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 Resumo 

A influência dos estímulos sensoriais no comportamento do consumidor é 

uma vantagem de competição por parte das empresas. No que diz respeito ao 

Marketing Olfactivo é importante perceber se os consumidores conseguem 

identificar o aroma ao qual estão expostos. Os estímulos olfactivos podem afectar a 

atitude do consumidor e a opinião que estes têm em relação ao espaço em questão. 

O objectivo principal deste trabalho é criar uma identidade olfactiva para o Hotel 

Moliceiro. 

Com o objectivo de confirmar a afirmação acima mencionada, 

desenvolveu-se um estudo em duas fases. Primeiro, realizou-se uma revisão da 

literatura sobre o que é o Marketing Sensorial e mais concretamente o Marketing 

Olfactivo e quais as suas vantagens e desvantagens. Segundo, procedeu-se à 

aromatização do Hotel Moliceiro, para perceber se os clientes percepcionavam o 

aroma e qual a avaliação que estes faziam ao espaço do Hotel, foi ainda 

desenvolvido um questionário aplicado junto dos clientes para recolher a opinião 

dos mesmos sobre o aroma . A recolha de dados decorreu nos dias 17, 18 e 19 de 

Abril , resultando numa amostra de 70 questionários.  

Através dos resultados obtidos percebeu-se que o aroma seleccionado é do 

agrado geral dos inquiridos e assim conseguiu criar-se uma identidade olfactiva 

potencial interesse para o Hotel Moliceiro. Percebeu-se ainda que o género não 

tem influência directa na avaliação do aroma, mas, por outro lado, o facto de ser 

fumador tem influência num dos campos da avaliação do aroma.  

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Marketing Olfactivo, aroma, identidade olfactiva, Hotel Moliceiro. 
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Abstract 

The influence of sensory stimulation in consumer’s behavior is an 

advantage in the way companies compete between themselves. Regarding 

Olfactory Marketing is important to understand if consumers can identify the 

aroma they are exposed to. Olfactory stimuli may affect consumer’s attitude and 

opinion about the environment. The main objective of this work is to create an 

olfactory identity for Moliceiro Hotel. 

To prove what is said above, a study has been developed in two phases. 

First, it was made a literature revision about on what is Sensory Marketing, 

particularly Olfactory Marketing and its advantages and disadvantages. Second, 

Moliceiro Hotel was aromatized, to understand if consumers perceive the aroma 

and their evaluation about Hotel’s environment. Yet was developed a 

questionnaire applied to the consumers to collect their opinion about the aroma. 

Data collection took place on April 17th, 18th and 19th with the total amount of 70 

questionnaires. 

Through the obtained results, it was understood that the chosen aroma 

was broadly welcomed by the consumers so that it was created a potential 

olfactory identity for Moliceiro Hotel; also by the analysis of the questionnaires it 

was also clearly understood that the genre has no direct influence in the evaluation 

of the aroma, but, in the other hand, the fact of being smoker has influence in one 

of the aroma’s evaluation fields. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Olfactory Marketing, aroma, olfactory identity, Moliceiro Hotel. 
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“Vivemos numa era publicitária em que a melhor forma de persuadir é transmitir 

emoções e sensações através dos seus produtos. As marcas estão preocupadas, de 

maneira geral, com a fidelização dos seus clientes. Proporcionar aos consumidores 

boas experiências, tanto tangíveis como intangíveis, é fundamental. Mais do que 

obter um benefício visível, o consumidor busca o prazer emocional” 

 

 (Galhardi, 2010). 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização 

Actualmente, um dos maiores desafios do Marketing passa por tentar 

detectar quais as preferências dos consumidores e o porque destes consumirem 

determinados produtos ou serviços. Quando se compra um produto ou serviço 

existe uma experiência vivida pelo consumidor, por isso cada vez mais as empresas 

apostam no Marketing Sensorial para criar diferentes experiencias sensoriais aos 

seus clientes. 

1.2. Objectivos do projecto 

Os objectivos deste projecto centram-se na criação de uma identidade 

olfactiva para o Hotel Moliceiro. Também se pretende perceber se existe uma 

relação entre o género e avaliação do aroma, entre a idade e a avaliação do aroma e 

se ser fumador tem alguma relação com a avaliação do aroma. 

1.3. Justificação do projecto 

O Marketing olfactivo cada vez mais é utilizado para atrair os clientes e 

esta a ser utilizado em diferentes tipos de serviços e nomeadamente hotéis, para 

assim criar uma identidade olfactiva da marca. 

Illanes e Ikeda (2009) apontam que o marketing olfactivo abrange 

diversos segmentos tais como lojas, academias, restaurantes, indústrias, 

concessionários, escolas, hotéis, agências de turismo e aeroportos.  

Segundo Barbosa e Souza (2003) o marketing olfactivo actualmente já se 

encontra presente na aromatização dos pontos de venda no comércio, de prestação 

de serviço, em ambientes culturais, educacionais e de trabalho. 

Dos cinco sentidos, o olfacto e nomeadamente o Marketing olfactivo tem 

sido o menos utilizado pelas marcas. Existem estímulos sensoriais que, apesar de 

não serem conscientemente percebidos pelos consumidores, são capazes de 

alterar os seus comportamentos. É o caso do estímulo olfactivo, que através da 

aromatização, quer seja de serviços ou de produtos, influenciam as escolhas e 

avaliações dos consumidores de forma camuflada. (Bone & Ellen, 1998). 
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1.4. Decisões metodológicas 

Utiliza o método exploratório, constituído por dados primários e 

secundários. Os dados primários serão quantitativos e recolhidos através de um 

questionário, sendo estes dirigidos aos clientes do Hotel Moliceiro. Já os dados 

secundários serão obtidos através de pesquisa bibliográfica, sendo esta constituída 

por livros e artigos científicos. 

A análise dos questionários será realizada recorrendo aos programas 

Sphinx e SPSS, o programa Sphinx, servirá caracterizar a amostra, no SPSS será 

realizado o teste as hipóteses e serão utilizados os Test-T, o cruzamento de dados 

para testar as hipóteses, no SPSS também serão elaborados clusters para perceber 

como se dividem os inquiridos.  

Os dados primários (quantitativos) têm como objectivo perceber se o 

aroma é percepcionado pelos clientes e se é do agrado destes porque só se este 

tiver uma avaliação positiva pudera ser utilizado e assim criar a identidade 

olfactiva do Hotel. Os dados secundários pretendem mostrar as diversas opiniões 

relativas sobre o tema em estudo. 

1.5. Estruturação do projecto 

Este estudo será dividido em cinco fases que têm como objectivo resolver 

a problemática do estudo e o seu desenvolvimento. 

Na primeira fase apresenta-se a introdução, onde se vai expor o tema da 

tese e será feita uma breve apresentação do local onde será feito o estudo e  as 

razões para a escolha do mesmo. 

A segunda fase passa pela revisão da literatura, onde será feita uma 

análise teórica sobre o tema em estudo de modo a apresentar todos conceitos que 

estão relacionados do estudo e perceber as diferentes visões dos diversos autores 

que serão analisados. 

A terceira fase é a definição da metodologia que será utilizada no estudo 

empírico. Já na quarta fase é feita a apresentação e discussão dos resultados. 

Finalmente, na quinta fase, serão apresentadas as conclusões de todo o 

trabalho realizado, linhas futuras e limitações do mesmo.  
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2. UNIDADE HOTELEIRA ESCOLHIDA 

Para desenvolver este projecto profissional a escolha recaiu sobre o Hotel 

Moliceiro, após uma conversa com a Manager percebeu-se que esta unidade 

Hoteleira anteriormente já tinha tentado encontrar um aroma que fosse adequado 

ao seu espaço, mas o processo de aromatização não correu como planeado e o 

aroma escolhido não foi o mais adequado, pois além de intenso também se tornava 

enjoativo. 

2.1. O Hotel Moliceiro 

 O Hotel Moliceiro está integrado num cenário de história e autenticidade, 

no qual domina a Arquitectura Arte Nova, encontra-se inserido numa área de 

verde e água. Esta unidade de 4 estrelas é privilegiada pela sua localização, 

espelhada no Canal Central da Ria de Aveiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: http://www.hotelmoliceiro.pt/ 

Ilustração 1 Fachada do Hotel Moliceiro 
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2.2. Local a aromatizar 

A escolha do local a ser aromatizado foi uma decisão que implicou 

perceber quais as zonas em que os hóspedes do Hotel Moliceiro permanecem mais 

tempo, os quartos estavam fora de questão porque o aroma podia não ser do 

agrado os hóspedes e poderia gerar mau estar, na zona do bar também não era um 

local muito apropriado porque nesta zona se iriam misturar vários aromas, por 

isso a zona que pareceu que seria a mais adequada para aromatizar era a recepção, 

visto que todos os hóspedes do Hotel têm que passar por esta zona. O 

procedimento associado à aromatização está descrito no ponto 6.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2 Recepção do Hotel Moliceiro 

Fonte: http://www.hotelmoliceiro.pt/ 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Marketing Sensorial 

O marketing sensorial surge na tentativa de preencher algumas lacunas 

deixadas pelo marketing tradicional que partes do princípio de que os clientes 

avaliam as características funcionais dos produtos, comparam e fazem suas 

escolhas de acordo com suas necessidades (Januzzi; Pacagnam, 2000). 

De acordo com Trierweiller et al. (2011), o marketing sensorial tem como 

propósito fixar uma marca, produto ou serviço na mente do consumidor criando 

sensações através dos sentidos, formando assim, um vínculo emocional.  

Segundo Lindstrom (2005), nos dias que correm 99% das campanhas 

publicitárias utilizam apenas o sentido da visão e audição, o que faz com que todas 

sejam demasiado semelhantes.  

Em relação às marcas, Lindstrom (2005) afirma que a marca é 

multissensorial, pois é percebida por todos os cinco sentidos, e não apenas pelo 

visual. As experiências sensoriais da marca são fundamentais para a fidelização e 

para a criação de aura pública.  

O mesmo autor considera ainda que somos escravos dos nossos sentidos, 

pois é através deles que temos consciência das suas decisões.  

Actualmente o Marketing Sensorial, está a assumir-se como uma alternativa 

ao Marketing de Massas e ao Marketing Relacional. Nesta nova abordagem, as 

marcas devem interagir com os consumidores de uma forma mais personalizada, 

desenvolvendo estrategicamente experiências multissensoriais que os 

surpreendam e seduzam constantemente. Assim sendo, a racionalidade dá lugar às 

sensações, na qual os sentidos e a mente humana são, do ponto de vista 

estratégico, o centro de todo o processo de comunicação (Hultèn, Broweus & Dijk 

Van, 2009). 
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Tabela 1 Vantagens e Desvantagens do Marketing Sensorial 

Vantagens  Desvantagens 

Envolvimento do consumidor com a 

marca/produto/serviço;  

Quantidade de pessoas que têm 

oportunidade de experimentar 

sensorialmente o produto/serviço. 

Impacto que a marca/produto/serviço 

cria na mente do consumidor;  

Devido à abrangência do público-alvo, 

não é uma forma de comunicar 

selectiva;  

Notoriedade da marca; Quando uma experiência não é bem 

aceite pelo consumidor nunca mais é 

esquecida;  

Diferenciação criada na mente do 

consumidor;  

Pode ter custos elevados, dependente 

do tipo de experiências; 

Fidelização de clientes; Nem sempre é rentável;  

Momentos únicos proporcionados ao 

consumidor;  

Pode acabar por cansar o consumidor; 

Estimula a compra; Depois de experimentarem o produto, 

podem acabar por não gostar.  

As marcas ganham valor.  

Fonte: Adaptado de Andrés, Caetano e Rasquilha (2006) 
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Em suma, o Marketing Sensorial pretende proporcionar ao consumidor 

experiências inesquecíveis. O Marketing Sensorial tem como objectivo que os 

consumidores que passem por essas experiências no futuro consigam associar as 

emoções vividas durante a experiência às marcas. 

Hoje em dia já são visíveis os vários esforços dos produtos, marcas, 

empresas de atingirem os seus consumidores e cativa-los para a compra usando o 

Marketing Experiencial, assim sendo esta técnica de Marketing é uma estratégia 

inovadora e é nos tempos que correm é fundamental para as empresas se 

distinguirem umas das outras.  

3.2. O Sentido do Olfacto  

Os aromas são omnipresentes e vivemos constantemente neles emergidos. 

No entanto, eles não são tão facilmente identificáveis quando comparados com 

estímulos visuais ou auditivos (Chebat & Michon, 2003). Para Brian Moeran 

(2007), o olfacto, por muito tempo considerado por filósofos como um sentido 

primitivo, era muito mais associado ao prazer sensorial do que à captação de 

informações e à cognição intelectual, uma vez que a sua compreensão não se 

prestava à abstracção mental. O autor ainda comenta que o olfacto era tido como 

um sentido sexual e instintivo, mais útil aos animais irracionais que aos seres 

humanos, visto que o seu papel como ferramenta de cognição intelectual era 

subestimado. De forma interessantemente coincidente, o mesmo ocorreu no 

contexto do marketing, onde, por muitos anos, os esforços foram direccionados a 

acções focadas apenas em aspectos visuais e auditivos.  

Segundo Krishna (2011), o olfacto é o sentido cuja codificação sensorial 

perdura mais tempo na memória do Ser Humano, comparado a outros sentidos. 

Rocha (2007) aponta que o olfacto é considerado o sentido mais 

manipulável do ser humano. Quando uma pessoa sente um determinado odor 

repetidamente é capaz de reviver todas as emoções, associadas ao aroma, 

vivenciadas anteriormente. Esse processo acontece, pois quando inspiramos um 

aroma, o cérebro activa o sistema límbico que é o responsável pelas emoções. 
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Dessa forma, o marketing olfactivo surge para criar um logótipo olfactivo, de forma 

que os clientes associem uma marca ou produtos a uma determinada fragrância. 

