculino, sendo a maioria 

destes de 26 a 35 anos, representando 29% dos entrevistados, assim sendo 

percebe-se, que a idade média dos entrevistados está entre 26 a 50 anos, sendo 

estes 79% do total.  
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Foi possível apurar que 64% dos consumidores pesquisados, possuem 

renda familiar mensal de 1 a 3 salários mínimos, 30% de 3 a 5 salários mínimos, 4% 

de 5 a 7 salários mínimos e apenas 2% acima de 7 salários mínimos.  

Também foi possível apurar, que 88% da população entrevistada estava 

pesquisando ou comprando calçados infantis para membros da família, sendo 66% 

para o (a) filho (a), 14% para o (a) neto (a), 6% para o (a) sobrinho (a) e 2% para o 

(a) afilhado (a). Apenas 12% dos entrevistados disseram estar pesquisando ou 

comprando calçados para crianças a qual não possuem grau de parentesco, sendo 

5% para conhecidos e 7% para outros. 

 

Figura 1 – Influência pelo fato de poder 
experimentar o calçado (tato). 

 

 

 

 Figura 2– Influência pelo fato de poder 
sentir o cheiro do calçado (olfato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte:  Pesquisa de campo (2016) 

 

 

 

      Fonte:  Pesquisa de campo (2016) 

De acordo com a figura 1, 94% dos entrevistados afirmaram que a 

percepção sensorial influencia na hora da compra de um calçado infantil, sendo 

assim, um fator decisivo no processo de decisão de compra dos consumidores de 

calçados infantis. Normalmente, os consumidores são influenciados pelo poder do 

toque nos produtos, pois pegar, sentir a textura e experimentar os calçados traz uma 

dose de segurança ao consumidor em relação ao produto, aumentando assim as 

chances de compra. Já na figura 2, embora muitos calçados infantis tenham um 

aroma característico, apenas 20% dos entrevistados consideram o estímulo 

sensorial olfativo um fator que influencia na decisão de compra. 
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Figura 3 – Influência na compra pela 
(visão) forma de exposição dos calçados. 

 
 
 

 

 Figura 4– Por qual sentido há maior 
influência na hora da compra de um 

calçado infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte:  Pesquisa de campo (2016) 

 

 

 

      Fonte:  Pesquisa de campo (2016) 

 

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, a exposição dos calçados 

infantis nas vitrines mostra-se como estratégia relevante no processo de decisão de 

compra, uma vez que 92% dos entrevistados responderam que sim, a disposição 

dos calçados infantis na vitrine e a forma como são expostos influencia na hora da 

compra, enquanto que apenas 8% negaram esta influência.  

Entre os quatro sentidos apresentados (visão, tato, olfato e audição) a visão 

foi à opção de 59% dos entrevistados e os outros 41% optaram pelo tato. Portanto o 

resultado obtido prova a tese que a visão é o primeiro sentido humano responsável 

pelo processo de escolha, aquele que manda o estímulo para o cérebro reagir em 

direção ao desejo do consumidor. Mesmo sendo a visão o sentido mais importante, 

o tato permite a potencialização do seu efeito. O contato direto do cliente com o 

produto faz com que ele se sinta envolvido na compra, uma vez que o toque gera 

um sentimento de posse. 

Quando perguntados sobre qual tipo de sentimento ou sensação os 

estímulos sensoriais trazem na hora da compra de um calçado infantil, 44% dos 

entrevistados apontaram a sensação de bem-estar, isso porque “o tato pode indicar 

e criar uma proximidade emocional. Pode ser o portal para uma sensação de bem-

estar (...)”. (BATEY, 2010, p. 123). Para 27% da amostra pesquisada, os sentidos 

percebidos remetem à sensação de cuidado e proteção. Levando em consideração 

que a maior parte dos questionários foi respondida por pais, estes sentem a 

necessidade de adquirir um produto que ofereça uma maior segurança para o filho. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa apresenta dados comprobatórios da influência que o 

marketing sensorial provoca no processo de decisão de compra de calçados infantis. 

Ficou evidenciado que o público responsável pelo maior volume de compras são as 

mulheres, cujos calçados em sua maioria são adquiridos para seus filhos. Portanto 

as mães, como identificado, passam a ser o principal alvo que o marketing sensorial 

busca atingir nesse segmento. 

Entre os sentidos fisiológicos, a pesquisa revelou que a visão possui maior 

influência sobre o processo de compra dos calçados infantis, o que demonstra que 

estratégias como exposição em vitrines, propagandas com foco visual e outras 

evidenciando a imagem do produto, de fato apresentam resultados quando o 

objetivo é chamar a atenção do cliente a fim de influenciá-lo a efetuar a compra. A 

visão desperta o desejo de posse e possibilita ainda a compra irracional, onde o 

consumidor se sentindo atraído, acaba comprando por impulso, sendo esta também 

uma intenção do marketing sensorial. 

Seguido da visão, o tato se demonstrou como o segundo sentido que mais 

influencia na compra dos calçados infantis. Através do tato, o cliente possui um 

contato direto com o produto, permitindo-o analisar antes de concluir a compra. O 

fato da criança poder experimentar os calçados se demonstrou de grande relevância 

pelos consumidores, uma vez que isto permite identificar o conforto, o tamanho 

ideal, o peso, entre outras características. Assim, o tato mostra-se bastante influente 

no processo de compra. 

Foi possível identificar que os sentidos, quando estimulados no varejo de 

calçados infantis, proporcionam sensações agradáveis ao consumidor. A maioria 

dos pesquisados revelaram que o bem-estar é a sensação mais representativa, e o 

que cuidado, proteção também estão entre os sentimentos mais percebidos. Outros 

afirmaram que os sentidos, quando explorados, os remetem a infância. Há ainda 

alguns que percebem a sensação de calçado novo e outros que afirmam trazer 

sentimentos de nostalgia.  

A estratégia de marketing sensorial no setor de calçados infantis resulta na 

lembrança da marca ou produto na mente do consumidor, levando-o a assimilar 

determinado aroma, textura, som, imagem a marca, o que reflete na fidelização do 

cliente. 
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No Brasil, o marketing sensorial é um tema relativamente novo, 

necessitando, portanto, de ser aprimorado ao longo do tempo através de pesquisas 

e estudos. Dessa forma, a pesquisa oferece continuidade aos estudos relacionados 

à utilização de estímulos sensoriais como forma de provocar sentimentos e 

sensações, estabelecendo um elo emocional entre o consumidor e o produto, 

independentemente do seu ramo de atuação. 
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