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Abordagem à comunicação de marketing sensorial com o consumidor 

Contributos para a estratégia de marketing relacional da TravelTailors Portugal 

 

Resumo: 

Comunicação de marketing sensorial é o conjunto de meios, canais e ferramentas de que as 

organizações se servem para mobilizar, informar e persuadir os consumidores, tendo por 

base a exploração consciente e a integração dos estímulos sensoriais na sua estratégia (Kotler 

& Keller, 2008; Krishna, 2012; López-Rúa, 2015; Schmitt, 1999; Tomše & Snoj, 2014). A 

comunicação de marketing sensorial, ao permitir a diferenciação da marca, motivar a compra 

e acrescentar valor (Schmitt, 1999), pode ser muito útil ao Turismo, numa altura em que este 

setor apresenta um elevado crescimento. O presente trabalho consiste num estudo de caso 

baseado num relatório de estágio na TravelTailors Portugal, uma agência de viagens “à 

medida”, e tem como objetivos compreender a utilização da comunicação de marketing 

sensorial na atividade da TravelTailors; entender de que forma podem os sentidos dos 

consumidores da TravelTailors ser estimulados com vista à sua fidelização;  apreender o 

potencial da comunicação de marketing sensorial pelas agências de viagens, nomeadamente, 

a TravelTailors; enquadrar a comunicação de marketing sensorial na estratégia de CRM da 

TravelTailors; e propor melhorias ao CRM da TravelTailors com base nas potencialidades 

da comunicação de marketing sensorial. Para isso, foram utilizadas observação direta não-

participante; entrevistas em profundidade às responsáveis pela empresa; observação e 

análise de conteúdos digitais; análise ao inquérito de satisfação anual; análise documental; 

análise discursiva; e análise ao Manual de Procedimentos da TravelTailors. As agências 

podem fortalecer a relação com os consumidores e encará-los como pessoas dotadas de 

emoções e espiritualidade (Cobra, 2001) para se manterem relevantes. Nesse sentido, o 

contacto presencial e sensorial pode ser determinante nesse processo, uma vez que o 

marketing sensorial “envolve os sentidos dos consumidores e afeta a sua perceção, opinião 

e comportamento” (Krishna, 2012, p.332), o que remete para a pertinência do presente 

trabalho. 

 

Palavras-chave: 

Comunicação; Marketing; Sensorial; CRM; Turismo. 
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An approach to the sensory marketing communication to the consumer 

Contributions to the relationship marketing strategy of TravelTailors Portugal 

 

Abstract: 

Sensory marketing communication is an aggregate of means, channels and tools that a given 

organization uses to mobilize, inform and persuade consumers, based on the conscious 

exploration and integration of sensory stimuli in their strategy (Kotler & Keller, 2008; 

Krishna, 2012; López-Rúa, 2015; Schmitt, 1999; Tomše & Snoj, 2014). By allowing brand 

differentiation, motivating purchase and adding value (Schmitt, 1999, p.61), sensory 

marketing communication can be very useful to Tourism, now that the sector is experiencing 

a high growth rate. The present work consists on case study, based on an internship at 

TravelTailors Portugal and aims to understand the use of sensory marketing communication 

in TravelTailors’ activity; understand how the senses of TravelTailors’ consumers can be 

stimulated in order to their loyalty; grasp the potential of sensory marketing communication 

by travel agencies; frame the sensory marketing communication in TravelTailors’ CRM 

strategy; propose improvements to TravelTailors’ CRM based on the potential of sensory 

marketing communication. Data and analysis techniques were used, including non-

participant observation, in-depth interviews with TravelTailors managers; digital content 

analysis; an analysis of the annual satisfaction survey; document analysis; speech analysis; 

and the TravelTailors Procedures Manual’s review. Agencies can strengthen their 

relationship with consumers and view them as "spiritually, emotionally and corporately 

integrated people" (Cobra 2001, p.44) to stay relevant. Therefore, the presence and sensorial 

contact can be determinant in this process, since sensory marketing "involves the senses of 

the costumers and affects their perception, opinion and behavior" (Krishna, 2012, p.332), 

which brings us to the pertinence of the present study. 

 

Keywords: 

Communication; Sensory; Marketing; CRM; Tourism. 

 

 

 

 

 



 

 

6 

Introdução 

A estimulação sensorial, visando o apelo ao consumo, é intensa no nosso quotidiano: 

desde a forma e as cores vibrantes presentes nas embalagens dos produtos que encontramos 

no supermercado, à repetição de sons e ao ritmo pensado da música, que incita a uma compra 

mais rápida e impulsiva nas grandes cadeias de pronto-a-vestir, aos perfumes atraentes que 

emanam das lojas (Lindstrom, 2008). Estas opções são amiúde estratégicas e devem-se, de 

acordo com Kotler e Keller (2008), à necessidade não só de vender determinado produto 

pelos seus benefícios práticos, mas também de associá-lo a experiências únicas e 

interessantes. A quantidade de tecnologia disponível nos dias que correm dá origem à 

privação dos sentidos, pelo que as marcas devem preencher esse vazio oferecendo estímulos 

sensoriais que nos energizam como seres humanos (Batey, 2010). Assim sendo, a 

implementação de uma estratégia de comunicação de marketing sensorial “pode contribuir 

para atrair novos consumidores e fortalecer o relacionamento da marca com os clientes, e 

pode ser uma estratégia de diferenciaçaõ competitiva difícil de imitar pelos concorrentes” 

(Sarquis, Glavam, Casagrande, Morais & Kich, 2015, p.6). Assim, entende-se por 

comunicação de marketing sensorial o conjunto de meios, canais e ferramentas de que as 

organizações se servem para mobilizar, informar e persuadir os consumidores, tendo por 

base a exploração consciente e a integração dos estímulos sensoriais na sua estratégia (Snoj, 

2014, et. al) procurando a acionar “gatilhos subconscientes” (Krishna, 2012) que despertam 

ações instantâneas.  

A motivação para este estudo teve por base um estágio curricular na TravelTailors 

Portugal, doravante referida simplesmente como TravelTailors, no qual a autora teve 

oportunidade de observar diversas situações de atendimento ao consumidor. Nessas 

situações, eram oferecidos ao consumidor elementos de carácter sensorial, como um café, 

chá, biscoitos ou chocolates. Esta observação espoletou o interesse pelo estudo da 

comunicação sensorial, que se poderia traduzir, no futuro, em elementos sensoriais 

associados a destinos específicos (por exemplo, biscoitos ou snacks característicos do 

Japão). A autora demonstrou o seu entusiasmo em relação à temática da comunicação 

sensorial junto das responsáveis da organização, que consideraram a ideia interessante e 

admitiram a possibilidade de implementar uma comunicação de marketing sensorial na sua 

estratégia de marketing relacional (Customer Relationship Management), doravante 

designada por CRM. Esta proposta de estudo inscreve-se no projeto formalizado no CAPP 

do ISCSP com a designação “Tendências de marketing e comunicação nas organizações”, 



 

 

7 

integrado na linha de investigação “A Comunicação Estratégica a nível meso (grupo e 

organizações)”.  

Sarquis, Glavam, Casagrande, Morais e Kich (2015) identificam a temática como 

pouco estudada e afirmam que literatura ainda não tem em consideração os efeitos do 

marketing sensorial na gestão de marcas. Uma vez que o setor do Turismo carece de 

investigação na área da comunicação de marketing sensorial aplicada ao CRM (Wichels, 

2013), pode ser considerada a pertinência da presente investigação. 

Foram definidos os seguintes objetivos para este trabalho: 1) compreender a utilização 

da comunicação de marketing sensorial na atividade da TravelTailors, 2) entender de que 

forma podem os sentidos dos consumidores da TravelTailors ser estimulados com vista à 

sua fidelização, 3) apreender o potencial da comunicação de marketing sensorial pelas 

agências de viagens, nomeadamente, a TravelTailors; 4) enquadrar a comunicação de 

marketing sensorial na estratégia de CRM da TravelTailors, 5) propor melhorias ao CRM da 

TravelTailors com base nas potencialidades da comunicação de marketing sensorial. Para 

isso, considerou-se técnicas de recolha e análise de dados como observação direta não-

participante, observação e análise de conteúdos digitais, entrevistas em profundidade às 

responsáveis pela TravelTailors e análises ao inquérito de satisfação anual e ao Manual de 

Procedimentos da TravelTailors.  

Este relatório engloba cinco pontos. O primeiro consiste numa breve explanação do 

contexto do estágio na TravelTailors. No segundo, é realizada uma contextualização teórica, 

que aborda temas e conceitos como comunicação de marketing sensorial enquanto fusão de 

“comunicação de marketing” e “marketing sensorial”, CRM, marketing experimental e uma 

referência a uma teoria da comunicação que se relaciona com este trabalho. O terceiro ponto 

comtempla as opções metodológicas empregadas e a organização geral do estágio. O quarto 

evidencia os resultados obtidos e o quinto apresenta a discussão desses mesmos resultados, 

relacionando-os com a literatura e com estudos realizados no âmbito do marketing sensorial. 

 

1. Contexto do estágio 

A TravelTailors - fundada em 2010 - é uma agência de viagens “à medida”, sediada 

em Lisboa. É membro da Associaçaõ Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo 

(APAVT) e, de acordo com as fundadoras e responsáveis, procura diferenciar-se no setor 

turístico através da customizaçaõ: as viagens saõ individualizadas e planeadas com base nas 

escolhas e critérios do consumidor.  
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O estágio decorreu entre 18 de Setembro de 2017 e 22 de Dezembro de 2017, tendo a 

autora totalizado 264 horas de contacto. O principal objetivo consistiu em contribuir para a 

manutenção e melhoria da estratégia de CRM da TravelTailors.  