Segundo Donnici (2005), o sistema olfactivo tem capacidade de armazenar 

até dez mil aromas, que levam apenas 1/3 de segundo a atingir o cérebro. Todavia, 

existem cerca de cem mil odores no mundo, grande parte deles denominados por 

primários, que são os responsáveis por influenciar o humor e o comportamento 

humano. 

De acordo com Maille (2001), o olfacto é responsável por 33% das 

informações enviadas ao nosso cérebro em milésimos de segundos, além de 

despertar e aguçar os outros sentidos.  

O mesmo autor afirma que a habilidade de identificar e rotular um cheiro é 

tão limitada que, em geral, uma pessoa é capaz de identificar apenas 40% a 50% 

dos aromas utilizados.  

Algumas de nossas lembranças olfactivas mais marcantes provêm da 

infância. O sentido de olfacto dos adolescentes é 200% mais forte do que os adultos 

que passaram da meia-idade. Considerando que a influência das crianças nas 

decisões de compra dos pais atinge o nível de 80%, apelar para o sentido do olfacto 

torna-se cada vez mais importante (Lindstrom, 2007). 

É através do sistema olfactivo que podemos realizar tarefas como verificar 

se algo é ou não comestível, mesmo antes da ingestão, reconhecer indivíduos da 

mesma espécie ou até mesmo comunicar informação socialmente relevante (Hays, 

2003; Wysocki & Preti, 2004). 

Os humanos podem reconhecer, aproximadamente, mais de quatrocentos 

mil odores, os cheiros flutuam pelo ar e, quando os inspiramos, entram pelas 

nossas narinas e vão para o fundo da cavidade nasal, onde são absorvidos por uma 

mucosa que contém células especializadas denominadas neurónios olfactivos 

(Malnic, 2008). Dessa forma, a inserção de um dado cheiro na cavidade nasal activa 

receptores proteicos que se localizam nos cílios dos neurónios olfactivos, gerando 

a produção de sinais eléctricos nestas células. Tais sinais são transmitidos ao 

sistema límbico – região cerebral considerada responsável pelo desencadeamento 

de emoções e memórias; assim, certos cheiros podem activar o hipotálamo – região 
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cerebral que estimula a produção de harmónios controladores de uma série de 

comportamentos inatos, tais como o apetite e a reprodução sexual. 

 Sendo o olfacto o sentido que mais tempo perdura na memória das pessoas 

e sendo através deste sentido que conseguimos reviver todas as emoções 

associadas a esse aroma, é importante para as empresas trabalharem esse aroma 

para se diferenciarem da concorrência.  

 

3.3. Marketing Olfactivo 

Uma pesquisa realizada pela Universidade Rockfeller, de Nova Iorque, em 

1999, indicou que 35% da memorização vêm do olfacto e 5% da visão. Hoje em dia, 

o marketing procura ferramentas que causem um impacto emocional, não 

utilizando somente a logo marca, mas criando uma identificação com o consumidor 

(Moutinho, 2010). 

Segundo Bernardes (2005), apesar da denominação de marketing olfactivo 

ser nova, a ideia de se explorar o aroma como forma de atrair clientes já é usada há 

muito tempo. Este tipo de acção não nasceu para seduzir o consumidor e instiga-lo 

a comprar mais, mas para retirar/camuflar cheiros incómodos que eram 

consequências dos processos de fabricação, stocks ou outros. Nos supermercados, 

por exemplo, o cheiro que provinha da peixaria era característico, mas não 

agradava aos consumidores. Posteriormente identificou-se que as pessoas se 

sentiam bem na presença daqueles novos aromas e passou-se a utilizar 

fragrâncias, como cravo e baunilha, para estimular a fome dos clientes. Com a 

aprendizagem que foi feita por parte dos lojistas e fabricantes sobre o poder dos 

aromas, novas combinações foram criadas e segundo o mesmo autor um grande 

número de vendas deve-se ao uso das fragrâncias.  

Segundo Pinheiro et al (2008), o marketing olfactivo é uma ferramenta que 

trabalha o estímulo do consumo através do centro das emoções (sistema límbico) 

com o intuito de aproximar o cliente da marca, utilizando recursos diversos em 

conjunto com a identidade olfactiva, criando um vínculo de sinergia e empatia com 

o produto ou empresa. 
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A utilização do marketing olfactivo tem o intuito de incitar determinados 

comportamentos individuais, de acordo com o que as organizações aspiram (mais 

vendas, consolidação da marca), já que a utilização do olfacto detém impactos 

significativos na mente e no emocional do ser humano. (Fredrickson, 2000). 

Flôr e Umeda (2009) dizem que a utilização do marketing olfactivo é 

diversificada, podendo ser aplicada junto ao cheiro do produto, ao ambiente de 

trabalho dos colaboradores, à ambientação do comércio; além de outras inúmeras 

opções.  

O marketing olfactivo visa criar uma identidade olfactiva para a marca 

através do mesmo processo de criação de uma logo marca visual. É importante 

ressaltar que esse tipo de estratégia influencia indirectamente o consumidor e não 

é o factor decisor sobre a compra de determinada marca, mas um auxílio pensando 

no bem-estar do cliente (Passi, 2007 apud Flor, 2008). 

De acordo com Flor (2008), pesquisas realizadas na Alemanha indicam 

que a aromatização no ponto de venda pode aumentar em 15,9% o tempo de 

permanência do cliente dentro da loja e em 14,8% a probabilidade de compra.  

O mesmo autor afirma que o Marketing olfactivo visa o uso de fragrâncias 

que actuam nas reacções emocionais dos seres humanos. 

A difusão de aromas agradáveis em ambientes de lojas tem-se tornado 

cada vez mais comum, esta prática tem como objectivo de melhorar a experiência 

de consumo e aumentar o volume de vendas (Miller, 1993; Daucé et al, 2004). 

Wirtz, (2001) acredita que os aromas de um ambiente operam de forma 

subliminar sobre os consumidores e que afectam directamente as suas emoções e 

por consequência, as vendas. 

O Marketing olfactivo é um recurso do Marketing Experiencial, que através 

da aromatização pretende criar um vínculo entre o cliente e a marca visto que as 

fragrâncias despertam emoções nos consumidores. 
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3.4. Efeitos do marketing olfactivo 

A congruência do aroma com a categoria de produto/serviço refere-se ao 

quão um estímulo olfactivo complementa o contexto (Macinnis; Park, 1991). Por 

essa razão alguns odores, embora sejam categorizados como agradáveis, podem 

ser considerados impróprios dependendo do contexto no qual são inseridos (Bone, 

Ellen, 1999). 

De acordo com Bone e Jantrania (1992) os aromas ambientais congruentes 

tendem a melhor as avaliações do ambiente e dos produtos expostos. Por outro 

lado, aromas inconscientes com um produto tendem a apresentar efeito negativo 

sobre as avaliações de uma atmosfera.  

O aroma pode ser processado e gerar um efeito, sem que os clientes 

necessariamente notem o estímulo. Diante disso, os estímulos olfactivos 

representam um elemento que os consumidores não conseguem ignorar (Turley e 

Millian, 2000). 

Os odores possuem, condições que favorecem um sentimento de nostalgia e 

combinam dimensões que podem ser positivas ou negativas. Odores agradáveis 

aumentam o tempo que os consumidores passam nos ambientes de consumo e 

também, ao passo que odores desagradáveis geram comportamentos de fuga 

(Januzzi; Pacagnam, 2000). 

Os odores podem despertar emoções ou criar sensações de tranquilidade; 

podem invocar recordações ou aliviar o stress (Michell, Kahn e Knasko, 1995). 

Algumas reacções a aromas resultam de associações iniciais que invocam 

sensações boas ou ruins e isso explica o porque das empresas explorem as 

conexões entre odor, recordação e estado de espírito (Ellen e Bone, 1998). 

Os efeitos que um determinado aroma pode ter variam bastante entre os 

indivíduos, uma vez que a avaliação do cheiro depende das associações cognitivas 

feitas por cada um (Bone e Ellen, 1999). 

Acredita-se que as respostas aos estímulos olfactivos são primordialmente 

automáticas, de modo que afectam o estado físico antes de ter impacto sobre a 

cognição Geralmente, a reacção a um determinado cheiro pode apresentar dois 

tipos de respostas: prazerosa ou desagradável. A presença do odor pode causar um 
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forte impacto no estado anímico, nas reacções emocionais e de avaliação e até 

mesmo na intenção de compra e comportamento dentro da loja (Ellen e Bone, 

1998). 

O Marketing Olfactivo pretende que os aromas despertem estímulos 

agradáveis nos consumidores, mas as empresas deve perceber que os efeitos do 

marketing olfactivo podem gerar também efeitos negativos nos seus 

consumidores. 

3.5. Logo olfactivo  

Segundo Lehu, et al. (1999), o logo olfactivo é equivalente a um carimbo ou 

a um jingle, por se tratar de algo facilmente identificável. O logo olfactivo visa a 

criar uma identidade olfactiva, através do aroma, associando-o a uma marca. 

De acordo com Caio Lauer (2012), existe todo um processo na produção de 

uma fragrância para determinada marca ou produto - são analisados diversos 

factores da marca como público-alvo, logótipo, segmento de actuação, entre outros.  

Na perspectiva de Belai (2008) uma logo marca aromática precisa ser criada 

tendo em mente o público-alvo. Quanto menor for esta variação para um 

determinado produto, mas fácil será a criação de uma logo marca olfactiva. As 

maiores preocupações que acompanham um logótipo olfactivo são que elas 

carregam interesses diversificados e os seus clientes surgem de várias direcções e 

de camadas socioeconómicas diferenciadas, tornando a escolha de uma fragrância 

algo delicado. 

O aroma escolhido deve simbolizar não somente os valores da empresa. 

Deve também ser atraente universalmente. Para obter tal resultado, é necessário 

estabelecer um protocolo que limita a possibilidade de erros e permite que a 

escolha seja repetidamente testada antes de ser adoptada. (Belai, 2008). 

Assim como a logótipo/logo marca fornece identidade à empresa, a 

composição aromática (perfume) especialmente preparada para uma marca 

reforça a identificação desta pelo público, como se fosse a “logo marca olfactiva” 

desta empresa. A utilização de aromas personalizados ou bem conhecidos e 

agradáveis torna-se um vínculo de memória do indivíduo para com a loja ou 

empresa.  (Ary & Carmen, 2003 ) 
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O logo olfactivo funciona como o logótipo de uma marca para assim ser mais 

fácil reconhecer uma determinada marca, quando se esta a criar o logo olfactivo é 

necessário ter em consideração o publico-alvo para quem se destina o produto ao 

serviço aromatizado.  

O Hotel Moliceiro já possui um logótipo visual mas pretende criar um logo 

olfactivo para que os seus clientes fiquem mais satisfeitos e posteriormente 

quando sentirem o mesmo aroma o associem ao Hotel.  

3.6. Aplicação do Marketing Olfactivo 

Lindstrom (2007) cita dois exemplos que relatam a eficiência do marketing 

olfactivo, a primeira delas diz que dois pares de ténis idênticos de uma 

determinada marca foram colocados em duas salas também idênticas, mas 

separadas, sendo que uma das salas foi aromatizada com uma fragrância floral e a 

outra não. Uma pesquisa constatou que 84% dos consumidores pesquisados 

preferiram os ténis expostos na sala com fragrância, além de darem um valor 

maior também aos pares localizados na sala aromatizada. A segunda experiência 

relatada foi realizada num Casino em Las Vegas, onde uma área foi separada e 

aromatizada com uma fragrância não relatada e nas semanas seguintes a renda das 

máquinas localizadas nas áreas sem aromatização foi comparada com as rendas 

das máquinas localizadas na área aromatizada e foi constatados lucros 45% 

maiores nas áreas aromatizadas. 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) também relatam uma experiência 

positiva da utilização do marketing olfactivo, o estudo descrito mostrou que um 

ambiente aromatizado aumenta a atenção dispensada do consumidor na avaliação 

das marcas, o que consequentemente aumenta a memorização, inclusive de marcas 

desconhecidas. 

Embora existam evidencias na literatura de que as mulheres são mais 

hábeis em detectar odores e são mais sensitivas, as pesquisas analisadas por Bone 

e Ellen (1999) não apresentam diferença estatisticamente significativa quando 

foram usados apenas homens ou apenas mulheres na amostra. Isto sugere que a 

questão género precisa continuar a ser considerada no que diz respeito ao impacto 

dos filmes.  
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Salazar e Farias (2006) investigaram como a atmosfera de loja influencia as 

emoções do consumidor e qual a influência destas emoções na satisfação com o 

ambiente. Os autores concluíram que a atmosfera influencia positivamente o 

prazer na experiência dos consumidores e que este por sua vez contribui para a 

satisfação do consumidor. 

Gobé (2002) afirma que estudos revelam que o cheiro tem o potencial de 

evocar as emoções com maior força que qualquer outro sentido. Isto se deve ao 

facto de existirem mais conexões entre a região olfactiva do cérebro e o complexo 

amígdalo-hipocampal (onde a memória emocional é processada) do que para 

qualquer outro sentido. O cheiro não é filtrado pelo cérebro; é instintivo e 

involuntário. Portanto, o nariz é na realidade um elo directo para as memórias e 

emoções, esperando por seu estímulo. 

Entretanto, Lindstrom (2007) afirma que o cheiro nos afecta muito mais do 

que possamos imaginar. Testes demonstram que nosso humor melhora 40% 

quando estamos expostos a uma fragrância agradável – particularmente quando é 

uma fragrância que desperta boas lembranças. Aliás, pesquisas revelam que 

clientes expostos a perfumes bons, cheiro de café, pães e biscoitos não somente 

melhoram seu humor, mas, também, passam a se comportar de maneira mais 

gentil e até altruística (Gobé, 2002). 