Ao longo do estágio, a autora desempenhou tarefas como a redação de newsletters; a 

tradução e publicação de conteúdos em blogs, em português e em inglês; a monitorização do 

website da TravelTailors; a realização de benchmarking; e a organização de presentes para 

o consumidor, o que pressupõe contacto com a estratégia de CRM da organização. As tarefas 

desempenhadas sensibilizaram a autora para as emoções e sensações que se procuravam 

transmitir no atendimento ao consumidor (em que eram oferecidos biscoitos, chás e café) e 

na importância que estas tinham para a relação empresa-consumidor. Assim, sentiu-se 

particularmente interessada pela possibilidade de implementação de comunicação de 

marketing sensorial na estratégia de CRM da TravelTailors. Após conversar com as 

responsáveis da empresa e tendo percecionado interesse da sua parte também, a autora 

procurou desenvolver as linhas orientadoras de uma estratégia de marketing sensorial a ser 

incorporado na estratégia de CRM da TravelTailors. Para isso, a autora começou por realizar 

pesquisas em lojas online e físicas de produtos de âmbito sensorial (como perfumes, snacks, 

bebidas) associados a vários destinos e pesquisa de restaurantes temáticos alusivos a diversos 

destinos (Quadros 3, 4 e 5, disponíveis no Apêndice 2). O presente trabalho assume-se como 

parte integrante do plano traçado pela autora, uma vez que se tornou possível obter uma 

perceção do panorama turístico, da literatura relativa à emoção e às sensações no setor do 

Turismo e ainda tirar conclusões que acrescentam informação relevante para uma melhor 

implementação da comunicação de marketing sensorial na estratégia de CRM da 

TravelTailors. 

 

2. A Comunicação de Marketing Sensorial no Setor do Turismo 

É comum ouvirmos nos noticiários que o Turismo está a aumentar um pouco por todo 

o Mundo. Espera-se que os fluxos globais de visitas que incluem estadia cresçam “5,4% ao 

ano durante a próxima década” (Oxford Economics, 2013, p. 2). No segundo trimestre de 

2017, “o número de deslocações turísticas efetuadas pelos residentes em Portugal teve um 

aumento de 8,3% face ao trimestre homólogo de 2016 (...) totalizando 4,7 milhões” (INE, 

2017, p. 1). As viagens para o estrangeiro sofreram um aumento de 14,8%, passando a 
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perfazer 11,3% do total de viagens realizadas pelos residentes em Portugal e sendo, na sua 

maioria (56,6%) motivadas por lazer, recreio e férias (INE, 2017).  

Os baby boomers - pessoas nascidas entre 1946 e 1964, na sequência do fenómeno 

global de aumento da natalidade designado “baby boom” - apresentam um comportamento 

interessante para o setor do Turismo. Estes indivíduos ainda utilizam agências de viagens 

para planear as suas viagens, mas muitos deles estão a tornar-se viajantes independentes 

(Patterson, Sie, Balderas-Cejudo & Rivera-Hernaez, 2017). Patterson, Sie, Balderas-Cejudo 

e Rivera-Hernaez (2017) afirmam que os baby boomers rejeitam a ideia de envelhecer e 

preferem experiências memoráveis em que possam aprender e alargar os horizontes. Os 

autores concluíram que estes indivíduos “frequentaram níveis mais elevados de 

qualificações educacionais do que as gerações anteriores, e agora têm tempo e desejo de 

pesquisar e viajar para locais novos e exóticos, para participar de emocionantes atividades 

de aventura que remetam para a emoção” (p.356). 

No entanto, o crescimento do setor turístico não é sinónimo de que as agências de 

viagens físicas estejam a lucrar cada vez mais. No 43.º Congresso da APAVT (Associação 

Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo), que teve lugar de 23 a 27 de Novembro em 

Macau, o orador Jeff Archambault justificou o crescimento constante das agências online 

com o recurso do consumidor às novas tecnologias. Archambault encara a tecnologia como 

uma realidade e não como um desafio e identifica o contacto humano como indispensável 

para o sucesso (Dinheiro Vivo, 2017).  

A Teoria da Persuasão versa sobre a ideia de que, para que o consumidor seja 

corretamente persuadido, o emissor terá de desenvolver um discurso e uma mensagem 

individualizados e adequados (Wolf, 1985). Assim, a Teoria da Persuasão advoga que a 

persuasão do destinatário só é possível “se a forma e a organização da mensagem forem 

adequadas aos fatores pessoais que o destinatário ativa quando interpreta a própria 

mensagem” (Wolf, 1985, p. 12). A relação da Teoria da Persuasão com a comunicação de 

marketing sensorial e do CRM encontra-se explanada no subponto 2.2.. 

Seguidamente são apresentados dados estatísticos acerca do Turismo, do recurso a 

agências de viagens e da utilização da internet no setor turístico (subponto 2.1.), os principais 

conceitos e teorias relevantes para a temática em estudo (subponto 2.2.) e livros, artigos e 

autores (em contexto nacional e internacional) relevantes para um correto enquadramento 

do tema (subponto 2.3.) 
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2.1. Dados acerca do Turismo, do recurso a agências de viagens e da utilização da 

internet no setor turístico. 

O setor do Turismo recuperou rapidamente da crise financeira de 2009 e prevê um 

crescimento robusto na próxima década (Oxford Economics, 2013). O turismo mundial 

“deverá registar crescimentos anuais da ordem dos 3,3% até 2030” (Dinheiro Vivo, 2018, 

s.p.) e grande parte deste fluxo irá passar pela Europa e, logicamente, por Portugal, onde se 

destacam Lisboa, Porto e Faro (Dinheiro Vivo, s.p.). Com o objetivo de estimular a inovação 

no setor, o atual Governo (em funções desde Novembro de 2015) definiu o 

empreendedorismo “como uma das prioridades em termos de política setorial, com o 

objetivo de promover Portugal como destino moderno e inovador, capaz de atrair 

investimento, talento e visitantes internacionais” (Turismo de Portugal, s.d.). Num estudo 

encomendado pelo APAVT (Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo), a 

consultora Augusto Mateus & Associados concluiu que “o sector da distribuição de viagens 

vale globalmente 3,2 mil milhões de euros (...) e o valor direto da distribuição turística 

portuguesa é de 1000 milhões de euros, 0,5% do PIB” (Expresso, 2017, s.p.). Em Macau, 

onde decorreu o 43.º Congresso da APAVT, previu-se que as agências de viagens online 

apresentem um “crescimento da quota de mercado das agências de viagens online, de cerca 

de 40%, em 2016, para 60% já em 2025” (Dinheiro Vivo, 2017, s.p.). Esta conclusão 

confirma os dados do INE (2017), que revelam que, em 2017, o recurso à internet ocorreu 

em 17,5% das viagens realizadas, +1,4% face ao período homólogo em 2016 e que o recurso 

a agências de viagens (na generalidade) perdeu ligeiramente expressão, (-1%) face a 2016.  

Com efeito, a Tabela 1 (disponível no Anexo 1), da autoria da PORDATA (2017), 

permite concluir que em 2016, das viagens realizadas para o Estrangeiro, 55,3% foram por 

marcação direta, 11,4% sem marcação, 15,5% com reserva parcial através de agências de 

viagens ou operador turístico, 17,8% em regime tudo incluído com recurso a agências de 

viagens ou operador turístico. Tendo em conta os dados de 2013 a 2016 (Tabela 1, Anexo 

1), verifica-se um aumento de reserva direta ao longo dos anos no que toca a viagens no 

estrangeiro e uma diminuição do parcial recurso a agências de viagens e operadores 

turísticos. Porém, no que concerne a recurso a agências de viagens em regime de tudo 

incluído, verifica-se um aumento. Também o estudo “Global Connected Commerce”, da 

Nielsen, menciona que “57% dos consumidores portugueses compra viagens através da 

Internet em comparação com a média europeia de 47%” (Marketeer, 2017, s.p.). Estes 

estudos retratam os desafios que as agências de viagens físicas enfrentam numa altura em 
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que cada vez mais se marcam viagens via internet. Os millenials recolhem 85% da 

informação acerca viagens e destinos através da internet, sendo que 94% partilham as suas 

experiências nas redes sociais e 76% efetua críticas e recomendações nas plataformas 

digitais (Dinheiro Vivo, s.p.). No 43º Congresso da APAVT, foi ainda identificada a 

digitalização das agências de viagens como forma de aumentar as receitas. Afirmou-se que 

“graças à tecnologia, as receitas vão continuar a aumentar no turismo, a digitalização e a 

tecnologia vão continuar a fazer parte do crescimento e a experiência do cliente através do 

contacto humano vai ser um fator de sucesso fundamental” (Dinheiro Vivo, 2017, s.p.). 

Esse contacto humano pode passar por encarar os consumidores como “pessoas 

integradas espiritual, emocional e corporalmente (...) e procurar unir um melhor 

conhecimento emocional dos consumidores de serviços e (...) ajudá-los a viver melhor” 

(Cobra, 2001, p.44). Assim, as agências podem beneficiar de uma relação mais forte com os 

consumidores e permanecer relevantes. Nesse sentido, o contacto presencial e sensorial pode 

ser determinante nesse processo, uma vez que “envolve os sentidos dos consumidores e afeta 

a sua perceção, opinião e comportamento” (Krishna, 2012, p.332).  

 

2.2. Teorização e Conceptualização da Comunicação de Marketing Sensorial 

Este subponto e os seguintes resumem a revisão bibliográfica de artigos e livros de 

carácter nacional e internacional efetuada nas bases de dados online, B-On, JStor e Google 

Académico. Foram utilizadas as palavras-chave “Marketing”, “Sensorial”, “Sensory”, 

“Turismo”, “Tourism”, “Relationship Marketing”, “Interpersonal Communication”, “CRM” 

e possíveis associações entre elas. Entende-se a revisão bibliográfica como um conjunto 

resultados de outros estudos que estão diretamente relacionados com o estudo em causa e 

que auxiliam o investigador no sentido de limitar a sua investigação e transmitir a 

importância de estudar determinados assuntos (Creswell, 2003). A seleção de material irá 

ser realizada dando prioridade a teses, dissertações e artigos de revistas científicas nos 

últimos cinco anos. 

O presente trabalho assenta no conceito de comunicação de marketing sensorial, 

entendido como a fusão dos conceitos de “comunicação de marketing” e “marketing 

sensorial”. 

Entende-se por comunicação de marketing o conjunto de meios, canais e ferramentas 

de que as organizações se servem para informar, persuadir os consumidores – direta ou 

indiretamente – e criar preferência e brand equity (Kotler & Keller, 2008; Tomše & Snoj, 
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2014). Kotler e Keller (2008) inferem que a comunicação de marketing contribui para a 

brand equity – conjunto de valores (positivo ou negativos) que se atribui a determinado 

produto ou serviço e que têm o potencial de acrescentar valor à marca (Aaker, 1998) - e 

“promovem as vendas de várias maneiras: criando consciência de marca e trabalhando a 

imagem da marca, resultando em apreciações ou sentimentos positivos em relação à marca 

e fortalecendo a fidelidade do consumidor” (p. 478). Os autores destacam as oito principais 

componentes da comunicação de marketing:  

a) publicidade, que consiste em “toda e qualquer forma paga de apresentação não-

pessoal e promoção de ideias, bens ou serviços por um patrocinador identificado (...) 

realizada através de media” (Kotler & Keller, 2008, p. 478), que podem ser impressos 

(jornais e revistas), de transmissão (rádio e televisão), de rede (telefone, satélite), eletrónicos 

(áudio, vídeo, página da Web) e de exibição (outdoors) (Kotler & Keller, 2008);  

b) promoção de vendas, que se traduz num conjunto de ferramentas de incentivo cujo 

objetivo é estimular compras rápidas ou grandes de produtos ou serviços específicos. 

Contrariamente à publicidade, não oferece uma razão para comprar, mas sim um incentivo 

(por exemplo, cupões, amostras, free trials, etc.) (Kotler & Keller, 2008);  

c) eventos e experiências, que são “atividades e programas patrocinados pela 

organização, projetados para criar interações diárias ou especiais entre a marca e os 

consumidores (relacionadas com desporto, artes, entretenimento, solidariedade, etc.)” 

(Kotler & Keller, 2008, p. 478);  

d) relações públicas, que se traduzem na “gestaõ da comunicaçaõ entre a organizaçaõ 

e os seus públicos” (Grunig & Hunt, 1996; citados em Franco, 2016, p. 5);  

e) marketing direto, que consiste na utilização de canais de consumo direto (correio, 

email, telemarketing, websites, rádio, dispositivos móveis, etc.) para transmitir bens e 

serviços aos consumidores sem recorrer a intermediários de marketing (Kotler & Keller, 

2008, pp. 535, 536);  

f) marketing interativo, constituído por “atividades e programas online projetados 

para envolver/engajar consumidores e/ou perspetivas e, direta ou indiretamente, aumentar a 

consciencialização, melhorar a imagem e/ou desencadear vendas de produtos e/ou serviços” 

(Kotler & Keller, 2008, p. 478);  

g) word-of-mouth, que se traduz em mensagens de pessoas para pessoas, que podem 

ser transmitidas por via oral, escrita ou eletrónica e que estão relacionadas com méritos ou 

experiências de compra ou utilização de produtos ou serviços (Kotler & Keller, 2008);  
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h) vendas pessoais, que se traduzem na interação presencial com um ou mais 

potenciais consumidores cuja a finalidade é fazer apresentações, responder perguntas e obter 

encomendas/vendas (Kotler & Keller, 2008).  

O marketing sensorial pode ser entendido como o marketing que integra 

conscientemente os estímulos sensoriais na sua estratégia de diferenciação, afetando a 

perceção, o sentimento, a opinião e o comportamento dos consumidores (Krishna, 2012; 

López-Rúa, 2015; Schmitt, 1999). O “marketing sensorial compreende o uso de estímulos 

sensoriais na experiência ao cliente para criar uma identidade e imagem que atenda ao 

propósito da marca” (Sarquis, Glavam, Casagrande, Morais & Kich, 2015, p. 1). Também 

Suárez e Gumiel (2012) afirmam que o marketing sensorial se resume à “utilização de 

estímulos que se percebem através dos sentidos e que são capazes de criar ambientes” (p. 

30). Este marketing pode ser utilizado para criar “gatilhos subconscientes” (Krishna, 2012, 

p.332) que influenciam a perceção do consumidor acerca de noções abstratas, como é o caso, 

por exemplo, da noção de qualidade ou sofisticação, que, ao estarem associadas a 

determinado “gatilho”, provocam no consumidor uma reação instantânea. Numa sociedade 

carregada de estímulos e apelos, recorrer a este tipo de “gatilho” subconsciente que 

desencadeia uma reação é uma forma eficiente de envolver/engajar o consumidor (Krishna, 

2012).  

Assim, entende-se por comunicação de marketing sensorial o conjunto de meios, 

canais e ferramentas de que as organizações se servem para mobilizar, informar e persuadir 

os consumidores, tendo por base a exploração consciente e a integração dos estímulos 

sensoriais na sua estratégia (Kotler & Keller, 2008; Krishna, 2012; López-Rúa, 2015; 

Schmitt, 1999; Tomše & Snoj, 2014). Por conter em si os conceitos inerentes ao marketing 

sensorial, a comunicação de marketing sensorial permite também a “diferenciação da marca, 

motiva a compra e acrescenta valor” (Schmitt, 1999, p. 61). 

O marketing experimental (ou marketing de experiências) é entendido por Schmitt 

(1999) como “a criação de diferentes tipos de experiências para os clientes” (p. 53) cujo 

objetivo principal é “criar experiências holísticas” (p. 53). O autor defende que o marketing 

tradicional é limitado por se focar nas características e funcionalidades dos produtos em 

detrimento das experiências sensoriais. Agapito, Mendes, Valle e Almeida (2014) 

confirmam a opinião do autor, inferindo ainda que, numa perspetiva de marketing e de 

gestão, a experiência turística pode ser entendida como uma experiência de consumo. 

Schmitt (1999) infere que o marketing experimental decorre do desenvolvimento de três 

fatores: a omnipresença da tecnologia informativa, que está cada vez mais rápida e leva à 
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necessidade de adaptação; a supremacia da marca, que leva à desvalorização das 

funcionalidades do produto e à valorização das experiências que providencia; e a ubiquidade 

da comunicação e do entretenimento, que advém da associação de marcas a formas de 

comunicação e entretenimento. Schmitt (1999) contrasta as características do marketing 

tradicional e as características do marketing experimental (Quadro 1).  

 
Quadro 1 - Características do Marketing Tradicional vs. Características do Marketing Experimental 

Características do Marketing Tradicional Características do Marketing Experimental 

Foco nas características funcionais e nos benefícios. Foco nas experiências do consumidor. 

A categoria do produto e a concorrência são definidas de forma 

restrita. 
A situação de consumo é examinada. 

Consumidores enquanto tomadores de decisões racionais. Consumidores enquanto seres racionais e emocionais. 

Os métodos e ferramentas são analíticos, quantitativos e 

verbais. 
Os métodos e ferramentas são ecléticos. 

   Fonte: Schmitt (1999, pp. 54-59). 

 

Uma vez que é através das sensações que o marketing experimental procura 

providenciar experiências ao consumidor, é possível afirmar que o marketing experimental 

se serve do marketing sensorial. Fonseca (2017) confirma esta ideia, afirmando que o 

marketing de experiências, “excetuando o sensorial, tem capacidade de explicar, direta ou 

indiretamente, a lealdade e o word-of-mouth positivo, a experiência de serviço, o retorno de 

investimento do consumidor e a sua satisfação” (p. 5). 

A comunicação de marketing sensorial pode ser implementada na estratégia de CRM 

de uma organização. Segundo Ribeiro (2013), o Customer Relationship Management (CRM) 

traduz-se na atividade de “entender e antecipar as necessidades dos consumidores, com o 

objetivo final de tornar possível à organizaçaõ a identificaçaõ de tendências e oportunidades 

de lucro” (p.222). Kotler e Keller (2008) definem-no como um processo que envolve a gestão 

de informação detalhada acerca de determinado cliente e dos “touch points”. Estes “touch 

points” consistem, segundo os autores, nos momentos em que os consumidores entram em 

contacto com a organização (por exemplo, no caso das agências de viagens, o momento em 

que fazem reservas). Kotler e Keller (2008) consideram que, com base no que se sabe acerca 

de cada consumidor, as organizações podem personalizar ofertas de mercado, serviços, 

programas, mensagens e media do Mercado. Neste campo, a comunicação de marketing 

sensorial assume um papel pertinente, uma vez que permite uma personalização adequada 

aos sentidos do consumidor (por exemplo, se uma agência de viagens sabe de antemão que 

um consumidor aprecia cheiros florais, pode pulverizar toda a documentação a ser entregue 
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com um perfume floral). Kotler e Keller (2008) identificam o CRM como um meio condutor 

da rentabilidade de uma organização, por estar diretamente relacionado com a fidelidade do 

consumidor. Ora, ao serem implementados elementos sensoriais na estratégia de CRM, o 

consumidor irá sentir-se mais valorizado, o que trará maior probabilidade de fidelidade. 

A Teoria da Persuasão (também denominada empírico-experimental) relaciona-se 

intimamente com o tema em análise. A comunicação de marketing sensorial utiliza os 

estímulos sensoriais – “gatilhos subconscientes” (Krishna, 2012, p. 332) - com o objetivo de 

engajar, diferenciar a marca e persuadir o consumidor. Esta teoria defende a 

individualização, adequação e personalização da mensagem (Wolf, 1985) e opõe-se à Teoria 

Hipodérmica, que entende as mensagens mediáticas como efeitos imediatos dirigidos a um 

público uniforme, isto é, a massas. Isto vai ao encontro da principal premissa do CRM, que, 

ao pressupor a individualização, procura “entender e antecipar as necessidades dos 

consumidores, com o objetivo final de tomar possível à organizaçaõ a identificaçaõ de 

tendências e oportunidades de lucro” (Ribeiro, 2013, p.222). 

 

2.3. Marketing Sensorial na Literatura 

A temática do marketing sensorial foi já abordada por diversos autores. Existe 

literatura que relaciona marketing sensorial com o setor do Turismo, mas não foi encontrado 

nenhum documento académico ou científico que mencione a comunicação marketing 

sensorial e/ou que a relacione com o CRM. 