A cadeia de Hotéis Sofitel aromatizou a zona da recepção com aroma de 

limão por ter propriedades revitalizantes, quando os responsáveis de marketing 

do grupo chegaram à conclusão que 85% dos clientes realizavam viagens longas e 

estavam sob efeito de jetlag. Outro exemplo são as zonas de embarque dos 

aeroportos que, quando aromatizadas com flores, deixam os passageiros mais 

calmos (Biomist, 2011). 

Em suma, e através dos estudos que foram realizadas percebe-se que o 

Marketing Olfactivo nos Serviços traz benefícios para as empresas. Verificou-se 

que os produtos e serviços aromatizados são os que mais facilmente são 

memorizados e mais rapidamente cativam os consumidores, é de salientar que a 

aromatização melhora a avaliação das marcas por parte dos consumidores.  



 

 Liliana Cerqueira    26 

3.7. A influência do aroma no Comportamento do consumidor 

Para Heimstra e McFarling (1979) a relação existente entre o estímulo e 

comportamento pode resultar numa força motivadora para os consumidores, 

diante de diversas situações ambientais, através de reacções temporárias ou 

permanentes de aproximação ou de fuga. Deste ponto e vista, seria possível 

determinar variações ambientais que influenciam o comportamento individual, 

reforçando a existência da influência dos elementos ambientais sobre o 

comportamento humano. 

De acordo com Bliss (1978), a percepção humana em ambientes físicos é 

importante, uma vez que, a percepção do ambiente é diferente da percepção dos 

objectos que compõe. Os estímulos que chegam aos indivíduos nem sempre 

produzem uma reacção imediata e automática.  

Lindstron (2005) afirma que enquanto a imagem se fixa por alguns meses, 

o cheiro fica por alguns anos, sobretudo se houver um envolvimento emocional 

entre a empresa/marca e o consumidor. Contudo 83% dos investimentos 

publicitários concentram-se ainda nas mensagens que procuram seduzir os olhos e 

os ouvidos apesar de 75% das nossas emoções serem influenciadas pelo olfacto. 

Uma das primeiras reacções dos consumidores é gostar ou não de um 

determinado aroma, a característica de um odor torna-se mais marcante na 

medida em que o tal cheiro remete a experiências e emoções passadas. (Carneiro, 

2009). 

Os odores podem criar sensações de tranquilidade, relembrar situações e 

aliviar o stress, fazendo com que o consumidor queira permanecer mais tempo no 

local ou não (Mitchell, Kahn & Knasko, 1995). 

Morrin e Ratneshwar (2003) chegaram à conclusão que o aroma ambiente 

aumenta o reconhecimento e a recordação de uma marca. Ideia completada por 

Bosmans (2006), que afirma que o aroma ambiente pode resultar em ligações 

semânticas com memórias emocionais e assim melhorar a avaliação de um 

produto. 

Os estímulos sensoriais podem servir para seduzir o consumidor, 

influenciando no processo da decisão de compra dos clientes e gerando 
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experiências prazerosas, além do incremento das vendas. As escolhas da compra 

dão-se pela interacção do cliente como ambiente, através dos sentidos humanos, 

que remete a uma sensação de prazer ou excitação (Motta, 2002; Sollomon, 2005). 

Segundo Conceição (2005), os gestores que utilizam o marketing olfactivo 

como estratégia competitiva, procuram, através dessa técnica, conquistar e seduzir 

o consumidor, mesmo que ele não saiba ao certo o que está estimulando-o. O 

consumidor é emocional e a ideia é exactamente aumentar o impulso emocional e 

diminuir a resistência racional a uma compra. 

De acordo com Chebat e Michon (2003), pesquisas realizadas até ao momento 

mostram que o ambiente de loja é capaz de influenciar o volume de vendas, a 

avaliação dos produtos e o grau de satisfação dos clientes.  

Para Simões citado por Caritá (2009) uma boa composição olfactiva é capaz de 

atrair a atenção do cliente, podendo aumentar o tráfego no estabelecimento, o 

tempo de permanência dentro da loja, despertar a fome e até a libido. Actualmente, 

devido à evolução da tecnologia e à procura constante de diferenciais para 

produtos e marcas, milhares de aromas podem ser reproduzidos artificialmente, 

transformando-se num instrumento de marketing na disputa pela fidelidade do 

consumidor. Com a comunicação olfactiva é possível devolver ao consumidor 

cheiros que ele deixou se sentir seja por causa da poluição ambiental ou da 

adopção de embalagens a vácuo. 

Os aromas podem ser divididos em dez categorias: tonificantes, estimulantes, 

refrescantes, revitalizantes, calmantes, fortificantes, purificantes, regeneradores, 

reconfortantes, sedutores e relaxantes (Airey, 2004). Lindstrom (2005), refere que 

apesar do ser humano distinguir estes diferentes aromas, a percepção diverge de 

pessoa para pessoa, dependendo de variáveis como o género, idade e raça. 

De acordo com Underhill (1999), cada vez mais as decisões de compra são 

tomadas dentro da própria loja. Os clientes costumam ser susceptíveis a 

impressões e informações adquiridas nas lojas, em de vez de basear as compras 

não somente na fidelidade à marca ou na publicidade.  

De acordo com Lovelock e Wirtz (2007) o odor próprio de um ambiente pode 

ou não ser percepcionado de forma consciente pelos clientes e não está 
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necessariamente relacionado a algum produto em particular. No caso de padarias, 

pizzarias e cafetarias o cheiro está directamente ligado ao produto comercializado, 

porém alguns comerciantes que não comercializam este tipo de produto também 

podem utilizar aromas a seu favor. Chebat e Michon (2003), seguem a mesma linha 

que Lovelock e Wirtz e acrescentam que o uso de perfume em ambiente comercial 

pode ser benéfico se congruente com o ambiente de compra. Porém, a mesma 

fragrância pode ficar totalmente ineficiente, ou pior, ter efeitos negativos, se 

inapropriadamente usada. Se cheiros ambientes são incluídos nos principais 

instrumentos do marketing, é relevante que pesquisadores e gestores procurem 

compreender os seus impactos nos consumidores. 

Ward et al. (2003) salientam que a percepção do cheiro, por parte dos clientes, 

é influenciada por aspectos culturais. Assim, determinados grupos podem ter 

reacções distintas em relação a aromas específicos. Estes autores observaram 

também que o aroma é um dos estímulos que leva o consumidor a ter uma 

impressão geral da loja. 

Em suma, os aromas podem criar diferentes emoções nos consumidores, pois 

podem afectar o humor e os sentimentos das pessoas de uma forma positiva. 

Ao aromatizar os produtos/serviços as empresas pretendem conquistar e 

seduzir os consumidores e fazer com que estes permaneçam mais tempo no local 

de compra e como resultado disso aumentar o grau de satisfação e reconhecimento 

dos mesmos.  

O facto de os aromas melhorarem os níveis de concentração dos indivíduos e 

contribuírem para um melhorar a sua capacidade de memória, faz com que o 

consumidor se lembre de uma determinada compra e respectiva marca, o que leva 

a um elo com a empresa.  

 

 

3.8. Marketing olfactivo nos serviços 

Segundo Bone, Ellen (1999), os comerciantes acreditam que determinados 

cheiros podem apresentar impacto expressivo sobre o comportamento dos 

consumidores. No entanto, para que possam adicionar fragrâncias ambientais em 
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lojas e espaços de serviço, é preciso perceber como as fragrâncias agem sobre os 

consumidores.  

O marketing olfactivo utiliza os estímulos olfactivos para reforçar a lembrança 

da marca nos consumidores através da aromatização de ambientes (Souza, 2007). 

Sendo assim, ao aromatizar um ambiente numa loja através da pulverização de 

fragrância, seja através do ar condicionado ou através de equipamentos 

específicos, a empresa diferencia-se das outras e consequentemente agrega a sua 

logo marca visual um logótipo olfactivo. 

Flôr e Umeda (2009) dizem que a utilização do marketing olfactivo é 

diversificada, podendo ser aplicada junto ao cheiro do produto, ao ambiente de 

trabalho dos colaboradores, à ambientação do comércio; além de outras inúmeras 

opções. Nas ambientações, a aplicação do aroma pode ser realizada por meio da 

aspersão, difusão, ventilação, evaporação, volatilização, ou nebulização; a escolha 

do método vai depender do tamanho do espaço passivo de ser ambientado.  

No comércio, o estímulo olfactivo geralmente recebe a denominação de aroma 

e a sua influência pode, de acordo com Gulas e Bloch (1995), ser de dois tipos: o 

aroma específico de objectos e o aroma presente no ambiente. O primeiro refere-se 

a pistas utilizadas pelo consumidor para avaliar a qualidade e os atributos dos 

produtos (Bone e Jantrania, 1992), principalmente daqueles em que o cheiro é um 

factor primordial, como alimentos, bebidas, cosméticos e produtos de limpeza 

(Milotic, 2003). 

A difusão de aromas agradáveis em ambientes de lojas tem tornado cada vez 

mais comum, esta prática tem como objectivo de melhorar a experiencia de 

consumo e aumentar o volume de vendas (Miller, 1993; Daucé et al, 2004). 

Acreditam-se que os aromas de um ambiente operam de forma subliminar sobre 

os consumidores e que afectam directamente as suas emoções e por consequência, 

as vendas (Matilla; Wirtz, 2001). 

Os comerciantes têm em mãos a possibilidade de desencadear sentimentos e 

emoções em dois níveis básicos de acordo com Ward, Davies e Kooijman (2003). O 

primeiro está vinculado a associações como, por exemplo, o cheiro de café ou de 

um pão quente (experiências fora da loja, que podem ter sido sentidas em 

ambiente familiar por exemplo). O segundo, que na opinião dos autores pode ser o 
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mais interessante para os comerciantes, é o de lembrança de experiências e 

emoções prazerosas de compras baseadas num aroma específico do comerciante 

(pode ser planeada previamente pelo comerciante). Sobre o segundo nível, Brakus 

et al. (2009) relacionam este tipo de estímulo com a experiência de marca (brand 

experience) – reacções/comportamentos do consumidor provocado por algum 

estímulo ligado à marca. Os autores destacam que uma das situações ligadas à 

experiência de marca é aquela que acontece no momento de interacção entre o 

consumidor e o ambiente de compras (variáveis da atmosfera). 

Em síntese, o Marketing Olfactivo nos Serviços pretende reforçar a 

lembrança que o consumidor tem da empresa. Podendo ser utilizado em produtos 

ou no ponto de venda, onde a empresa agrega a sua identidade visual com o logo 

olfactivo.  

3.9. Serviços de Hotelaria 

Os serviços, em geral, são classificados por diversos autores, em 

intangíveis, inseparáveis, heterógenos e perecíveis (Rathmell, 1996; Regan, 1963; 

Shostack, 1977). 

A maioria dos serviços caracteriza-se por um encontro entre o prestador 

de um serviço e um cliente. O encontro, muitas vezes breve, é o momento em que o 

cliente avalia o serviço e forma opinião sobre a sua qualidade (Fitzsimmons, 2005). 

Estes momentos são chamados momentos da verdade (Carlazan, 1987). 

Uma das características singulares dos serviços é a participação activa do 

cliente no seu processo de produção. Cada momento da verdade representa uma 

interacção entre um cliente e um prestador de serviços (Fitzsimmons, 2005). 

Segundo Cândido (2003), a empresa responsável por prestar serviço de 

hospedagem é chamada de Hotel, trata-se de uma empresa privada que visa obter 

lucro oferecendo ao hóspede alojamento, alimentação e entretenimento. 

Segundo Caon (2008) num Hotel, além de serviços como, o abrigo, a 

segurança, a hospitalidade, o cliente também pode encontrar produtos físicos, 

como a alimentação ou produtos de higiene pessoal.  
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De acordo com Mota, (2001), a hotelaria é compreendida como uma das 

principais actividades dentro do sistema turístico, uma vez que para o turismo 

acontecer, independente do segmento, a hotelaria deve estar presente. 

De acordo com Cândido (2003), o hotel é uma empresa pública que visa 

obter lucro oferecendo ao hóspede alojamento, alimentação e entretenimento, o 

mesmo autor refere ainda que o hotel é uma actividade permanente de prestação 

de serviços que opera 24 horas por dia durante o ano inteiro. 

Pérez (2001) refere que é possível entender como denominação de Hotel 

um estabelecimento de carácter público, destinado a oferecer uma série de 

serviços como alimentos e bebidas, acomodação, lazer e orienta-se por três 

objectivos que são a fonte de receita, uma fonte de emprego e oferecer serviço à 

comunidade.  

A literatura classifica os meios de hospedagem como componentes do 

produto turístico (Kotler, 2006; Middleton, 2002; Petrocchi, 2007). Engloba toda a 

experiência do turista, desde que ele sai de casa até o momento em que ele volta 

(Middleton, 1973). 

Do ponto de vista de um cliente em potencial, considerando qualquer 

forma de visita turística, o produto pode ser definido como um pacote de 

componentes tangíveis ou não. O pacote é percebido pelo turista como uma 

experiencia disponível a determinado preço. É composto por cinco componentes 

principais: atracções do destino e do meio ambiente, instalações e serviços, 

imagens do destino e preço por consumidor (Middleton, 2002). Portanto, os 

componentes do produto turístico, do ponto de vista do consumidor, segundo 

Ruschmann (2001), são as atracções do núcleo receptor, as facilidades que são 

oferecidos que são oferecidas ao turista e as vias e meios de acesso.   

Diferentes autores escrevem sobre as áreas de hotéis. Sendo estas áreas 

onde ocorrem os serviços de hospedagem, onde a recepção é o primeiro contacto 

directo com o hotel. 

Segundo Casteli (2003), todas as partes que compõem o sistema sejam 

importantes para o seu perfeito funcionamento, algumas assumem maior 

relevância. Uma delas é a recepção. 
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Para Rutherford (2004), a recepção é de extrema importância para que o 

cliente se sinta aconchegado e bem-vindo ao hotel.  