 

2.3.1. Contexto Nacional 

O impacto das cinco dimensões do marketing de experiências na lealdade e na 

recomendação dos consumidores dos estabelecimentos hoteleiros foi um assunto que 

Fonseca (2017) procurou avaliar. Para isso, implementou um questionário a 290 

consumidores e concluiu que o marketing de experiências, excetuando o sensorial, tem a 

capacidade de explicar, direta ou indiretamente, a lealdade e o word-of-mouth positivo, a 

experiência de serviço, o retorno de investimento do consumidor e a sua satisfação. O autor 

identifica as variáveis experiência de serviço, retorno de investimento e satisfação como 

mediadoras da relação entre as experiências e a lealdade dos consumidores a insígnias 

hoteleiras, com a experiência de serviço e o retorno de investimento a contribuírem para 

explicar positivamente a satisfação dos consumidores.  
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O tato e o sentido do toque no âmbito do marketing sensorial e do marketing de 

serviços foram assuntos abordados por Ferreira e Capelli (2017). No seu artigo, os autores 

recorreram a revisão da literatura e concluíram que a possibilidade e a liberdade de tocar nos 

produtos expostos saõ a chave para o sucesso comercial de muitos pontos de venda, por 

satisfazerem as diversas necessidades de toque do indivíduo. 

Para além do tato, Mesquita (2016) aborda ainda os restantes quatro sentidos na sua 

dissertação de mestrado em Estudos de Gestão. A autora realizou observaçaõ in loco a 

diversos spas, entrevistas aos indivíduos por detrás das estratégias sensoriais e inquéritos, 

de forma a compreender e interpretar a utilização dos cinco sentidos nos spas. Assim, 

concluiu que todos os spas visitados utilizam os cinco sentidos de forma integrada e 

homogénea, consciente ou inconscientemente e que os consumidores valorizam sua a 

envolvência na experiência para se sentirem pertencentes à mesma, pelo que dão relevância 

ao ambiente e aos cinco sentidos.    

Na sua dissertação de mestrado em Marketing, Ribeiro (2016) propôs-se a averiguar a 

influência do marketing sensorial na satisfação e fidelização dos consumidores bancários. A 

autora constatou que a evolução da sociedade despertou uma nova estratégia de marketing 

centrada no consumidor como um ser pleno, cujas decisões de consumo são fundamentadas 

em processos intelectuais, afetivos e conotativos, onde o marketing sensorial surge como 

forma de apelar aos sentidos e fidelizar o cliente. Ribeiro (2016) concluiu que alterações 

sensoriais implementadas nas agências bancárias “influenciaram positivamente as reações 

emocionais e as avaliações da qualidade do ambiente da agência e posteriormente 

influenciaram positivamente os comportamentos de satisfação/fidelização e os 

comportamentos de aproximação/evitação” (p. 160). Os resultados obtidos por Ribeiro 

(2016) “confirmam a vantagem de estratégias experienciais, nomeadamente sensoriais, 

evidenciando-se que com orçamentos reduzidos pode-se encantar e cativar o cliente no mais 

profundo do seu ser, potenciando a sua satisfação e a sua lealdade” (p.160).  

Na sua dissertação de mestrado em Gestão, Agostinho (2013) procurou aferir se as 

práticas experienciais constituíam um fator de mudança na comunicação. Para isso, estudou 

a abordagem da experiência como fonte de rendimento para empresas cujo negócio se baseia 

nas experiências de consumo e o consumo hedónico. O autor apresenta ainda um estudo de 

caso da Biosotis, uma empresa que se foca na venda a retalho de produtos biológicos e 

macrobióticos e na prestação de serviços de medicina alternativa, terapias e diagnósticos. O 

autor destaca os cinco sentidos inerentes ao marketing sensorial: a) o tato, que aproxima as 

pessoas, torna os produtos reais, consolida as perceções adquiridas pelos outros sentidos; b) 
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o olfato que, por se situar no sistema límbico, é o sentido cuja codificação sensorial perdura 

mais tempo na memória do Homem; c) o paladar, que apenas funciona corretamente se os 

outros sentidos participarem, uma vez que só existe distinção de sabores se se sentir o aroma 

do produto enquanto se degusta; d) a audição, que, por ser involuntária, se traduz na 

associação a um significado de forma automática; e) a visão, que liga todos os sentidos, que 

funciona como o centro expectante de perceções. Na prática, visualiza-se a comida antes de 

a saborear, olha-se para os sons que se ouvem, explora-se visualmente o que se toca e 

finalmente, vê-se o que se cheira. À utilização de uma ou mais estratégias sensoriais 

expressas através de sensores, sensações e expressões sensoriais, como ferramenta 

comunicacional, o autor atribui a designação de experiências sensoriais. Agostinho (2013) 

concluiu que todo o consumidor possui expectativas que, se forem superadas pela empresa 

que oferece experiências de consumo, irá resultar na retenção de consumidores a um nível 

emocional que a diferenciarão da concorrência, isto enquanto cria valor sustentável para si. 

Em síntese, para a presente investigação, as conclusões dos autores são significantes 

num contexto associado a agências de viagens. A visão, audição, tato e paladar deverão ser 

estimulados, uma vez que os consumidores valorizam o ambiente e a existência dos cinco 

sentidos na sua experiência (Mesquita, 2016). Ao estimular os cinco sentidos, e de acordo 

com Fonseca (2017), poderá esperar-se uma tendência para a lealdade, o word-of-mouth 

positivo, uma boa experiência de serviço, o retorno de investimento do consumidor e a sua 

satisfação. No entanto, o consumidor turístico não detém a possibilidade e liberdade de tocar 

no produto (Ferreira & Capelli, 2017) ou serviço que adquire, pelo que uma forma de 

colmatar essa condição passa pela existência de estímulos visuais (por exemplo, fotografias). 

Por fim, é necessário ter em conta que a comunicação de marketing sensorial pode constituir 

um meio para superar as expectativas do consumidor: com a documentação perfumada 

(estimulação do olfato), esperar-se-á a retenção da agência de viagens na memória do 

consumidor (Agostinho, 2013). Também refeições temáticas (paladar) e outros estímulos 

sensoriais podem ser uma agradável surpresa, resultando na retenção de consumidores a um 

nível emocional (Agostinho, 2013) que encararão a agência como diferenciada em relação 

às restantes. 

 

2.3.2. Contexto Internacional    

O impacto da experiência do consumidor na relação de qualidade com agências de 

viagens em ambiente online e em loja física foi aferido por Rajaobelina (2017). O 
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investigador realizou um questionário a 289 indivíduos adultos residentes no Canadá e 

baseou o seu estudo na perspetiva de Schimtt (1999), que destacou cinco dimensões 

qualificativas da experiência:  

a) THINK, que corresponde à perceção do consumidor de que está a aprender algo 

(Rajaobelina, 2017; Schmitt, 1999);  

b) FEEL, que se refere aos sentimentos (positivos ou negativos) e emoções individuais 

dos consumidores (Rajaobelina, 2017; Schmitt, 1999); 

c) SENSE, que diz respeito à estimulação dos sentidos, nomeadamente a visão, 

audição, olfato, paladar e tato (Schmitt, 1999);  

d) ACT, que engloba as ações do consumo, o que no contexto turístico corresponde à 

capacidade das empresas de envolver o consumidor em transações, procura de informações 

e organização de planos de viagem (Schmitt, 1999);  

e) RELATE, que concerne à identidade social do indivíduo (consumidor) perante o 

seu grupo de pares (Schmitt, 1999). Rajaobelina (2017) concluiu que em ambas as dimensões 

estudadas (online e loja física), os fatores “THINK” e o “FEEL” (Schmitt, 1999) são os que 

impactam positivamente a qualidade da relação com agências de viagens. Ora, isto significa 

que a perceção do consumidor de que está a aprender algo e os sentimentos e emoções 

individuais do consumidor são as dimensões que mais peso assumem.  

Os destinos turísticos inserem-se no contexto do marketing sensorial (Diţoiu, 

Stăncioiu, Brătucu, Onişor & Botoș, 2014). Os autores sugerem que cada destino deve criar 

a sua marca (brand), constituída por “elementos visuais, auditivos, olfativos, gustativos e 

táteis” (p. 49) e que o desenvolvimento dessa marca (brand) leva os consumidores a ter uma 

perceção sensorial do destino, o que influenciará positivamente a sua decisão. 

A temática das ilusões sensoriais é abordada por Krishna e Schwarz (2014). Os autores 

advertem para a elevada quantidade de factos e evidências que existem quanto à existência 

de distorções sensoriais, que “a maioria dos pesquisadores teria assumido há uma década” 

(p. 163). Krishna e Schwarz (2014) fazem referência à investigação de Elder e Krishna 

(2012), afirmando que existem “maiores intenções de compra quando a orientação visual 

dos objetos facilita a simulação mental da interação com o objeto” (p. 164), como é o caso, 

por exemplo, de “um pedaço de bolo parecer mais atraente quando o garfo ao lado está 

orientado para a mão dominante (em vez de não dominante), facilitando a simulação mental 

de agarrar o garfo para comer o bolo” (p. 164). Os autores inferem ainda que, tal como 

demonstra o estudo de Brasel e Gips (2014), a “interação física com touch screens potencia 

o sentimento psicológico de posse do consumidor” (p. 164). 
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Em suma, para o presente projeto, retira-se destas conclusões que os sentimentos e 

emoções do consumidor, que constituem uma dimensão fundamental para a qualidade da 

relação consumidor-agência (Rajaobelina, 2017). Adicionalmente, “elementos visuais, 

auditivos, olfativos, gustativos e táteis” (Diţoiu, Stăncioiu, Brătucu, Onişor & Botoș, 2014, 

p. 49) permitem a criar uma ideia sensorial do destino. Assim, o recurso a elementos 

sensoriais alusivos a destinos (por exemplo, aromas, paladares, imagens) poderá influenciar 

positivamente a decisão do consumidor. É ainda de destacar que é relevante para o 

consumidor possuir interação com o produto (Krishna e Schwarz, 2014) para se sentir 

possuidor dele, pelo que a ideia sensorial do destino (Diţoiu, Stăncioiu, Brătucu, Onişor & 

Botoș, 2014) pode responder a essa necessidade de interação. 