Em conclusão os serviços de Hotelaria como Fitzimmons (2005) refere são 

vistos como uma interacção entre os clientes e o Hotel. Middleton (2002) dá um 

especial enfâse as componentes que o turista percebe como sendo as mais 

importantes para que ele opte por um determinado Hotel por isso é essencial 

perceber qual a percepção que os clientes têm do Hotel em que estão hospedados. 
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4. MODELO CONCEPTUAL 

Depois de analisar diversos artigos que foram referidos anteriormente, 

elaborou-se um modelo conceptual, que indica as razões que contribuem para o 

facto do marketing olfactivo ser uma boa estratégia competitiva.  

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela própria 

Gráfico 1 Modelo Conceptual 
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Tabela 2 Tabela explicativa do Modelo Conceptual 

Componente do Modelo Definição Autores 

Aumenta 

reconhecimento de 

uma marca 

O aroma ambiente aumenta o 

reconhecimento de uma marca.  

(Morrin e 

Ratneshwar, 2003) 

 

Melhora a avaliação do 

espaço 

 

O aroma ambiente pode 

resultar em ligações semânticas 

com memórias emocionais e 

assim melhorar a avaliação de 

um produto. 

(Bosmans, 2006) 

Melhora o grau de 

satisfação  

O ambiente de loja é capaz de 

influenciar o volume de vendas, 

a avaliação dos produtos e o 

grau de satisfação dos clientes.  

(Chebat e Michon, 

2003) 

Cria emoções Os aromas de um ambiente 

operam de forma subliminar 

sobre os consumidores e que 

afectam directamente as suas 

emoções. 

(Matilla; Wirtz, 2001) 

Aumenta o tráfego Para uma boa composição 

olfactiva é capaz de atrair a 

atenção do cliente, podendo 

aumentar o tráfego no 

estabelecimento 

(Simões citado por 

Caritá, 2009) 

Aumenta o tempo de 

permanência 

Para uma boa composição 

olfactiva é capaz de atrair a 

atenção do cliente (…) podendo 

aumentar o tempo de 

permanência dentro da loja. 

(Simões citado por 

Caritá, 2009) 

Fonte: Elaborado pela própria 
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5. METODOLOGIA 

5.1. Paradigmas 

  Howe (1988), através da Tese de Incompatibilidade, argumentando que os 

dois paradigmas (qualitativo e quantitativo) não são incompatíveis nem 

permutáveis. Por seu lado, Onwuegbuzie (2002), acredita na existência das 

orientações subjectiva e objectiva, utilizando tanto a lógica dedutiva como a lógica 

indutiva, preconizando a unificação dos dois paradigmas de investigação. 

Patton (1990), afirma que uma forma de fazer um plano de investigação 

mais sólido consiste na triangulação, ou seja, na combinação de metodologias no 

estudo dos mesmos fenómenos.  

Reichardt e Cook (1986) descrevem vantagens da combinação de métodos; 

mas são também vários a falar de desvantagens, nomeadamente no que respeita ao 

custo, tempo e experiência/competência do investigador na utilização eficaz dos 

dois tipos de métodos. 

Assim a metodologia a adoptar insere-se num paradigma de tipo 

pragmático visto que se pretende combinar técnicas qualitativas e quantitativas 

para avaliar se os hóspedes do Hotel Moliceiro percepcionam o aroma e qual a 

avaliação que fazem do mesmo. As técnicas de recolha de dados escolhidas foram a 

realização de questionários além disso será feita análise documental e a 

observação. 

5.2. Objectivos da investigação 

O objectivo principal deste estudo passa por conseguir criar uma 

identidade olfactiva para o Hotel Moliceiro e que esta seja bem aceite pelos clientes 

do Hotel.  

Este estudo também pretende compreender se existe uma relação no que 

se refere ao género e a idade na avaliação do aroma.  
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5.3. Tipos de investigação 

Segundo Bell (2004), os investigadores quantitativos recolhem os factos e 

estudam a relação entre eles enquanto os investigadores qualitativos estão mais 

interessados em compreender as percepções individuais do mundo. Contudo, há 

momentos em que os investigadores qualitativos recorrem a técnicas 

quantitativas, e vice-versa. 

Será utilizada a investigação qualitativa (entrevista, observação, recolha 

documental) e a investigação quantitativa (questionário). 

5.4. Hipóteses 

H1: O género influencia a avaliação do aroma. 

H2: Ser fumador influencia a avaliação do aroma 

H3: A idade influencia a avaliação do aroma. 

5.5. Participantes da investigação 

Para realizar a investigação os participantes serão os clientes do Hotel 

Moliceiro que serão escolhidos aleatoriamente, durante o período em que o hotel 

de encontra aromatizado. 

5.6. Descrição do procedimento 

O objectivo deste estudo é criar uma identidade olfactiva para o Hotel 

Moliceiro e perceber se os clientes percepcionam o aroma e qual a sua opinião 

sobre o mesmo e sobre o espaço físico do Hotel. 

Para realizar esta etapa; em primeiro lugar é importante encontrar um 

aroma, para tal serão propostos vários aromas ao Hotel Moliceiro e no qual o Hotel 

decidirá qual o aroma que pensa que se adeqúe mais. Depois será realizado um 

pré-teste onde serão observadas as reacções dos funcionários do Hotel e ser-lhes-á 

pedida opinião sobre o aroma, seguidamente será entregue aos clientes um 

questionário em que estes irão avaliar o aroma sentido e o ambiente do Hotel, 

também nesta fase os clientes do Hotel serão observados para se tentar perceber 

quais as reacções face ao aroma. 
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5.7. Questionário  

O questionário é constituído por cinco partes: se é a primeira vez no Hotel 

Moliceiro, se sentiu predominância de aroma, avaliação do aroma, avaliação do 

ambiente do Hotel Moliceiro, por último as características sociodemográficas.  

 Na elaboração do respectivo questionário teve-se o cuidado de expressar as 

questões numa linguagem corrente, de forma clara e compreensível para reduzir o 

erro de resposta. O questionário foi curto e apenas perguntas necessárias foram 

incluídas (Engbrooks, 2008) tentando capturar o interesse dos inquiridos e 

incentivando a concluírem o questionário. 

O questionário teve como base um questionário realizado na tese de Laura 

Melo Barros na dissertação de Mestrado: Estímulos olfactivos e as suas influências 

em ambiente de serviços de hospedagem.  

 

5.8. Técnicas de análise de dados 

O tratamento estatístico dos dados será feito através do software Sphinx e 

SPSS visto que o paradigma pragmático combina as técnicas de análise estatística e 

análise de conteúdo, em função das técnicas de recolha de dados utilizadas. 

Na parte da análise estatística será realizada análise estatística univariada, 

com o objectivo de perceber como é distribuída a opinião dos inquiridos nas 

diferentes perguntas do questionário; será também realizada análise estatística 

bivariada, mais especificamente com os testes de cruzamentos de dados, com o 

objectivo de responder a hipótese H3: A idade influencia a avaliação do aroma. 

Serão realizados testes paramétricos, mais especificamente o test-t para 

responder as hipóteses, H1: O género influencia a avaliação do aroma e H2: Ser 

fumador influencia a avaliação do aroma. 

Será ainda realizada análise estatística multivariada, mais especificamente 

análise de clusters com o objectivo de perceber como os inquiridos se agrupam e o 

que têm em comum. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

6.1. Investigação qualitativa  

Na tabela 3 são apresentadas as fontes de informação seleccionadas e as datas 

em que se realizou o trabalho de campo. 

Tabela 3 Tabela de resumo das fontes de informação 

 

 

Tipos de 

informação 

Fontes de Informação Data de recolha Abreviatura 

Entrevistas Manager do Hotel Moliceiro 

Responsável Air Quality 

Representante do Hotel 

Funcionário do Hotel 

Funcionário do Hotel 

Cliente 

Cliente 

Cliente 

26.02.2014 

26.02.2014 

09.04.2014 

09.04.2014 

09.04.2014 

16.04.2014 

17.04.2014 

18.04.2014 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

E8 

Observação Investigador 26.02.2014 

09.04.2014 

16.04.2014 

17.04.2014 

18.04.2014 

I1 

I2 

I3 

I4 

I5 

Fonte: Elaboração própria 
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No dia 25 de Fevereiro de 2014 foi realizada a primeira reunião com a 

Manager do Hotel Moliceiro, o responsável da Air Quality e com a Investigadora 

para perceber quais as linhas a serem seguidas neste projecto, neste primeiro 

contacto também foi apresentado o espaço do Hotel Moliceiro para assim ser 

escolhido um espaço para ser aromatizado. 

A Manager do Hotel Moliceiro referiu que já tinha ocorrido uma tentativa 

de aromatizar o Hotel, mas essa tentativa não correu como planeado pois “o aroma 

escolhido era bastante forte tornando-se enjoativo e incomodava principalmente os 

trabalhadores que se sentiam indispostos com o aroma.” (E1). A Manager do Hotel 

Moliceiro com a aromatização do Hotel pretendia “criar uma identidade olfactiva e 

tornar o ambiente do Hotel Moliceiro ainda mais prazeroso, o aroma pretendido é 

um aroma suave mas que representante a elegância do Hotel.” (E1) 

A zona a ser aromatizada tinha que ser uma área que todos os clientes do 

Hotel passassem por isso depois de observar o espaço do Hotel Moliceiro o 

responsável da Air Quality, sugeriu que “a melhor área a ser aromatizada será a 

zona da recepção visto que é uma zona de passagem obrigatória” (E2), a Manager do 

Hotel e a investigadora concordaram com a sugestão. 

No dia 9 de Abril de 2014, foi realizada uma segunda reunião com o intuito 

de escolher o aroma que mais se adequa ao Hotel Moliceiro, nesta reunião 

estiveram presentes os representantes da Air Quality e uma representante do 

Hotel Moliceiro e a investigadora. 

De uma grande variedade de aromas à disposição a representante do Hotel 

escolheu três aromas que na sua opinião mais se adequavam ao Hotel Moliceiro, 

depois foi pedido a alguns funcionários do Hotel para darem uma opinião sobre os 

três aromas e em consenso foi escolhido um aroma que mais se enquadrava no 

ambiente do Hotel. 

Nesse mesmo dia foi instalado na entrada do Hotel um pequeno aparelho 

que expelia o aroma para a zona da recepção, o aparelho podia ser regulado dos 0 

aos 100 conforme a intensidade que se quisesse sentir do aroma. Para realizar 

testar a intensidade foi colocada a 30, mas pouco depois foi referido que “a 

intensidade do aroma é muito forte” (E3), por isso a intensidade foi diminuída, e foi 

ajustando-se a intensidade conforme a opinião dos funcionários do Hotel.  
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“ O aroma é muito agradável é suave e transmite tranquilidade” (E4), “penso 

que podia estar um pouco com menos intensidade, como estou na zona da recepção 

muito tempo o aroma torna-se muito forte” (E5). 

A zona escolhida para ser aromatizada foi fácil de decidir pelas razões 

enumeradas anteriormente, os funcionários do Hotel deram um parecer positivo 

ao aroma pedindo apenas que este fosse expelido a uma menor intensidade. 

6.2. Observação do Investigador após a aromatização 

Após o Hotel Moliceiro ser aromatizado decorreu a fase dos questionários 

e estes eram aplicados pelo investigador para assim também perceber a reacção 

dos clientes ao aroma.  

Um dos clientes referiu que “ o aroma dá outro charme ao Hotel mas o 

aroma têm pouca intensidade” (E6). 

Outro dos clientes do Hotel mencionou que “ a ideia de aromatizar o hotel 

é uma excelente ideia, o aroma é adequado e faz lembrar o ambiente puro de Aveiro, 

mas devia ter mais intensidade” (E7). 

Um dos clientes do Hotel num primeiro momento não reconheceu nenhum 

aroma justificou que “o cheiro do pequeno-almoço faz-se sentir não só no bar mas 

aqui na recepção” (E8), o mesmo cliente passado algum tempo referiu “que já 

consigo sentir o aroma e é muito agradável deveria era estar mais zonas do hotel” 

(E8). 

Numa análise geral o aroma é do agrado dos inquiridos, mas uma das 

queixas mais frequentes foi a baixa intensidade a que o aroma era expelido, e só 

mais próximo da zona onde estava o aparelho de aromatização é que se sentia o 

aroma com maior intensidade. 
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Idade

16-24 5 7,1%

25-34 8 11,4%

35-44 20 28,6%

45-54 16 22,9%

55-64 13 18,6%

+65 8 11,4%

Total 70 100,0%

0% 10% 20% 28,6%

7,1%

11,4%

28,6%

22,9%

18,6%

11,4%

Sexo

Masculino 31 44,3%

Feminino 39 55,7%

Total 70 100,0%

0% 20% 40% 55,7%

44,3%

55,7%

6.3. Investigação quantitativa  

6.3.1. Análise estatística univariada 

6.3.1.1. Caraterização da amostra 

Os 70 indivíduos que responderam ao questionário eram maiores de 16 anos, 

44,3%dos inquiridos eram do sexo masculino e 55,7% do sexo feminino. Os 

inquiridos estavam distribuídos por várias classes etárias, sendo a mais 

representativa a faixa etária dos 35-44 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De referir que a amostra em estudo apresenta a seguinte distribuição no 

que diz respeito ao estado civil:  

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Gráfico 2 Distribuição de inquiridos por sexo 

Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 3: Distribuição de inquiridos por idade 
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Estado Civil

Solteiro 18 25,7%

Casado 41 58,6%

União de Facto 7 10,0%

Divorciado 4 5,7%

Víuvo 0 0,0%

Total 70 100,0%

0% 58,6%

25,7%

58,6%

10,0%

5,7%

0,0%

Habilitações Literárias

Básico 1 1,4%

Secundário 11 15,7%

Licenciatura 39 55,7%

Mestrado ou mais 19 27,1%

Total 70 100,0%

0% 55,7%

1,4%

15,7%

55,7%

27,1%

Situação Profissional

Empregado 47 67,1%

Desempregado 4 5,7%

Estudante 6 8,6%

Reformado 13 18,6%

Total 70 100,0%

0% 50%67,1%

67,1%

5,7%

8,6%

18,6%

 

 

 

 

 

 

 

Assim, 58,6% dos inquiridos são casados não constando na amostra 

qualquer inquirido viúvo.  

 

 

 

 

 

 

Relativamente as habilitações literárias, 55,7% dos inquiridos são 

Licenciados, sendo de salientar que apenas 1,4% dos inquiridos tem como 

habilitações literárias o ensino básico. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Distribuição de inquiridos por estado civil 

Gráfico 5 Distribuição de inquiridos por habilitações literárias 

 

Gráfico 6 Distribuição de inquiridos por situação profissional 

Fonte: Elaboração própria 

Fonte: Elaboração própria 

Fonte: Elaboração própria 
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Nacionalidade

Português 29 41,4%

Espanhol 28 40,0%

Frances 8 11,4%

Brasileiro 3 4,3%

Ingles 2 2,9%

Total 70 100,0%

0% 41,4%

41,4%

40,0%

11,4%

4,3%

2,9%

Fumador?

Sim 12 17,1%

Não 58 82,9%

Total 70 100,0%

0% 50% 82,9%

17,1%

82,9%

No que se refere à situação profissional 67,1% dos inquiridos encontram-

se empregados, 5,7% encontram-se desempregados no momento, 8,6% são 

estudantes e 18,6% estão reformados. 

 

 

 

 

 

 

Dos 70 inquiridos, 29 eram de nacionalidade portuguesa, 28 de 

nacionalidade espanhola, 8 franceses, 3 brasileiros e 2 de nacionalidade inglesa.  

Outro dado importante para este estudo é a taxa de fumadores que 

responderam ao questionário, pois os fumadores perdem capacidade olfactiva e 

podem avaliar de forma diferente a identidade olfactiva criada. Apenas 17,1% dos 

inquiridos são fumadores.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 7 Distribuição de inquiridos por nacionalidade 

Gráfico 8 Distribuição de inquiridos por fumadores 

Fonte: Elaboração própria 
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É a primeira vez que está no Hotel Moliceiro?

Sim 65 92,9%

Não 5 7,1%

Total 70 100,0%

0% 92,9%

92,9%

7,1%

Sentiu predominância de alguma aroma no Hotel

Moliceiro?

Sim 53 75,7%

Não 17 24,3%

Total 70 100,0%

0% 75,7%

75,7%

24,3%

6.3.1.2. Experiência do aroma 

 

 

 

 

No que se refere à questão “É a primeira vez que está no Hotel Moliceiro?” 

como podemos verificar no gráfico 8, 65 dos inquiridos respondeu 

afirmativamente à questão, apenas 5 já tinha estado no Hotel. 

 

 

 

 

 

 No que se refere a questão “Sentiu a predominância de algum aroma no 

Hotel Moliceiro?”, 75,7% dos inquiridos respondeu afirmativamente, apenas 

24,3% não sentiram o aroma, é de salientar que um dos indivíduos que não sentiu 

o aroma, posteriormente a elaboração do mesmo referiu que já tinha conseguido 

sentir um aroma na recepção do Hotel, mas mencionou que o aroma deveria ter 

mais intensidade. 

 Nesta fase será analisada a avaliação do aroma por parte dos inquiridos a 

amostra diminui para 53 inquiridos, visto que apenas estes sentiram a fragrância.  

A escala de Likert utilizada é de -2, -1, 0, 1, 2, sendo -2 Muito Mau, -1 Mau, 

0 Indiferente, 1 Bom e 2 Muito Bom. 

No que diz respeito à questão “Assinale a avaliação da fragrância sentida”, 

este foi devida em três questões: Não Gosto/Gosto; Desagradável/Agradável; Má 

Sensação/Boa Sensação. 

Gráfico 9 É a primeira vez no Hotel Moliceiro? 

Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 10 Sentiu a predominância de algum aroma no Hotel Moliceiro? 

Fonte: Elaboração própria 
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Assinale a avaliação da fragrância

sentida.(Desagradavél-Agradavél)

Aroma = "Sim"

-2 1 1,9%

-1 0 0,0%

0 0 0,0%

1 12 22,6%

2 40 75,5%

Total 53 100,0%

0% 75,5%

1,9%

0,0%

0,0%

22,6%

75,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira avaliação que os inquiridos fizeram à fragrância sentida foi, 

Desagradável-Agradável, na qual 75,5% dos inquiridos respondeu que a fragrância 

é bastante agradável, 22,6% que a fragrância é agradável, nenhum inquirido 

avaliou a fragrância como desagradável ou como nem sendo agradável nem 

desagradável, 1,9% dos inquiridos respondeu que a fragrância era muito 

desagradável.  

 

  Gráfico 12 Avaliação da fragrância. (Não Gosto-Gosto) 

Assinale a avaliação da fragrância sentida. (Não

gosto-Gosto)

Aroma = "Sim"

-2 1 1,9%

-1 0 0,0%

0 0 0,0%

1 13 24,5%

2 39 73,6%

Total 53 100,0%

0% 73,6%

1,9%

0,0%

0,0%

24,5%

73,6%
 

Fonte: Elaboração própria 

No que se refere a questão se gosta ou não gosta da fragrância sentida, 

73,6% dos inquiridos gostou bastante da fragrância sentida, enquanto 24,5% 

gostou da fragrância. É de salientar que apenas 1,9% ou seja 1 inquirido não 

gostou absolutamente nada da fragrância escolhida, e não houve nenhum inquirido 

Gráfico 11 Avaliação da fragrância (Desagradável-Agradável) 

Fonte: Elaboração própria 
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Assinale a avaliação da fragrância sentida. (Má

sensação-Boa Sensação)

Aroma = "Sim"

-2 0 0,0%

-1 1 1,9%

0 2 3,8%

1 19 35,8%

2 31 58,5%

Total 53 100,0%

0% 58,5%

0,0%

1,9%

3,8%

35,8%

58,5%

que tivesse gostado pouco ou que tivesse nem gostado nem desgostado da 

fragrância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na questão sobre se fragrância sentida transmite uma boa ou má sensação, 

58,5% dos inquiridos respondeu que a fragrância sentida transmite uma óptima 

sensação. 35,8% dos inquiridos responderam que a fragrância transmite uma boa 

sensação, 3,8% dos inquiridos não têm opinião formada sobre se a fragrância 

transmite uma boa ou má sensação, apenas 1,9% dos inquiridos acha que a 

fragrância sentida transmite uma má sensação. 

 

6.3.1.3. Avaliação do ambiente do Hotel Moliceiro  

Na análise da avaliação que os inquiridos fazem ao ambiente do Hotel 

Moliceiro a amostra volta a ser de 70, porque todos os inquiridos responderam a 

este conjunto de questões.  

No que diz respeito a avaliação do ambiente do Hotel Moliceiro os 

inquiridos tinha que avaliar se o espaço era fechado/aberto, parado/movimentado, 

entediante/estimulante, monótono/dinâmico e tenso/relaxado. A escala utilizada é 

a mesma escala utilizada anteriormente sendo -2 Muito Mau, -1 Mau, 0 Indiferente, 

1 Bom e 2 Muito Bom. 

Gráfico 13 Avaliação da fragrância sentida. (Má Sensação-Boa Sensação) 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro.

(Parado-Moviementado)

-2 0 0,0%

-1 4 5,7%

0 19 27,1%

1 26 37,1%

2 21 30,0%

Total 70 100,0%

0% 37,1%

0,0%

5,7%

27,1%

37,1%

30,0%

 

 

N 

 

 

 

 

Os inquiridos à questão se o ambiente do Hotel Moliceiro era 

fechado/aberto, apenas 1,4% respondeu que era um ambiente muito fechado, 

5,7% avaliou o espaço como sendo fechado, 24,3% não considera o ambiente nem 

fechado nem aberto, 30% dos inquiridos respondeu que o ambiente era aberto e 

38,65% avaliou o espaço do Hotel Moliceiro como sendo muito aberto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na avaliação do ambiente no que se refere a este ser 

parado/movimentado, nenhum dos inquiridos respondeu que o ambiente era 

extramente parado, 5,7% respondeu que o ambiente do Hotel Moliceiro era 

parado, 27,1% dos inquiridos não acha que o ambiente do Hotel seja parado nem 

Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro.

(Fechado-Aberto)

-2 1 1,4%

-1 4 5,7%

0 17 24,3%

1 21 30,0%

2 27 38,6%

Total 70 100,0%

0% 38,6%

1,4%

5,7%

24,3%

30,0%

38,6%

Gráfico 14 Avaliação do ambiente do Hotel Moliceiro (Fechado-Aberto) 

Fonte: Elaboração própria 

Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 15 Avaliação do ambiente (Parado-Movimentado) 
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Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro.

(Entediante-Estimulante)

-2 0 0,0%

-1 5 7,1%

0 19 27,1%

1 23 32,9%

2 23 32,9%

Total 70 100,0%

0% 32,9%

0,0%

7,1%

27,1%

32,9%

32,9%

movimentado, 37,1% respondeu que o ambiente do Hotel é movimentado e 30% 

referiu que o ambiente era muito movimentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere a avaliação do ambiente no que diz respeito a este ser 

entediante/ estimulante, nenhum inquirido avaliou o ambiente como sendo muito 

entediante, 7,1% avaliou o espaço como sendo entediante, 27,1% respondeu que o 

espaço nem era entediante nem estimulante, 32,9% dos inquiridos avaliou o 

ambiente como sendo estimulante e a mesma percentagem ou seja 32,9% avaliou o 

ambiente como sendo muito estimulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Avaliação do ambiente (Entediante-Estimulante) 

Fonte: Elaboração própria 

Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro.

(Monótono-Dinâmico)

-2 1 1,4%

-1 0 0,0%

0 22 31,4%

1 24 34,3%

2 23 32,9%

Total 70 100,0%

0% 34,3%

1,4%

0,0%

31,4%

34,3%

32,9%

Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 17 Avaliação do ambiente (Monótono-Dinâmico) 
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No que se refere à avaliação do espaço como sendo Monótono/Dinâmico, 

1,4% dos inquiridos referiu que o ambiente do Hotel era muito monótono, nenhum 

dos inquiridos avaliou o ambiente como sendo monótono, 31,4% respondeu que o 

ambiente não era nem monótono nem movimentado, 34,3% avaliou o ambiente 

como sendo dinâmico e 32,9% respondeu que o ambiente do Hotel Moliceiro era 

muito dinâmico. 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à questão se o ambiente do hotel é tenso/relaxado, 

nenhum dos inquiridos avaliou o ambiente como sendo muito tenso ou tenso, 4,3% 

avaliou o ambiente como não sendo tenso nem relaxado, 30% dos inquiridos 

respondeu que o ambiente era relaxado e mais da maioria, 65,7%, avaliou o 

ambiente do Hotel Moliceiro como sendo muito relaxado. 

 

Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro.

(Tenso-Relaxado)

-2 0 0,0%

-1 0 0,0%

0 3 4,3%

1 21 30,0%

2 46 65,7%

Total 70 100,0%

0% 65,7%

0,0%

0,0%

4,3%

30,0%

65,7%

Gráfico 18 Avaliação do ambiente (Tenso-Relaxado) 

Fonte: Elaboração própria 
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6.3.2. Testes paramétricos 

Nos testes paramétricos, só foram utilizados os inquiridos que sentiram o 

aroma no Hotel Moliceiro, por isso a amostra nesta fase passa a ser de 53. 

6.3.2.1. Teste-T Genéro 

De acordo com Hair, Anderson e Black (2005), os testes t podem ser 

aplicados tanto em amostras independentes como em amostras emparelhadas. 

Este tipo de teste é usada numa situação onde se deseja comparar as médias 

de duas distribuições normais. No caso desta pesquisa este teste t foi utilizado para 

analisar se o género exerce influência na avaliação do aroma.  

Tabela 4 Teste T- Género vs Avaliação da fragrância 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Assinale a 

avaliação da 

fragrância sentida. 

(Desagradavél -

Agradável) 

Equal 

variances 

assumed 

2,400 ,127 -,695 51 ,490 -,131 ,188 -,509 ,247 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -,608 26,066 ,549 -,131 ,215 -,574 ,312 

Assinale a 

avaliação da 

fragrância sentida. 

(Não gosto-Gosto) 

Equal 

variances 

assumed 

3,379 ,072 -,944 51 ,350 -,179 ,189 -,558 ,201 
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  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -,825 25,998 ,417 -,179 ,216 -,624 ,266 

Assinale a 

avaliação da 

fragrância sentida. 

(Má sensação-Boa 

Sensação) 

Equal 

variances 

assumed 

,293 ,591 -,710 51 ,481 -,134 ,189 -,513 ,245 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -,683 37,230 ,499 -,134 ,196 -,531 ,264 

Fonte: Elaboração própria 

Num intervalo de confiança de 95%, através do Test-T observou-se que não 

existe nenhuma diferença estatisticamente significativa no que diz respeito as 

variáveis em análise e ao género, pois nenhuma das variáveis apresenta um Sig. (2-

tailed) ≤ 0,05, por isso rejeita-se a hipótese H1: O género influencia a avaliação do 

aroma. 
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6.3.2.2. Teste-T- Fumadores 

Tabela 5 Teste T- Fumadores vs Avaliação da Fragrância  

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Assinale a 

avaliação da 

fragrância 

sentida. 