 

3. Metodologia 

O presente trabalho consiste num estudo de caso, isto é, uma inquirição empírica que 

procura investigar um fenómeno contemporâneo associada a um determinado contexto da 

vida real (Yin, 1989). Com vista a responder aos objetivos traçados, optou-se pela utilização 

de um método misto, que reúne estratégias de pesquisa que envolvem a recolha de dados 

simultaneamente ou consecutivamente para entender melhor os problemas de pesquisa, 

reduzindo as limitações da investigação (Bryman, 2012; Creswell, 2003). Este traduz-se na 

combinação do método qualitativo, baseado no conhecimento construtivista e na análise 

subjetiva, no qual o investigador recolhe dados emergentes com a intenção de desenvolver 

temas a partir dos dados, com o método quantitativo que, por sua vez, é baseado em 

conhecimento objetivo e no qual o investigador desenvolve pesquisas e recolha de dados 

através de instrumentos predeterminados, que produzem dados estatísticos (Creswell, 2003). 

Para responder aos dois primeiros objetivos - compreender a utilização da 

comunicação de marketing sensorial na atividade da TravelTailors e entender de que forma 

podem os sentidos dos consumidores da TravelTailors ser estimulados com vista à sua 

fidelização – recorreu-se a observação direta não-participante. Nesta, o investigador atua 

apenas como espectador atento e procura ver e registar o máximo de ocorrências que 

interessam ao seu trabalho (Godoy, 1995). No contexto do estágio, a autora teve a 

oportunidade de observar o contacto entre as sócias e as funcionárias da TravelTailors e o 

consumidor. Recorreu-se ainda a entrevistas em profundidade às responsáveis pela 

TravelTailors (cujo guião se encontra o Apêndice 3), nas quais o investigador procede a 
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entrevistas presenciais com participantes, que envolvem flexibilidade ao nível das questões 

- em aberto - que se destinam a obter opiniões e pontos de vista em relação a assuntos 

(Bryman, 2012; Creswell, 2003).  

Quanto ao terceiro objetivo - apreender o potencial da comunicação de marketing 

sensorial pelas agências de viagens, nomeadamente, a TravelTailors – pretendeu-se que 

fosse respondido através de entrevistas em profundidade (Apêndices 3, 4 e 5). O investigador 

pode realizar entrevistas presenciais com participantes, que envolvem questões em aberto e 

que se destinam a obter opiniões e pontos de vista acerca de determinado assunto (Creswell, 

2003). As entrevistas foram realizadas às responsáveis da TravelTailors, por forma a 

conhecer as lacunas identificadas na estratégia de CRM implementada e procurar preenchê-

las através de comunicação de marketing sensorial.  

Para responder ao quarto objetivo - enquadrar a comunicação de marketing sensorial 

na estratégia de CRM da TravelTailors– foi analisado o Manual de Procedimentos da 

TravelTailors em Dezembro de 2017 e foram efetuadas entrevistas em profundidade, de 

modo a compreender a estratégia de CRM da TravelTailors. Embora a análise ao Manual de 

Procedimentos possa facultar algumas informações acerca da forma como é gerido o CRM 

da organização, uma entrevista em profundidade às responsáveis pela TravelTailors 

possibilitou uma informação mais detalhada e, assim, a sua estratégia de CRM pôde ser 

melhor compreendida. 

Quanto ao quinto objetivo - propor melhorias ao CRM da TravelTailors com base nas 

potencialidades da comunicação de marketing sensorial – pretendeu-se que fosse atingido 

com base na análise ao Manual de Procedimentos, de forma a entender se a TravelTailors 

executa alguma forma de comunicação de marketing sensorial na sua estratégia de CRM. 

Uma entrevista em profundidade com as responsáveis pela organização pôde ainda dar uma 

perceção à autora das verbas e disposições que podem ser canalizadas para a implementação 

de uma comunicação de marketing sensorial adaptada à TravelTailors. 

Ainda relativamente dois últimos objetivos - enquadrar a comunicação de marketing 

sensorial na estratégia de CRM da TravelTailors e propor melhorias ao CRM da 

TravelTailors com base nas potencialidades da comunicação de marketing sensorial – 

procurou-se obter resposta através de uma análise ao inquérito de satisfação anual da 

TravelTailors. Foram, para isso, adicionadas questões à edição de 2017, divulgada em 

Novembro e Dezembro do corrente ano, cuja finalidade foi servir esta investigação. 

Pretendeu-se averiguar se os consumidores da TravelTailors estão interessados num 

atendimento que inclui comunicação de marketing sensorial, como degustações 



 

 

21 

gastronómicas e/ou receção com elementos olfativos congruentes com o destino para onde 

irão viajar, entre outros. De acordo com Creswell (2003), um inquérito possibilita uma 

descrição quantitativa ou numérica de tendências, estudos ou opiniões de uma população, 

através do estudo de uma amostra dessa população. A partir dos resultados da amostra, o 

investigador generaliza ou faz afirmações sobre a população (Creswell, 2003). Nesta 

investigação, a amostra analisada corresponde à população que se quis compreender: os 

consumidores da TravelTailors. O inquérito de satisfação anual da TravelTailors de 2017 foi 

divulgado via online aos seus consumidores. Adicionalmente, por questões de proteção do 

seu negócio, a agência preferiu não divulgar dados exatos sobre a sua base de amostragem e 

taxa de resposta.  

No que concerne às técnicas de análise de dados, destaca-se, do ponto de vista 

quantitativo, a análise do Inquérito Anual de Satisfação da TravelTailors. Neste âmbito, a 

agência preferiu fornecer apenas os dados concretos de cada questão adicionada ao inquérito, 

pelo que não se tornou possível cruzar variáveis e tirar outras conclusões que não as de 

análise direta dos valores. Ao nível qualitativo, destacam-se a análise documental –  conjunto 

de operações que através do tratamento das informações contidas nos documentos 

acumulados objetiva descobrir as circunstâncias sociais e econoómicas com as quais podem 

estar relacionados (Bardin, 1988; Oliveira, 2007) – do Manual de Procedimentos da 

TravelTailors e a análise discursiva – utilizada “para descrever e interpretar o conteúdo de 

toda classe de documentos e textos, (...) conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas 

ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensaõ de seus 

significados num nível que vai além de uma leitura comum” (Moraes, 1999, s.p.) – da 

entrevista realizada às sócias, que foi, mediante autorização prévia, gravada e posteriormente 

transcrita (Apêndices 3, 4 e 5). Destaca-se ainda a observação e análise de conteúdos digitais 

– enquanto técnicas de recolha e análise de dados -, mediante as quais se tornou possível 

fazer o levantamento de produtos alusivos a destinos específicos (Quadro 3, Apêndice 2), de 

restaurantes temáticos (Quadro 5, Apêndice 2) e de perfumes que se associem a locais do 

Mundo (Quadro 4, Apêndice 2). Os critérios para a escolha dos produtos alusivos a um 

determinado destino passaram, numa primeira fase, pelo facto de serem produzidos/vendidos 

em países específicos e habitualmente frequentados por turistas (todos os continentes 

deveriam estar contemplados) e, depois, deveriam estar disponíveis em lojas físicas dentro 

do distrito de Lisboa e/ou em lojas online. Os perfumes foram selecionados com base, 

primeiramente, no aroma, que deveria aludir a um país específico (por exemplo, associação 

entre aroma a café e o Brasil, conforme disposto no Quadro 4, Apêndice 2), em segundo 
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lugar pesou o facto de estarem disponíveis em lojas físicas dentro do distrito de Lisboa ou 

em lojas online e, por fim, o preço variaria entre os dois euros e os 40 euros, dependendo da 

quantidade de produto. Os critérios para a seleção dos restaurantes consistiram na zona 

geográfica (limitada ao concelho de Lisboa, onde se localiza a sede da TravelTailors), depois 

pela temática, que deveria ir ao encontro da gastronomia típica de países específicos, na 

classificação nos websites Zoomato e TripAdvisor (websites de classificações que fornecem 

informações e opiniões sobre conteúdos relacionados com o Turismo, como monumentos, 

restaurantes, etc.) e, no preço, que ficou ao critério do bom senso da autora, que estipulou 

um intervalo de preços entre os sete euros e os 20 euros por pessoa. Esta tarefa foi realizada 

no decorrer do estágio curricular na TravelTailors. 

Com o propósito de organizar e planificar as tarefas a ser realizadas no âmbito desta 

investigação, elaborou-se um cronograma que se encontra disponível no Apêndice 1. 

 

4. Apresentação dos Resultados 

Com vista à resposta aos objetivos definidos, são apresentados os resultados baseados 

na metodologia proposta. 

 

4.1. Compreender a utilização da comunicação de marketing sensorial na atividade da 

TravelTailors  

Recorreu-se a observação direta não-participante e a uma entrevista em profundidade 

às responsáveis pela TravelTailors. Durante o estágio, a autora teve oportunidade de notar 

alguns apontamentos de carácter sensorial, como o facto de ser oferecido café, chá ou água, 

e biscoitos aos consumidores. No âmbito da entrevista realizada, a diretora de Marketing e 

Comunicação Raquel Ribeiro e a diretora de Vendas Paula Alves partilharam os elementos 

sensoriais utilizados na estratégia de CRM da TravelTailors, dos quais se destacam;  

a) ao nível da visão, a recente (re)decoração das instalações, com elementos alusivos 

a viagens, nomeadamente um globo de cortiça, um mapa-mundo de grande dimensão, 

elementos de madeira e plantas, que assumem um carácter rústico e acolhedor – que promove 

um “ambiente hospitaleiro” (Dicionário de Português Online, s.d., s.p.) - com tons neutros, 

a preparação de programas, de booklets e de newsletters, onde há aposta na ilustração 

(nomeadamente fotografias dos destinos em causa) e a recolha de areia de vários locais do 

Mundo;  
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b) ao nível da audição, destacaram o treino e formação dos funcionários no âmbito da 

conversação com o consumidor, realizados pelas sócias. Adicionaram ainda que não 

colocam música alusiva a um destino específico;  

c) ao nível olfativo, as sócias referiram a utilização de incenso e ambientadores de 

aroma neutro, chamando a atenção para a dificuldade de agradar a todos os consumidores 

neste campo;  

d) ao nível do tato, consideram indispensável que o aperto de mão seja firme e caloroso 

na receção ao consumidor. Destacam também a possibilidade do cumprimento, caso se 

proporcione, com dois beijinhos e a colocação da mão no antebraço do consumidor por 

forma a demonstrar proximidade;  

e) quanto ao palato, confessam não realizar almoços temáticos baseados no destino 

para o qual o consumidor viajou/vai viajar (conforme sugerido) mas dizem tentar promover 

o bem-estar através da oferta de chá, café ou água e, em certas ocasiões, bombons ou snacks. 