(Desagradavél- 

Agradável) 

Equal 

variances 

assumed 

4,835 ,032 -4,225 51 ,000 -,860 ,204 -1,269 -,452 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -2,332 9,389 ,044 -,860 ,369 -1,690 -,031 

Assinale a 

avaliação da 

fragrância 

sentida. (Não 

gosto-Gosto) 

Equal 

variances 

assumed 

9,476 ,003 -2,640 51 ,011 -,591 ,224 -1,040 -,141 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -1,500 9,474 ,166 -,591 ,394 -1,475 ,293 

Assinale a 

avaliação da 

fragrância 

sentida. (Má 

sensação-Boa 

Sensação) 

Equal 

variances 

assumed 

,868 ,356 -2,853 51 ,006 -,628 ,220 -1,070 -,186 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    -2,031 10,389 ,069 -,628 ,309 -1,313 ,057 

Fonte: Elaboração própria 

Num intervalo de confiança de 95% e através do Teste-T observou-se que 

existe diferença estatisticamente significativa em todas as variáveis. No que diz 

respeito a variável avaliação da fragrância sentida (Desagradavél- Agradável) e ao 

facto de ser fumador, existe diferença estatisticamente significativa pois esta 

variável apresenta um Sig. (2-tailed) de 0,000 ou seja é menor ≤ 0,05 
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No que se refere à variável avaliação da fragrância sentida (Má Sensação- 

Boa Sensação) e ao facto de ser fumador, existe diferença estatisticamente 

significativa pois esta variável apresenta um Sig. (2-tailed) de 0,006 ou seja é 

menor ≤ 0,05.  

No que diz respeito à variável avaliação da fragrância sentida (Não Gosto- 

Gosto) e ao facto de ser fumador, existe diferença estatisticamente significativa 

pois esta variável apresenta um Sig. (2-tailed) de 0,011 ou seja é menor ≤ 0,05.  

Por isso não se rejeita a hipótese H2, pois existe diferença estatisticamente 

significativa entre ser fumador e a avaliação do aroma. 
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6.3.3. Análise bivariada  

A análise bivariada servirá para responder à hipótese H3, ou seja perceber 

se a idade tem influência sobre a avaliação. 

 

 

 

Tabela 7 Qui-Quadrado (Agradável/Desagradável vs Idade) 

Fonte: Elaboração própria 

Como o Sig é >0,05, podemos concluir que a idade não influencia a 

avaliação do aroma em agradável ou degradável. 

Tabela 6 Cruzamento de dados (Agradável/Desagradável vs idade) 

Fonte: Elaboração própria 

Crosstab 

 

 
Idade Total 

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 

Assinale a avaliação da fragrância 

sentida. (Desagradável- 

Agradável) 

-2 0 0 1 0 0 0 1 

1 1 0 5 1 3 2 12 

2 3 6 8 11 7 5 40 

Total 4 6 14 12 10 7 53 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,391a 15 ,424 

Likelihood Ratio 15,122 15 ,443 

Linear-by-Linear Association ,026 1 ,871 

N of Valid Cases 53 
  

a. 20 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08. 
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Tabela 8 Cruzamento de dados (Não Gosto/Gosto vs idade) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 9 Tabela Qui-Quadrado (Não gosto/ Gosto vs Idade) 

Fonte: Elaboração própria 

Como se pode observar na tabela 9 o Sig é >0,05, podemos concluir que a 

idade não influencia a avaliação do aroma em não gosto e gosto. 

Tabela 10 Cruzamento de dados (Má sensação/Boa sensação vs idade) 

Assinale a avaliação da fragrância sentida. (Má sensação-Boa Sensação) * Idade Crosstabulation 

 

 
Idade Total 

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 

Assinale a avaliação da 

fragrância sentida. (Má 

sensação-Boa Sensação) 

-1 0 0 1 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 1 0 2 

1 0 2 7 4 2 4 19 

2 3 4 6 8 7 3 31 

Total 4 6 14 12 10 7 53 

Fonte: Elaboração própria 

 

Assinale a avaliação da fragrância sentida. (Não gosto-Gosto) * Idade Crosstabulation 

Count   

 
Idade Total 

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 

Assinale a avaliação da 

fragrância sentida. (Não 

gosto-Gosto) 

-2 0 0 1 0 0 0 1 

1 1 0 4 3 2 3 13 

2 3 6 9 9 8 4 39 

Total 4 6 14 12 10 7 53 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,445a 10 ,777 

Likelihood Ratio 7,588 10 ,669 

Linear-by-Linear Association ,045 1 ,831 

N of Valid Cases 53 
  

a. 14 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08. 
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       Tabela 11 Tabela Qui-Quadrado(Má Sensação/ Sensação vs Idade) 

        Fonte: Elaboração própria 

Como se pode observar na tabela 9 o Sig é >0,05, podemos concluir que a 

idade não influencia a avaliação do aroma em má sensação/boa sensação. 

Podemos assim concluir através da análise das tabelas 7,9 e 11 que para as 

variáveis em análise, não existem diferenças estatisticamente significativas, entre a 

avaliação do aroma e a idade, como tal rejeita-se H3: A idade influencia a avaliação 

do aroma.  

 

6.3.4. Análise multivariada: Análise de Clusters 

Para avaliar o possível agrupamento dos inquiridos por clusters realizou-se 

a análise de clusters por método hierárquico feito por casos, utilizando o método 

“Between- groups linkage” com a medida qui-quadrado. Após a análise do 

dendograma verificou-se que os indivíduos se agrupavam em 5 clusters dos quais 

dois tinham 1 elemento, o que os torna irrelevantes numa lógica de agrupamento. 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,391a 15 ,424 

Likelihood Ratio 15,122 15 ,443 

Linear-by-Linear Association ,026 1 ,871 

N of Valid Cases 53   

a. 20 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,08. 
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Ilustração 3 Dendograma 

Fonte: Elaboração própria 
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             Como já foi referido anteriormente existem 5 clusters, como podemos 

verificar na tabela 12, existem 34 inquiridos no primeiro, 1 no segundo, 5 no 

terceiro, 12 no quarto e no quinto cluster existe apenas 1 inquirido. 

O segundo e o quinto cluster foram denominados de indiferentes porque 

não têm grande relevância, visto que os clusters agrupam os inquiridos por terem 

algo em comum e estes estão sozinhos nos clusters. 

Tabela 12 Frequências dos clusters 

Average Linkage (Between Groups) 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Intelectuais 34 64,2 64,2 64,2 

Indiferentes 1 1,9 1,9 66,0 

Encantados com o aroma 5 9,4 9,4 75,5 

Indiferentes ao ambiente 12 22,6 22,6 98,1 

Indiferentes 1 1,9 1,9 100,0 

Total 53 100,0 100,0 
 

Fonte: Elaboração própria 

Após terem sido feitos cruzamentos de dados entre os clusters e as 

principais variáveis foram atribuídos nomes aos mesmos, depois de analisar o que 

os inquiridos de cada cluster tinham em comum. 

Ao primeiro cluster foi atribuído o nome de “Intelectuais” porque, como 

como podemos ver na tabela 13, contém os inquiridos com habilitações literárias 

mais elevadas.  
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Tabela 13 Cruzamento de dados clusters vs habilitações literárias 

Average Linkage (Between Groups)  * Habilitações Literárias Crosstabulation 

 

 
Habilitações Literárias Total 

Básico Secundário Licenciatura Mestrado ou 

mais 

Average 

Linkage 

(Between 

Groups) 

Intelectuais 1 4 17 12 34 

Indiferentes 0 0 1 0 1 

Encantados com o 

aroma 

0 0 5 0 5 

Indiferentes ao 

ambiente 

0 3 8 1 12 

Indiferentes 0 0 0 1 1 

Total 1 7 31 14 53 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ao cluster 3 foi atribuído o nome de “Encantados com o aroma” porque 

como se pode analisar através da tabela 14, 15 e 16, este grupo de inquiridos 

ficaram encantados com o aroma sentido, avaliando este como muito agradável.  

 

Tabela 14 Cruzamento de dados clusters vs avaliação da fragrância (Desagradável 

vs Agradável) 

Average Linkage (Between Groups) * Assinale a avaliação da fragrância sentida. (Desagradavél- Agradável) 

Crosstabulation 

 

 
Assinale a avaliação da fragrância sentida. 

(Desagradavél- Agradável) 

Total 

-2 1 2 

Average Linkage (Between 

Groups) 

Intelectuais 0 10 24 34 

Indiferentes 1 0 0 1 

Encantados 

com o 

aroma 

0 0 5 5 

Indiferentes 

ao aroma 

0 2 10 12 

Indiferentes 0 0 1 1 

Total 1 12 40 53 

Fonte. Elaboração própria 
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Tabela 15 Cruzamento de dados clusters vs avaliação da fragrância (Má Sensação vs Boa 

Sensação) 

Average Linkage (Between Groups) * Assinale a avaliação da fragrância sentida. (Má sensação-Boa Sensação) 

Crosstabulation 

 

 
Assinale a avaliação da fragrância sentida. (Má sensação-Boa 

Sensação) 

Total 

-1 0 1 2 

Average Linkage 

(Between Groups) 

Intelectuais 0 1 15 18 34 

Indiferente 1 0 0 0 1 

Encantados 

com o 

aroma 

0 0 1 4 5 

Indiferentes 

ao aroma 

0 1 3 8 12 

Indiferente 0 0 0 1 1 

Total 1 2 19 31 53 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 16 Cruzamento de dados clusters vs avaliação da fragrância (Não gosto vs 

Gosto) 

Average Linkage (Between Groups) * Assinale a avaliação da fragrância sentida. (Não gosto-Gosto) 

Crosstabulation 

Count   

 
Assinale a avaliação da fragrância sentida. (Não gosto-

Gosto) 

Total 

-2 1 2 

Average Linkage (Between 

Groups) 

Intelectuais 0 11 23 34 

Indiferente 1 0 0 1 

Encantados 

com o 

aroma 

0 0 5 5 

Indiferentes 

ao aroma 

0 2 10 12 

Indiferente 0 0 1 1 

Total 1 13 39 53 

Fonte: Elaboração própria 
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Ao cluster 4 foi atribuído o nome de “Indiferentes ao ambiente” visto 

que os inquiridos deste cluster numa análise geral na avaliação do ambiente do 

Hotel Moliceiro nem avaliavam positivamente nem negativamente o ambiente do 

Hotel, como podemos observar nas tabelas  

 

Tabela 17 Cruzamento de dados clusters vs avaliação do ambiente do Hotel (Fechado vs 

Aberto) 

Average Linkage (Between Groups) * Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro. (Fechado-Aberto) Crosstabulation 

 

 
Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro. (Fechado-

Aberto) 

Total 

-2 -1 0 1 2 

Average Linkage (Between 

Groups) 

Intelectuais 0 0 5 12 17 34 

Indiferente 0 1 0 0 0 1 

Encantados com 

o aroma 

0 0 1 0 4 5 

Indiferentes ao 

aroma 

0 0 8 1 3 12 

Indiferente 1 0 0 0 0 1 

Total 1 1 14 13 24 53 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 18 Cruzamento de dados clusters vs avaliação do ambiente do Hotel 

(Parado vs Movimentado) 

Average Linkage (Between Groups) * Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro. (Parado-Movimentado) 

Crosstabulation 

 

 
Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro. (Parado-

Movimentado) 

Total 

-1 0 1 2 

Average Linkage 

(Between Groups) 

Intelectuais 0 2 16 16 34 

Indiferente 0 0 1 0 1 

Encantados 

com o 

aroma 

0 3 1 1 5 

Indiferentes 

ao aroma 

3 9 0 0 12 

Indiferente 1 0 0 0 1 

Total 4 14 18 17 53 
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Fonte: Elaboração própria 

Tabela 19 Cruzamento de dados clusters vs avaliação do ambiente do Hotel 

(Monótono vs Dinâmico) 

Average Linkage (Between Groups) * Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro. (Monótono-Dinâmico) 

Crosstabulation 

 

 
Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro. (Monótono-Dinâmico) Total 

-2 0 1 2 

Average Linkage 

(Between Groups) 

Intelectuais 0 10 12 12 34 

Indiferente 0 1 0 0 1 

Encantados 

com o 

aroma 

0 2 2 1 5 

Indiferentes 

ao aroma 

0 1 4 7 12 

Indiferente 1 0 0 0 1 

Total 1 14 18 20 53 

Fonte: Elaboração própria 

Tabela 20 Cruzamento de dados clusters vs avaliação do ambiente do Hotel (Tenso 

vs Relaxado) 

Average Linkage (Between Groups) * Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro. (Tenso-Relaxado) Crosstabulation 

 

 
Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro. (Tenso-

Relaxado) 

Total 

0 1 2 

Average Linkage (Between 

Groups) 

Intelectuais 3 13 18 34 

Indiferente 0 0 1 1 

Encantados 

com o 

aroma 

0 0 5 5 

Indiferentes 

ao aroma 

0 2 10 12 

Indiferente 0 0 1 1 

Total 3 15 35 53 

Fonte: Elaboração própria 
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6.3.5. Discussão dos resultados  

Dos 70 inquiridos apenas 53 sentiram a predominância do aroma no Hotel 

Moliceiro, por essa razão ao longo a análise dos dados quando se analisava a 

avaliação do aroma ou se cruzavam dados da avaliação do aroma a amostra era 

reduzida para os 53 inquiridos que sentiram o aroma. 

Após a análise dos resultados percebeu-se que das três hipóteses: H1: O 

género influencia a avaliação do aroma; H2: Ser fumador influencia a avaliação do 

aroma; H3: A idade influencia a avaliação do aroma, apenas não se pode rejeitar a 

hipótese H2. As hipóteses H1 e H3 foram rejeitadas. 

Em termos de implicações para o tema, é importante salientar o facto de 

ser fumador influenciar a avaliação que se faz ao aroma. Apesar de ser um trabalho 

exploratório é um resultado que deve ser levado em consideração. 

Em termos de implicações para a gestão do Hotel Moliceiro, a Manager do 

Hotel deve ter em consideração que 98,1% dos inquiridos gostam do aroma 

sentido. Como já foi referido, embora seja uma amostra exploratória a Manager 

poderá avançar com a aromatização do hotel se assim o entender, porque no 

parecer dos clientes este é bastante agradável, não havendo um número 

significativo de inquiridos que se tivesse sentido desagradado pelo aroma usado na 

aromatização. 

82,8% dos inquiridos que fazem parte da amostra possuem habilitações 

literárias de nível superior. No cluster 1 denominado de “intelectuais” os 

inquiridos tem em comum o facto de terem habilitações literárias de nível 

superior. Além desta ligação este grupo de inquiridos também tem em comum a 

avaliação bastante positiva que fazem no que diz respeito ao aroma. Assim sendo a 

Manager do hotel deverá ter em consideração que a maioria dos seus clientes tem 

habilitações literárias de nível superior, e tendo em atenção as informações dadas 

pelo cluster 1, este segmento de clientes ficou bastante agradado com o aroma 

sentido. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objectivo principal deste projecto era criar uma identidade olfactiva 

para o Hotel Moliceiro, percebendo se o género, a idade e o facto de ser fumador 

influenciam a avaliação do aroma. 

 Em primeiro lugar realizaram-se pesquisas bibliográficas em fontes 

especializadas e relevantes para o tema. É importante destacar as citações de Belai 

(2008) que afirmava que uma logo marca aromática precisa ser criada tendo em 

mente o público-alvo, esta citação foi importante para o desenvolvimento do 

projecto uma vez que para encontrar um aroma que se adequava, neste caso, ao 

Hotel Moliceiro, era preciso ter em mente o público-alvo do Hotel. Outra citação 

que foi tomada em conta na realização deste projecto foi a de Bone e Ellen (1999), 

que referem que os efeitos que um determinado aroma pode ter variam bastante 

entre os indivíduos, uma vez que a avaliação do cheiro depende das associações 

cognitivas feitas por cada um.  

 Uma vez terminada a parte teórica passou-se à segunda fase deste 

projecto, que consistia em escolher um aroma para o Hotel Moliceiro. Depois de 

perceber o que o Hotel Moliceiro pretendia e qual a opinião do representante da 

Airquality sobre o melhor espaço a ser aromatizado procedemos a uma das fases 

mais importantes: a escolha do aroma; para tal foram apresentados vários aromas 

e depois de uma pré-selecção de apenas três, estes foram apresentados aos 

funcionários do Hotel Moliceiro, como forma de contribuírem também na escolha 

do aroma.  

 Depois da decisão final do aroma a ser utilizado, foi realizado um pré-teste 

com os funcionários do Hotel para perceber que intensidade o aroma deveria ter, 

este foi realizado na recepção do Hotel - a zona foi escolhida para ser aromatizada, 

visto que por ali todos os clientes do hotel teriam necessariamente de passar. 

 Numa terceira fase foram realizados questionários aos hóspedes do Hotel, 

para compreender se estes percepcionavam o aroma, qual a avaliação que faziam 

ao aroma e ao ambiente do Hotel Moliceiro. 
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A quarta fase deste projecto passou pela análise dos dados recolhidos, e 

foram testadas três hipóteses: 

H1: O género influencia a avaliação do aroma. 

H2: Ser fumador influencia a avaliação do aroma 

H3: A idade influencia a avaliação do aroma. 

Estas hipóteses foram baseadas nos objectivos específicos que consistem 

em verificar a relação entre o género, a idade e o facto de ser fumador e a avaliação 

efectiva do aroma.  

No que diz respeito à primeira hipótese, as análises realizadas através da 

pesquisa rejeitaram tal influência. 

Quanto ao teste da segunda hipótese pode verificar-se que existe diferença 

estatisticamente significativa no que diz respeito ao facto de ser fumador 

influenciar a avaliação do aroma. Logo, esta hipótese não pode ser rejeitada. 

A terceira e última hipótese foi testada através do cruzamento de dados 

(crosstabs) e percebeu-se que a idade não tem influência na avaliação do aroma. 

Logo, esta terceira hipótese foi rejeitada.  

Apesar de ser um trabalho exploratório, uma vez que dos 70 questionários 

realizados apenas 53 inquiridos sentiram o aroma, pode-se concluir-se que o 

aroma é do agrado dos clientes do Hotel Moliceiro, por isso se o Hotel Moliceiro 

assim o entender pode avançar com a aromatização do Hotel. 

Os 53 inquiridos foram agrupados em 5 clusters, mas dois são irrelevantes 

visto que apenas são constituídos por um inquirido. Os restantes três clusters 

foram denominados de Intelectuais, Indiferentes ao ambiente e encantados com o 

aroma. Esses clusters representam perfis olfactivos diferentes, que reagem de 

forma distinta à identidade olfactiva criada. 

Ao longo deste estudo foram verificadas algumas limitações: a primeira foi a 

pouca informação/literatura sobre o Marketing Olfactivo, mais concretamente em 

unidades Hoteleiras, visto ser uma estratégia de Marketing ainda pouco utilizada.  

A segunda limitação diz respeito à dimensão da amostra, ou seja, o número 

de clientes do Hotel Moliceiro que responderam ao questionário também poderia 
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ter sido maior, tal facto deve-se às muitas recusas para responder ao questionário 

por parte dos clientes e, por outro, lado eles só respondiam quando estava o 

entrevistador.   

Outra limitação notada ao longo da recolha de dados foi o facto dos 

inquiridos referirem que o aroma tinha pouca intensidade, esta pouca intensidade 

do aroma deve-se ao facto de o aparelho de aromatização encontrar-se na 

recepção, e se a sua intensidade fosse mais forte incomodaria os funcionários do 

Hotel Moliceiro.  

Como linhas futuras seria interessante explorar a memória olfactiva dos 

clientes do Hotel Moliceiro. Em média estes têm um tempo de permanência no 

Hotel de 1 a 2 noites, no futuro será interessante encontrar clientes que 

permaneçam mais de 3 dias no Hotel, aproveitando a oportunidade para testar se 

identificam o aroma do Hotel Moliceiro entre dois aromas apresentados num local 

sem aromas ou ainda se, longe do Hotel Moliceiro, reconhecem o aroma associando 

ao Hotel. 

Em termos políticos e de gestão, este projecto não traz implicações visto 

que se tratou de um trabalho exploratório. 

A título pessoal e em jeito de nota final, cativou-me o facto de perceber até 

que ponto as pessoas sentem o aroma que envolve um espaço. Cada vez mais, 

vivemos o nosso dia-a-dia e muitas vezes não nos apercebemos dos aromas que 

nos rodeiam. Outras vezes até nos apercebemos, mas não damos atenção porque 

não temos tempo a perder. Criar este projecto e estar em contacto com os clientes 

do Hotel Moliceiro fez-me perceber que as pessoas sentem os aromas que as 

rodeiam mas gostam que estes sejam intensos e consistentes em todo o espaço em 

que se encontram.  

 

 

 

 

 



 

 Liliana Cerqueira    67 

8. BIBLIOGRAFIA 

Airey, R. (2004). Aromas: saúde e bem-estar graças aos perfumes naturais. 

Lisboa: Editorial Estampa. 

Andrés, A.; Caetano, J.; Rasquilha, L.. Gestão de Experience Marketing. Lisboa, 

2006, citado no trabalho de Carvalheiro, Andreia C. M. Experience Marketing: 

Desenvolver relações assentes em experiências e emoções. Dissertação de 

Mestrado em Marketing, Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia, 

Out. 2010.  

Ary & Carmen (2003). Os delicados aromas do marketing. Revista Empresário 

Serigráfico. 

Belai, S. (2008). Marketing Olfativo. Acedido a 23, Maio, 2014 em: 

http://espacoflordocerrado.wordpress.com/2010/08/20/marketing-olfativo/.   

Barbosa, J.; Souza, J. (2010). Um estudo sobre a utilização do marketing 

olfactivo no Brasil. Revista Imes. São Caetano do Sul. V.20. 

Barros, L. M. (2010) Estímulos olfactivos e as suas influências em ambiente de 

serviços de hospedagem. Dissertação de Mestrado em Administração de 

Empresas, Universidade de Fortaleza, 2010. 

Bernardes, E. (2005). Aroma para morder. Época. São Paulo, n.363, p.60-62. 

Bone, P.F & Ellen P.S. (1998). Does it matter if it smells? Olfactory stimuli as 

advertising executional cues. Journal of Advertising 

Bone, P.F & Ellen P.S. (1999). Scents in the market place explaining a fraction of 

olfaction. Journal Of Retailing. 

Bosmans, A. (2006); Scents ans sensibility: when do (in)congruente ambiente 

scents influence product evaluations? Journal of Marketing, 70(3), 32-43. 

Bliss, P. (1978). Administração de Marketing e o Comportamento no Meio 

Ambiente. São Paulo: Atlas.  

Cândido, Í. (2003). Gestão de Hotéis: técnicas, operações e serviços. Caxias do 

Sul: EDUCS.  

Caon, M. (2008) Gestão Estratégica de Serviços de Hotelaria. São Paulo: Atlas. 

Carlazan, Jan (1987). Moments of the truth. Ballinger, Cambridge: Mass. 



 

 Liliana Cerqueira    68 

Carneiro, J. (2009). Impacto dos Estímulos Olfativos nas Decisões de Compra. 

Dissertação de Mestrado em Administração de Empresas. Universidade de 

fortaleza- UNIFOR, CMA, Fortaleza.  

Chebat, J., Michon, R. (2003). Impact of Ambient Odors on Mall Shoppers’ 

Emotions, Cognition and Spending:a test of competitive causal theories. Journal 

of Business Research, v. 56, p. 529- 539. 

Conceição, T. (2005). Marketing Olfativo como ferramenta no ponto de venda. 

Rio de Janeiro : Universidade Candido Mendes. 

Engbroks, S. (2008). The impact of temperature on a consumer’s shopping 

experience – A comparison between grocery and clothing stores. University 

Maastricht, Faculty of Economics and Business Administration.  

Fitzsimmons, J. A. (2005). Administração de serviços: operações, estratégia e 

tecnologia da informação. 4.ed. Porto Alegre: Bookman. 

Flor, P. (2008). O Marketing Olfativo como Aplicação do Marketing 

Experimental: Uso de Aromatizantes no Varejo. Intercom- Sociedade Brasileira 

de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XII Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Sudeste. São Paulo.  

Fredrickson, B.L. (2000). The Role of positive emotions in positive psychology: 

the Broaden-and-build. Theory of Positive Emotions. America Psicologist.  

Galhardi, L. P. (2010). Comercialização do bem-estar: A estética da sedução 

publicitária. Revista Eletrônica Sessões do imaginário: Cinema, Cibercultura e 

Tecnologias da Imagem, 98-109. Disponível em: 

       http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/famecos/article/view/9031 

Gobé, M. (2002). A emoção das marcas: conectando marcas às pessoas. Rio de 

Janeiro: Campus. 

Goldkuhl, L. & Styvén, M. (2007). Sensing the scent of servisse sucess. European 

Journal of Marketing, 41. 

Gulas, C.; Bloch, P. (1995). Right Under our Noses: ambiente scent and 

consumers responses. Journal of Business and Psychology, v.10, p.87-98. 

Hair, J.F.; Anderson, R.E.; Black, W.C. (2005). Análise Multivariada de dados. 

5ªed. Porto Alegre: Brookman. 

Hays, W. S. T. (2003). Human pheromones: have they been demonstrated?. 

Behavioral Ecology and Sociobiology, 54(2), 89-97. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/famecos/article/view/9031


 

 Liliana Cerqueira    69 

Heimstra, N. W; Mc Farling, L.H. (1979). Psicologia Ambiental. México: El 

Manual Moderno. 

Hultén, B., N. & Dijk Van, M. (2009). Sensory Marketing. New York: Palgarve 

Macmillian. 

Januzzi, U. A.; Pacagnam, M. N.. Atmosfera de loja: uma análise sobre a 

abordagem do conceito nas produções acadêmicas no Brasil e os modelos 

teóricos adotados em suas pesquisas.  Paraná, 2000, v. 6. Seção Arquivos. 

Kanasco, S. C. (1992). Ambient Odor’s Effect on Creativity, Mood anda 

Perceived Health. Chemical Senses, 17, 27-35 

Kotler, P. (2006). Princípios de Marketing. 12 ed. São Paulo: Prentice Hall. 

Krishna, Aradhna (2011); “Na integrative review of sensory marketing: 

Engaging the senses to affect perception, judgment and behaviour”. Journal of 

Consumer Psychology 22 (2011); Págs:332-351. 

Illanes, M.; Ikeda, A. (2009). O estímulo olfactivo como ferramenta de 

marketing no Varejo. Seminário em Administração. São Paulo. 

Lauer C. (2012) Marketing Olfactivo: você sabe o que é?. Portal Carreira & 

Sucesso.  

Lehu, J.M., V., Breese, P. & Guichard, N. (1999). Le Marketing olfactif Paris: LPM 

Les Presses du management.  

Lindstrom, M. (2005). Brand Sense: How to Build Powerful Brands Through 

Touch, Taste, Smell, Sight & Sound. Kogan Page Publishers.  

Lindstrom, M. (2007) Brandsense: a marca multissensorial. trad. Beatriz Neves. 

2ª ed. Porto Alegre: Bookman. 

Lovelock, C.; Wirtz, J. (2007). Marketing de serviços- pessoas, tecnologia e 

resultados. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 

Malnic, B. (2008). O cheiro das coisas – O sentido do olfato: paladar, emoções e 

comportamentos. Rio de Janeiro : Vieira & Lent. 

Middleton, V. (2002). Marketing de Turismo: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Campus.  