 

4.2. Entender de que forma podem os sentidos dos consumidores da TravelTailors ser 

estimulados com vista à sua fidelização 

Recorreu-se a observação direta não-participante ao nível do contacto das sócias e 

funcionárias da TravelTailors com o consumidor e a uma entrevista em profundidade às 

responsáveis. O estágio curricular realizado pela autora na agência de viagens à medida 

permitiu-lhe concluir que existe uma preferência pelo contacto presencial e que os 

consumidores da TravelTailors pertencem à classe alta e média alta, o que foi reforçado pelas 

sócias na entrevista realizada, em que adiantaram que o consumidor pertence às classes A/B 

(alta e média alta), tem mais de 45 anos de idade, formação universitária e exerce cargos de 

topo (como dirigente ou como profissional das profissões independentes e especializadas). 

A TravelTailors atua ainda noutros dois segmentos: a) luas-de-mel, com casais entre os 25 e 

os 35 anos de idade; e b) incoming: estrangeiros que viajam para Portugal, com mais de 40 

anos e cujos países de origem são o Brasil, os Estado Unidos da América e o Canadá. No 

que concerne à estimulação dos sentidos do consumidor, a entrevista às sócias permitiu 

confirmar que existe uma preferência das diretoras e responsáveis pelo contacto presencial 

com o consumidor. Existe também a disponibilidade das funcionárias da TravelTailors para 

ir ao encontro do consumidor, quer seja na própria residência ou mediante realização de um 

almoço ou lanche, caso não lhe seja possível ou conveniente deslocar-se até às instalações 

físicas. De acordo com as sócias, a forma de contacto com o consumidor privilegiada é a 

presencial porque se torna possível criar uma ligação emocional e demonstrar as vantagens 
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físicas ao contratar uma viagem na TravelTailors. Desta forma, para as diretoras, a 

implementação de estímulos sensoriais pressupõe abertura por parte do consumidor e saber 

como estimular o consumidor e prepará-lo para as experiências é uma tarefa delicada. 

 

4.3. Apreender o potencial da comunicação de marketing sensorial pelas agências de 

viagens, nomeadamente, a TravelTailors 

Recorreu-se a uma entrevista em profundidade às socias e responsáveis, que avaliaram 

a o debate da estimulação sensorial no setor turístico. No cômputo geral, as responsáveis 

denunciam o facto de, no âmbito do Turismo, haver muito menos investimento na 

estimulação sensorial que é feita na relação presencial (relação bidirecional) quando 

comparado com o investimento feito na estimulação sensorial para massas (relação 

unidirecional). As diretoras alertaram ainda para o momento que vivemos, em que se 

privilegia a standarização do Mundo – o facto de cada vez mais se procurar experiências 

iguais em qualquer parte do globo - constituir um perigo para a indústria. Ao nível das 

agências de viagens, denotam que a estimulação sensorial não é assunto de debate e mas 

existe a intenção de começar a utilizar os aparelhos de tecnológicos para promover 

determinados destinos e permitir ao consumidor que se sinta lá. Paula Alves, diretora de 

Vendas, referiu a possibilidade de utilização de aparelhos de realidade aumentada com 

imagens de destinos que os consumidores pretendam visitar. Raquel Ribeiro, diretora de 

Marketing e Comunicação, advertiu para o facto de muitas agências estarem a aproveitar as 

novas tecnologias para preparar programas de viagem que podem ser descarregados através 

de links que remetem para vídeos ou para um itinerário que é apresentado com imagens e 

menus interativos e com vídeos que ajudam a clarificar a experiência que se vai encontrar. 

Ao nível hoteleiro, destacam a atenção dos hotéis para a estimulação sensorial do 

consumidor, seja através de elementos decorativos (visuais), olfativos ou auditivos. Foram 

referidos exemplos concretos, como o caso de um hotel no Porto que dedica cada piso (e 

quartos) do seu edifício a uma especiaria, sendo decorado com base em elementos visuais e 

olfativos alusivos à especiaria em questão. 

 

4.4. Enquadrar a comunicação de marketing sensorial na estratégia de CRM da 

TravelTailors  

Para atingir este objetivo foi analisado o Manual de Procedimentos da TravelTailors 

em Dezembro de 2017, foram efetuadas entrevistas em profundidade e analisou-se o 

inquérito de satisfação anual da TravelTailors. A análise ao Manual de Procedimentos 
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permitiu averiguar que existe uma preferência pelo contacto presencial com o consumidor, 

sempre que possível; o consumidor deve ser recebido com base na simpatia e no aperto de 

mão firme e seguro ou, se possível, com dois beijinhos; na receção do consumidor, deve ser 

perguntado se deseja tomar água ou café; a despedida deve envolver, se possível, contacto 

(com, por exemplo, a colocação da mão no antebraço do consumidor); a conversa telefónica 

com o consumidor deve decorrer com um sorriso no rosto, o que faz diferença quando se 

pretende transmitir simpatia; as conversações (telefónicas e presenciais) devem demonstrar 

preocupação para com o consumidor (as funcionárias da TravelTailors devem perguntar 

como está o consumidor e fazer referência a pormenores individuais, de maneira a que o 

consumidor se sinta especial). A análise ao Manual de Procedimentos permitiu identificar 

uma lacuna na estratégia de CRM da TravelTailors, em particular ao nível da estimulação 

sensorial do consumidor. Com base nisto, a autora desenvolveu, no decorrer do estágio 

curricular, um conjunto de sugestões no campo da estimulação sensorial (Quadros 3, 4 e 5, 

Apêndice 2), que foram apresentadas na entrevista realizada. Foram adicionadas questões de 

âmbito sensorial à edição de 2017 do Inquérito de Satisfação Anual da TravelTailors com o 

objetivo de servir a presente investigação e cujos resultados estão discriminados no ponto 

4.6.. 

 

4.5. Propor melhorias ao CRM da TravelTailors com base nas potencialidades da 

comunicação de marketing sensorial 

Foi analisado o Manual de Procedimentos, foram efetuadas entrevistas em 

profundidade às sócias e responsáveis pela TravelTailors e foi analisado o inquérito de 

satisfação anual da TravelTailors. Como referido no parágrafo anterior, a análise ao Manual 

de Procedimentos permitiu identificar uma lacuna na estratégia de CRM da TravelTailors, 

em particular ao nível da estimulação sensorial do consumidor. Perante a apresentação, 

durante a entrevista, das propostas desenvolvidas no decurso do estágio, as sócias 

identificaram as ideias como interessantes, denotaram um longo caminho a percorrer no 

campo sensorial por parte da TravelTailors e demonstraram disponibilidade para investir na 

implementação de estímulos sensoriais, tendo em conta as limitações financeiras.  
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4.6. Resultados do Inquérito de Satisfação Anual da TravelTailors 

 

 

 

 

 

No que concerne ao Inquérito de Satisfação Anual da TravelTailors, cuja base de 

amostragem não foi revelada pela agência por motivos a proteção do negócio, foram 

apresentadas propostas sensoriais aos consumidores, que depois as classificaram de acordo 

com o seu grau de interesse. A proposta considerada mais interessante traduz-se, à luz do 

inquérito realizado, na possibilidade de degustação de produtos do destino para o qual o 

consumidor iria viajar (Gráfico 1), sendo que 15% dos inquiridos consideraram uma 

excelente ideia, 36% consideram uma ideia com potencial e 49% não atribuiriam 

importância. 

A segunda ideia mais apelativa para os consumidores da TravelTailors – e no âmbito 

da estimulação sensorial ao nível do paladar - foi a realização de refeições num 

estabelecimento alusivo ao destino para o qual o consumidor iria viajar (Gráfico 2). Nestes 

termos, 8% dos inquiridos consideraram uma excelente ideia, 41% consideraram uma 

proposta potencialmente interessante e 51% não atribui importância.  

 

Gráfico 2 - Questão integrada no inquérito 

anual de satisfação da TravelTailors: 

Degustação de produtos do destino para o qual 

vou viajar. 

Gráfico 1 - Questão integrada no inquérito 

anual de satisfação da TravelTailors: Refeição 

em estabelecimento alusivo ao meu destino, 

durante a preparação da viagem. 

 

Base: respondentes ao inquérito de satisfação da 

TravelTailors em 2017 (número não divulgado). 

Elaboração própria. 

Base: respondentes ao inquérito de satisfação da 

TravelTailors em 2017 (número não divulgado). 

Elaboração própria. 
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A terceira proposta considerada mais interessante passa por tomar uma bebida alusiva 

ao destino para o qual o consumidor iria viajar (Gráfico 3). No âmbito do palato, recolhe 5% 

dos consumidores a considerarem uma excelente ideia e 33% consideram que pode ser 

interessante. Não obstante, a maioria (62%) não atribui importância. 

 

 

 

 

 Às restantes propostas (Gráficos 4 e 5) – ao nível 

auditivo, reuniões com música alusiva aos destinos que 

pelos quais os consumidores estão interessados e, ao 

nível olfativo, a pulverização de perfume sugestivo 

sobre o destino para o qual os consumidores iriam 

viajar na documentação que lhes seria entregue -, a 

maioria dos consumidores da TravelTailors não atribui 

importância.  

 

 

 

Gráfico 5 - Questão integrada no inquérito 

anual de satisfação da TravelTailors: 

Perfume sugestivo sobre o meu destino na 

documentação. 

Gráfico 3 - Questão integrada no inquérito anual 

de satisfação da TravelTailors: Bebida do destino 

para o qual vou viajar, servida no escritório.  

Gráfico 4 - Questão integrada no inquérito 

anual de satisfação da TravelTailors: 

Reuniões com música do(s) destino(s) que 

me interessa(m). 