Mitchel, D.J.; Kahn, B. E; Knasko, S.C. (1995). There’s something in the air: 

effects of congruent or incongruent ambient odor on consumer decision 

making. Journal of consumer Research, 22, 229-238. 



 

 Liliana Cerqueira    70 

Moeran, B. (2007). Leading marketers by the nose. European Business Forum, 

8-9.  

Morrin, M. & Ratneshwar, S., (2003). Does it make sense to use scents to 

enhance brand memory? Jounal of Marketing Research, 40(1), 10-25. 

Mota, Keila Cristina Nicolau. (2001) Marketing Turístico: Promovendo uma 

Atividade Sazonal. Editora Atlas S.A.: São Paulo.  

Moutinho, L. (2010). O cheiro das vendas: empreendedor investe em Marketing 

Olfativo para apreender memória dos brasileiros. Revista Venda Mais, São 

Paulo, p. 54-55. 

Pérez, L.M. (2001), Manual prático de recepção hoteleira. São Paulo: Rouca. 

Petrocchi, M. (2007), Hotelaria: planejamento e gestão. São Paulo: Pearson Hall. 

Pinheiro, Roberto M. (2008). Comportamento do Consumidor e pesquisa de 

mercado. Rio de Janeiro: FGV. 

Rathmell, J. M. (1996). “What is meant by service?” Journal of Marketing. Vol.30, 

n.4, p.32-36. 

Regan, W. J. (1963). “The service revolution” Journal of Marketing. Vol.27, n.3, 

p.57-62. 

Rocha, R. (2007). Minidicionário. São Paulo: Sipicione. 

Ruschmann, D. (2001). Marketing turístico: um enfoque promocional. 

Campinas: Papirus.  

Rutherford, D.G. (2004). Hotel: gerenciamento e operações. 2.ed. São Paulo: 

Roca. 

Salazar, V., Farias, S. (2006). Atmosfera de Serviços em Restaurantes 

Gastronómicos: influência hedónica na satisfação do consumidor; In: -

EnANPAD, XXX, 2006, Salvador. Anais do EnANPAD, Salvador. 

Solomon, M. R. (2005). O comportamento do consumidor: comprando, 

possuindo, sendo. 7 ed. Porto Alegre: Bookman. 

Schmitt, B. (2002). Marketing Experimental. São Paulo: Nobel. 

Shostack, G.L. (1977). “Breaking free from product marketing”. Journal of 

Marketing. Vol.2, n.41, p. 73-80. 

Spangenberg, E.R; Crowley, A.W., & Henderson, P.W. (1996). Improving the 

store environment: do olfactory cues affect evaluations and behaviours?. 

Journal of Marketing, 60, 67-80 



 

 Liliana Cerqueira    71 

Tagaki, S. F. (1989). Human Olfaction. Tokyo: University of Tokyo Press. 

Trierweller, A.C. et al. (2011). Diagnóstico de satisfação de clientes como 

ferramenta para fidelização: um estudo de caso em cinema. Cult. Revista de 

Administração da UNIMEP, São Paulo, v.9, n.1, pág. 06-07.  

Ward, P.; Davies, B.; Kooijman, D. (2003). Ambient smell and the Retail 

Environment: relating olfaction research to consumer behavior. Journal of 

Business and Management, v.9, n.3, p.289-302. 



 

 Liliana Cerqueira    72 

9. NETGRAFIA 

www.biomist.com.br acedido a 23 de Junho de 2013 

http://www.catho.com.br Acedido a 28 de Junho de 2013 

http://www.turismodocentro.pt/pt/ acedido a 13 de Março de 2014 

http://expresso.sapo.pt/hotel-de-aveiro-conquista-clientes-pelo-

cheiro=f858636 acedido a 24 de Julho de 2014 

http://marketeer.pt/2014/02/26/ipam-cria-cheiro-do-hotel-moliceiro/ 

acedido a 24 de Julho de 2014 

http://www.diarioaveiro.pt/noticias/que-e-que-cheira-o-hotel-moliceiro 

acedido a 24 de Julho de 2014 

 

 

 

 

http://www.biomist.com.br/
http://www.catho.com.br/
http://www.turismodocentro.pt/pt/
http://expresso.sapo.pt/hotel-de-aveiro-conquista-clientes-pelo-cheiro=f858636
http://expresso.sapo.pt/hotel-de-aveiro-conquista-clientes-pelo-cheiro=f858636
http://marketeer.pt/2014/02/26/ipam-cria-cheiro-do-hotel-moliceiro/
http://www.diarioaveiro.pt/noticias/que-e-que-cheira-o-hotel-moliceiro


 

 Liliana Cerqueira    73 

Anexo I- Questionário 

“A relação entre a identidade olfactiva e a satisfação dos clientes – Caso do 

Hotel Moliceiro” 

No âmbito do projecto de mestrado de Gestão de Marketing, está a ser 

desenvolvido um estudo sobre a relação entre a identidade olfactiva e a satisfação 

dos clientes. 

Este questionário é fundamental para a dissertação e e destina-se a 

recolher informação sobre o tema. O questionário é de preenchimento individual e 

as respostas de cada inquirido serão anónimas e confidenciais. Desde já obrigada 

pela colaboração. 

Por favor, marque (x) para assinalar a sua opção 

1- É a primeira vez que está no Hotel Moliceiro?  

Sim___ 

Não___ (se respondeu negativamente indique quando esteve cá pela última 

vez) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2- Sentiu a predominância de algum aroma no Hotel Moliceiro?  

 

Sim ___ 

Não ___ 

 

(Se respondeu “Não” avance para a questão 4.) 

 

3- Assinale a avaliação da fragrância sentida. 

 

 

           -2        -1         0         1                             2 

 

 

           -2         -1          0                      1                        2 

Agradável 

 

Desagradável 

Não gosto Gosto 
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           -2  -1                        0                         1                             2 

 

4- Assinale o ambiente do Hotel Moliceiro. 

 

   -2      -1                       0                        1                          2 

 

   

  -2                    -1                      0                        1                          2 

 

     -2                      -1                       0                          1                            2  

 

      -2                   -1                       0                        1                           2  

 

 

         -1                   -2                      0                        1                          2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela colaboração! 

 

1) Sexo: 

Masculino 
Feminino 

2) Idade: 

 16-24     25-34   35-44  45-54  55-64   +65  
 

3) Habilitações Literárias: 

Básico        Secundário        Licenciatura  Mestrado ou mais 
 

4) Estado Civil: 

 
Solteiro (a)   Casado (a)           União de Facto            Divorciado               Viúvo (a)           
 

5) Situação Profissional: 

Empregado           Desempregado            Estudante         Reformado  
 

6) Fumador: 

Sim          Não 
 
 

 

Má Sensação 

Boa Sensação 

SensãoSensaçã

oSensação 

Fechado Aberto 

Parado Movimentado 

Entediante Estimulante 

Monótono 
Dinâmico 

Tenso 
Relaxado 
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Anexo II- Medidas de tendência central 

Experiência do Aroma  

Medidas de tendência central- Avaliação da fragrância 

Statistics 

 Assinale a avaliação da 

fragrância 

sentida.(Desagradavél-

Agradavél) 

Assinale a avaliação da 

fragrância sentida. (Não 

gosto-Gosto). 

 

Assinale a avaliação da 

fragrância sentida. (Má 

sensação-Boa Sensação) 

N Valid 53 53 53 

Missing 17 17 17 

Mean 4,70 4,68 4,51 

Median 5,00 5,00 5,00 

Mode 5 5 5 

Minimum 1 1 2 

Maximum 5 5 5 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como se pode observar na tabela 2, a média, mediana e moda da avaliação 

da fragrância sentida encontram-se alinhadas, a média é sempre próxima de 5, e a 

mediana e a moda é sempre 5, assim podemos concluir que a avaliação da 

fragrância sentida é bastante positiva. 
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Experiência do ambiente do Hotel 

Medidas de tendência central- Ambiente do Hotel 

 

Statistics 

 Assinale o 

ambiente do Hotel 

Moliceiro. 

(Fechado-Aberto) 

Assinale o 

ambiente do 

Hotel Moliceiro. 

(Parado-

Movimentado) 

Assinale o 

ambiente do 

Hotel Moliceiro. 

(Entediante-

Estimulante) 

Assinale o 

ambiente do 

Hotel 

Moliceiro. 

(Monótono-

Dinâmico) 

Assinale o 

ambiente do 

Hotel Moliceiro. 

(Tenso-

Relaxado) 

N Valid 53 53 53 53 53 

Missin

g 

0 0 0 0 0 

Mean 4,09 3,9

1 

3,96 4,

06 

4,6

0 

Median 4,00 4,0

0 

4,00 4,

00 

5,0

0 

Mode 5 4 5 5 5 

Minimum 1 2 2 1 3 

Maximum 5 5 5 5 5 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como se pode observar na tabela 4, a média, mediana e moda da avaliação 

do ambiente do Hotel Moliceiro encontram-se alinhadas, a média é quase sempre 

próxima de 4, menos na avaliação de tenso-relaxado que aqui a média é próxima 

de 5, no que diz respeito à mediana é quase sempre 4 tirando a mesma avaliação 

do ambiente do hotel como sendo tenso-relaxado aqui a mediana é 5, no que diz 

respeito à moda na avaliação do Hotel Moliceiro, como sendo fechado-aberto aqui 

a moda é 5 bem como na avaliação do ambiente como tenso-relaxado, nas outras 

avaliações a moda é 4, deste modo podemos que no global a avaliação que os 

inquiridos fazem do ambiente do Hotel Moliceiro é bastante positiva. 
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Anexo III- Noticias sobre o projecto 

Marketeer (26 de Fevereiro, 2014) 

IPAM cria “cheiro” do Hotel Moliceiro 

 

            O IPAM vai criar uma nova identidade olfactiva para o Hotel Moliceiro, na 

cidade de Aveiro, um processo que implica a análise dos atributos da marca do 

hotel e a criação de um novo perfume usando técnicas de aromatização de espaços 

promovidas pela empresa Airquality. 

Esta iniciativa está integrada no âmbito de uma tese de mestrado 

desenvolvida por Liliana Cerqueira, sob a orientação da docente Irina Saur-Amaral, 

que conta com o apoio do Turismo do Centro de Portugal. 

Após a criação do perfume para o hotel de charme, localizado junto aos 

canais da Ria de Aveiro, será realizada a aromatização do espaço e estudado o 

impacto do aroma junto dos seus clientes. 

Com vista à criação deste projecto de marketing olfativo, será hoje assinado 

um protocolo de colaboração tripartido entre o IPAM Aveiro, o Hotel Moliceiro e a 

Airquality. 

 

Diário de Aveiro (Fevereiro 27, 2014) 

A que é que cheira o Hotel Moliceiro? 

Projecto de marketing olfativo desenvolve perfume, através de técnicas 

inovadoras de aromatização de espaços. 

Há sítios onde podemos entrar de olhos vendados e que, só pelo olfacto, 

conseguimos identificar o local, porque o cheiro que se sente está-lhe, 

definitivamente, associado. No Hotel Moliceiro, em breve, será assim. 

Na tarde de ontem, foi assinado, no Hotel Moliceiro, um protocolo de colaboração 

tripartido entre o IPAM Aveiro, o Hotel Moliceiro e a Airquality, com vista à 

concretização de um novo projecto de marketing sensorial e olfativo. 

http://www.diarioaveiro.pt/noticias-edicao/2014-02-27
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Expresso (28 de Fevereiro de 2014) 

Hotel de Aveiro conquista clientes pelo cheiro 

Um hotel pegou na tese de mestrado de uma aluna da Escola de Marketing 

de Aveiro e contratou-a para criar uma 'identidade olfactiva' capaz de conquistar e 

fidelizar clientes. 

Uma aluna do IPAM - Escola de Marketing de Aveiro, Liliana Cerqueira, viu 

esta semana o tema da sua dissertação de mestrado resultar na criação de uma 

identidade olfactiva para o Hotel Moliceiro, unidade localizada no centro de Aveiro, 

junto aos canais da ria. 

A mestranda do IPAM interessou-se pelo marketing sensorial. Durante a sua 

formação académica apercebeu-se da falta de atenção dada ao marketing olfactivo 

"não só no nosso país, mas também lá fora", disse ao Expresso. 

O desinteresse aguçou-lhe a curiosidade, ao ponto de seleccionar o 

marketing olfactivo para trabalho de final de mestrado, orientado para a aplicação 

prática. 

Esta semana, a assinatura de um protocolo tripartido entre o IPAM Aveiro, o 

Hotel Moliceiro e a Airquality, empresa que desenvolve projectos na área do 

marketing olfactivo [como aromatização de espaços e eventos ou criação de 

perfumes exclusivos para marcas], pôs em movimento a concretização da iniciativa 

apoiada pelo Turismo do Centro de Portugal. 

Aroma ideal em investigação 

"As pessoas desconhecem os benefícios deste género de marketing que não 

só atrai novos clientes, como permite uma fidelização dos mesmos. Quando 

recordarem por algum motivo o aroma, vão associá-lo ao local e motivá-las a 

regressar", sustenta Liliana. 

Mas como criar um aroma que agrade a todos? Liliana explica que está 

ainda a decorrer a fase de testes dos aromas em conjunto com a Airquality, uma 
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busca que passa por descobrir um aroma dos clientes e que simultaneamente se 

associe às características particulares do Hotel Moliceiro. 

"Depois vamos fazer a experiência com várias pessoas para perceber se 

estamos ou não no caminho certo", acrescenta. 

Se esta fase inicial correr como o esperado, o Hotel terá a sua assinatura 

olfativa já na Páscoa, altura em que recebe muitos clientes estrangeiros e há maior 

rotatividade de clientes. 

Liliana Cerqueira espera poder alargar este projeto a outros 

empreendimentos hoteleiros, por considerar que esta área "é uma alternativa que 

merece ser explorada para atrair e manter clientes". 

 

 

 

   