Base: respondentes ao inquérito de satisfação da 

TravelTailors em 2017 (número não divulgado). 

Elaboração própria. 

Base: respondentes ao inquérito de satisfação da 

TravelTailors em 2017 (número não divulgado). 

Elaboração própria. 

Base: respondentes ao inquérito de satisfação da 

TravelTailors em 2017 (número não divulgado). 

Elaboração própria. 
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A percentagem de consumidores que consideram uma excelente ideia é, em ambos os 

casos, inferior a 5%. Ainda assim, a opção olfativa, que envolve a pulverização de perfume 

na documentação a ser entregue aos consumidores (Gráfico 5) é melhor acolhida, uma vez 

que, no que toca à potencialidade de interesse para os consumidores, apresenta uma 

percentagem superior à opção auditiva (reuniões com música alusiva aos destinos que pelos 

quais os consumidores estão interessados): 23% dos inquiridos considera a opção olfativa 

potencialmente interessante e 74% não atribui importância, uma percentagem inferior aos 

77% relativos à opção auditiva (Gráfico 4).  

 

 

5. Discussão dos Resultados 

Após ser percecionado que a aplicação do marketing sensorial às agências de viagens 

é pouco abordada, e no âmbito de um estágio curricular numa agência de viagens à medida, 

a presente investigação objetivou, de uma forma geral, contribuir para a integração da 

comunicação de marketing sensorial na estratégia de CRM da TravelTailors. No contexto 

deste estudo de caso, concluiu-se que existe uma atenção do setor do Turismo 

(maioritariamente hotéis) ainda que reduzida e limitada para estimulação da visão enquanto 

sentido. Concluiu-se também que, na generalidade, os consumidores da TravelTailors 

consideram experiências interessantes aquelas que se relacionam com o paladar, 

nomeadamente a proposta de refeições temáticas em função do destino a visitar/visitado e a 

degustação de produtos típicos dos destinos para os quais vão viajar.  

Os resultados do Inquérito de Satisfação Anual da TravelTailors revelaram que os seus 

consumidores preferem experiências ao nível do paladar, uma vez que as propostas ligadas 

ao palato foram as que recolheram as maiores percentagens enquanto “excelentes ideias”. 

Como referido no ponto 2.3.1., refeições temáticas, estimulando o paladar e outros estímulos 

sensoriais podem ser uma agradável surpresa, resultando na retenção de consumidores a um 

nível emocional (Agostinho, 2013) que encararão a agência como diferenciada em relação 

às restantes. Os consumidores da TravelTailors consideraram a sugestão de organização de 

refeições em restaurantes temáticos como a proposta com mais potencial. Isto pode ser 

explicado de acordo com a tese de Rajaobelina (2017) que, conforme destacado no Ponto 

2.3.2., das cinco dimensões qualificativas da experiência, as que mais impactam 

positivamente a qualidade da relação com agências de viagens são a) think, isto é, a perceção 

do consumidor de que está a aprender algo (Rajaobelina, 2017; Schmitt, 1999); e b) feel, os 

sentimentos e emoções individuais dos consumidores (Rajaobelina, 2017; Schmitt, 1999). 
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Neste campo, as refeições temáticas alusivas aos destinos para os quais os consumidores da 

TravelTailors viajam podem estimular a primeira dimensão, ou seja, alimentar a ideia de que 

o consumidor estará a aprender algo novo sobre o destino para o qual irá/foi viajar. 

Este resultado revela-se particularmente interessante uma vez que, conforme defende 

Agostinho (2013), o paladar apenas funciona corretamente se os outros sentidos participarem 

e forem também estimulados. Ora, isto denota a importância da integração e estimulação de 

todos os sentidos numa estratégia de CRM, nomeadamente a da TravelTailors. A visão, 

audição, olfato e tato não devem ser descurados pela agência, pois a estimulação destes 

maximiza o sucesso da estimulação do paladar, nomeadamente através de refeições em 

restaurantes e bebidas alusivos/as aos destinos em questão.  

Do referido inquérito, destaca-se como uma conclusão não esperada o facto de se 

denotar alguma resistência da parte dos consumidores da TravelTailors face à integração de 

comunicação de marketing sensorial na estratégia de CRM da agência de viagens à medida. 

Esta conclusão difere do defendido por Fonseca (2017), que denota que o marketing 

experiencial, executando o sensorial, explica, direta ou indiretamente, a lealdade e o word-

of-mouth e de Mesquita (2016), que destacou que os consumidores valorizam a envolvência 

dos cinco sentidos aquando da execução de um serviço. Denota-se, ainda, um menor 

interesse por experiências auditivas (Gráfico 4), cujas percentagens de indiferença são muito 

superiores às registadas nas outras propostas.  

No que à entrevista realizada diz respeito, Paula Alves, uma das sócias e responsáveis 

pela TravelTailors e ainda membro da APAVT, identifica o recurso às novas tecnologias e 

a crescente digitalização no setor do Turismo, conforme foi identificado pela Marketeer e 

discutido no 43º Congresso da APAVT, no qual se destacou a digitalização das agências de 

viagens como forma de aumentar as receitas no Turismo. Esta digitalização deverá, 

conforme explicitado no Ponto 2.2. e segundo a Dinheiro Vivo (2017) “continuar a fazer 

parte do crescimento e a experiência do cliente através do contacto humano vai ser um fator 

de sucesso fundamental” (s.p.). O alerta para o investimento tecnológico no sentido 

sensorial, e nomeadamente, para a tendência da utilização de ecrãs gigantes com as imagens 

referentes a vários destinos, dado pelo contributo de Paula Alves (Apêndices 3, 4 e 5), vai 

de encontro ao que Krishna e Schwarz (2014) fazem referência na investigação de Elder e 

Krishna (2012): afirmam que existem “maiores intenções de compra quando a orientação 

visual dos objetos facilita a simulação mental da interação com o objeto” (p. 164). A 

tendência identificada por Paula Alves, membro da APAVT, materializa a ideia de 

Agostinho (2013), que atribui importância à visão, na medida em que a) se visualiza a 
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comida antes de a saborear, b) se olha para os sons que se ouvem, c) se explora visualmente 

o que se toca e d) se vê o que se cheira. Tendo em conta que o consumidor turístico não 

detém a possibilidade e liberdade de tocar no produto (Ferreira & Capelli, 2017) ou serviço 

que adquire, uma forma de colmatar essa condição passa pela existência de estímulos visuais, 

que podem assentar na tecnologia e ganhar forma segundo a disponibilização de imagens 

360º, comuns a muitos sites do setor hoteleiro ou ainda segundo a tendência identificada por 

Paula Alves, que se traduz na utilização de ecrãs gigantes e salas que permitam a envolvência 

visual do consumidor num determinado destino.  

A propósito da aposta na utilização da tecnologia e, em particular, de dispositivos de 

realidade aumentada e ecrãs gigantes, com vista à estimulação visual por parte das agências 

de viagens, há que ter em consideração que o produto vendido pelas agências de viagens não 

é tangível. Tendo em conta que, segundo Ferreira e Capelli (2017), a chave para o sucesso 

comercial passa por satisfazer as necessidades de toque do indivíduo e a sua liberdade para 

tocar, uma solução apresentada pela autora que colmata esta condição passa pela aposta na 

utilização da tecnologia visual (ecrãs gigantes e realidade aumentada) envolvendo touch 

screens, que potenciam o sentimento psicológico de posse do consumidor (Krishna & 

Schwarz, 2014). Desta forma, seriam estimulados mais sentidos, o que resultaria num maior 

envolvimento do indivíduo com o destino e com a agência, que se diferenciaria. 

As propostas da autora foram bem acolhidas pelas sócias e responsáveis, que 

identificaram as limitações da sua estratégia de CRM no campo sensorial, considerando 

relevante para o seu negócio a implementação da comunicação de marketing sensorial.  

Assim, e sendo a comunicação de marketing sensorial uma ideia que implica 

maioritariamente orçamentos reduzidos e, ao mesmo tempo, permite encantar e cativar o 

cliente (Ribeiro, 2016), resta saber porque apresenta uma atenção insuficiente no campo das 

agências de viagens, que demonstram a tendência para se limitarem a valorizar o sentido 

visual, descurando a importância de outros sentidos tão relevantes, bem como a sua 

interrelação, conforme tem sido provado neste trabalho. 
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Considerações Finais 

O presente estudo de caso resulta de um estágio curricular na TravelTailors, no qual a 

autora teve oportunidade de observar diversas situações de atendimento ao consumidor, 

assim como adquirir uma noção de como é gerida a vida no seio de uma empresa, a relação 

com o consumidor e as diversas situações em que é necessário trabalho em equipa. O estágio 

curricular permitiu ainda à autora consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos ao 

longo da Licenciatura em Ciências da Comunicação.  

A temática, identificada por vários autores como pouco estudada versa sobre os efeitos 

do marketing sensorial na gestão da marca TravelTailors e, mais concretamente, da 

comunicação de marketing sensorial, uma expressão cuja relevância foi provada ao longo da 

presente investigação. O estudo preenche ainda a lacuna identificada pela autora e 

confirmada pela literatura, que destaca que o setor do Turismo carece de investigação na 

área do marketing sensorial aplicado ao CRM. Embora se debata sobre a estimulação do 

sentido visual no contexto turístico, em particular no que concerne à hotelaria, as agências 

de viagens não se debruçam sobre a temática da comunicação de marketing sensorial. 

A autora considera ter alcançado os objetivos definidos no início da presente 

investigação, tendo compreendido a utilização da comunicação de marketing sensorial na 

atividade da TravelTailors e entendido de que forma podem os sentidos dos consumidores 

da TravelTailors ser estimulados com vista à sua fidelização, o que se revela um desafio, 

pela dificuldade que existe na tentativa de agradar a todos os consumidores, especialmente 

no que toca à estimulação do olfato. A autora julga ter apreendido o potencial da 

comunicação de marketing sensorial pelas agências de viagens, nomeadamente, a 

TravelTailors; enquadrado a comunicação de marketing sensorial na estratégia de CRM da 

TravelTailors, tendo em conta os seus orçamentos e condições; e proposto melhorias ao 

CRM da TravelTailors com base nas potencialidades da comunicação de marketing 

sensorial. Nesse sentido, utilizaram-se técnicas de recolha e análise de dados que passaram 

pela observação direta não-participante, entrevistas em profundidade às responsáveis pela 

TravelTailors (e respetiva análise discursiva), observação e análise de conteúdos digitais, 

análises ao inquérito de satisfação anual e análise documental ao Manual de Procedimentos 

da TravelTailors. 

Por se tratar de um estudo de caso, a presente investigação apresenta limitações, pelo 

que as conclusões retiradas não podem ser generalizadas. O facto de não terem sido 

divulgados dados mais específicos acerca da amostra de respondentes ao Inquérito de 
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Satisfação Anual da TravelTailors poderá constituir uma limitação, na medida em que 

impossibilita o cruzamento de variáveis (nomeadamente sociodemográficas) que permitam 

tirar mais conclusões. 

Sobre esta investigação, a autora começou por apresentar um interesse pela área 

sensorial aplicada ao marketing e, mais tarde, pela clarificação do conceito de comunicação 

de marketing sensorial. O interesse inicial cresceu ao longo de 10 meses de investigação 

contínua, tornando-se algo maior. A conclusão do presente relatório traduz-se no culminar 

de três anos e fecha um ciclo marcado pelo trabalho, pela dedicação e, sobretudo, pela 

aprendizagem, tornando a autora uma pessoa melhor preparada. 

No que concerne a propostas para investigações futuras, e sendo o Turismo um setor 

em crescimento, a autora propõe que se desenvolvam estudos e investigações no âmbito da 

aplicação tecnológica à implementação de estratégias que envolvam a comunicação de 

marketing sensorial no setor turístico e, em particular, na área das agências de viagens, que 

apresenta lacunas na estimulação de vários sentidos. Um exemplo é o estudo da possibilidade 

de implementação de uma estratégia que envolva a utilização de touch screens, que, por 

potenciarem o sentimento psicológico de posse do consumidor, satisfazem as necessidades 

de toque dos consumidores (impossibilitada pelo facto do produto que as agências de viagens 

comercializam constituir, na realidade, um serviço intangível). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

Referências Bibliográficas 

      

Aaker, D. A. (1998). Marcas: brand equity: gerenciando o valor da marca (A. Andrade, Trad.). 

São Paulo: Negócio Editora. 

 

Agapito, D., Mendes, J., Valle, P. O. D., & Almeida, H. (2014). Um contributo do marketing 

sensorial para o marketing da experiência turística rural. PASOS-Journal of Tourism and 

Cultural Heritage, 12(3), 611-621. 

 

Agostinho, P. F. L. (2013). Marketing de experiências: comunicar emoções e sensações através 

de experiências de consumo: caso biosotis (Tese de Mestrado em Gestão, Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra). 

 

Antunes, C. (2017, Novembro 24). Agências de viagens portuguesas valem 18 Autoeuropas. 

Expresso. Disponível em: http://expresso.sapo.pt/ 
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Apêndices 

1. Cronograma 

 

No Quadro 2, está presente a calendarização das tarefas traçadas. 

 
Quadro 2: Planificação das tarefas traçadas 

Novembro de 

2017 
Dezembro de 2017 

Janeiro de 

2018 
Fevereiro de 2018 Março de 2018 Abril de 2018 Maio de 2018 

Junho de 

2018 

Revisão 

bibliográfica em 

bases de dados 

online  

Decorre o inquérito 

anual de satisfação 

da TravelTailors 

Portugal. 

Entrega do 

Projeto 

 

Análise ao 

inquérito anual de 

satisfação da 

TravelTailors 

Portugal. 

 

Preparação dos 

guiões de entrevista 

às responsáveis da 

TravelTailors 

Portugal 

 

Entrevistas às 

responsáveis da 

TravelTailors 

Portugal 

 

Análise das 

entrevistas às 

responsáveis da 

TravelTailors 

Portugal 

 

Entrega do 

Seminário 

 

Recolha de 

dados 

estatísticos 

Análise ao Manual 

de Procedimentos 

da TravelTailors 

Portugal. 

Adição de 

questões 

pertinentes para 

a investigação 

ao inquérito 

anual de 

satisfação da 

TravelTailors 

Portugal. 

Pesquisa de 

elementos 

sensoriais em 

restaurantes e lojas 

físicas e online 

alusivas aos vários 

destinos. 

Fonte: elaboração própria 

 
Legenda: 

AZUL - Realizado no âmbito de Projeto; 

LARANJA - Realizado no âmbito de Seminário. 
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2. Pesquisa de produtos, aromas e restaurantes que promovem a estimulação sensorial 

2.1. Pesquisa em lojas online e físicas de produtos alusivos a destinos 

 
Quadro 3: lojas online e físicas de produtos alusivos a destinos  

Categorias País(es) 
Tipo de 

Produto 
Descrição Lojas Exemplos 

Preço do 

exemplo 

Ásia 

Indonésia/ 

Tailândia 

Produtos 

alimentares e 

de beleza. 

Produtos 

étnicos 

Produtos alimentares. 

Interessante para 

snacks, bebidas, chás, 

etc. 

Produtos étnicos 

feitos nos países de 

origem 

Solartel 

Ayur 

Companhia 

Portugueza do 

Chá 

Flavers 

DOME Ethnical 

Store 

Thong Tham Thai 

Fortune Cookies 
(https://www.glood.pt/p

roduto/4181/thong-

tham-thai-fortune-

cookies-100g) 

3,65€ 

Japão 

Produtos 

alimentares e 

de beleza 

Produtos alimentares. 

Interessante para 

snacks, bebidas, chás, 

etc. 

Goyo-Ya 

Solartel 

Ayur 

Companhia 

Portugueza do 

Chá 

Flavers 

Tohato Chocolate 

Snack Shin Chan 
(https://www.glood.pt/p

roduto/12545/tohato-

chocolate-snack-shin-

chan-25g) 

2,95€ 

China 

Produtos 

alimentares e 

de beleza 

Produtos alimentares. 

Interessante para 

snacks, bebidas, chás, 

etc. 

Solartel 

Ayur 

Companhia 

Portugueza do 

Chá 

Flavers 

Nongshim Shrimp 

Cracker 
(https://www.glood.pt/p

roduto/10289/nongshim

-shrimp-cracker-75g) 

1,50€ 

Índia 

Produtos 

alimentares e 

de beleza. 

Produtos 

étnicos 

Produtos alimentares. 

Interessante para 

snacks, bebidas, chás, 

etc. Produtos étnicos 

feitos nos países de 

origem 

Solartel 

Ayur 

Companhia 

Portugueza do 

Chá 

Flavers 

DOME Ethnical 

Store 

Lijjat Red Chilli 

Pappar 
(https://www.glood.pt/p

roduto/1564/lijjat-red-

chilli-pappar) 

1,45€ 

África 

Marrocos 
Produtos 

alimentares 

Produtos alimentares. 

Interessante para 

snacks, bebidas, chás, 

etc. 

 

Flavers, Glood 

Al'Fez Grilled Pepper 

Muhammara 
(https://www.glood.pt/p

roduto/11790/alfez-

grilled-pepper-

muhammara-150g) 

3,25€ 

Países 

Africanos 

Alimentares 

Produtos 

étnicos 

Produtos alimentares 

africanos. Interessante 

para snacks, bebidas, 

chás, etc. Produtos 

étnicos feitos nos 

países de origem 

Glood 

Flavers 

DOME Ethnical 

Store 

Black Cat Crunchy 

Peanut Butter 
(https://www.glood.pt/p

roduto/6159/black-cat-

crunchy-peanut-butter-

400g) 

5,45€ 

América (do 

Norte) 
EUA 

Produtos 

alimentares 

Produtos alimentares. 

Interessante para 

snacks, bebidas, chás, 

etc. 

Flavers 

Liberty Store 

5th Avenue USA Choc 
(https://www.flavers.pt/

produto/5th-avenue-usa-

choc-56g/) 

1,65€ 
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Quadro 3 (continuação): lojas online e físicas de produtos alusivos a destinos  

Categorias País(es) 
Tipo de 

Produto 
Descrição Lojas Exemplos 

Preço do 

exemplo 

América (do 

Sul) 

América 

Latina 
Chás. 

Chás 

Produtos alimentares. 

Interessante para 

snacks, bebidas, chás, 

etc. 

Companhia 

Portugueza do 

Chá 

Flavers 

Old El Paso Nachips 
(https://www.glood.pt/p

roduto/11636/old-el-

paso-nachips-185g) 

2,99€ 

Europa Vários 
Produtos 

alimentares 

Chás 

Produtos alimentares. 

Interessante para 

snacks, bebidas, chás, 

etc. 

Companhia 

Portugueza do 

Chá 

Flavers 

Guinness Burts Potato 

Chips 
(https://www.glood.pt/p

roduto/11424/guinness-

burts-potato-chips-

150g) 

2,65€ 

Oceânia Austrália 
Produtos 

alimentares 

Produtos alimentares. 

Interessante para 

snacks, bebidas, chás, 

etc. 

Flavers 

Bundaberg Root Beer 
(https://www.glood.pt/p

roduto/12019/bundaberg

-root-beer-375ml) 

1,85€ 

Fonte: elaboração própria 
 

 

2.2. Pesquisa em lojas online e físicas de produtos com aromas alusivos a destinos  

Quadro 4: Lojas online e físicas de produtos com aromas alusivos a destinos 

Categorias País(es) Aroma Descrição Lojas 
Preços 

Médios 
Notas e sugestões 

Ásia 

Indonésia 

(Bali) 

Arrozal/incenso 

kembang rampe 

(planta que 

produz o cheiro) 

Cheiro meio 

adocicado 

SParfum 

Refan 

Equivalenza 

10-16€ 

Notas olfativas: almíscar, 

peónia, rosa suave 

https://www.equivalenza.com/pt/p

erfumes/perfumes-

mujer/floral/floral-musk-193/ 

Japão Flor de cerejeira Floral 

SParfum 

Refan 

Equivalenza 

10-16€ 

Notas olfativas: cereja e violeta 
https://www.equivalenza.com/pt/p

erfumes/perfumes-

mujer/oriental/oriental-gourmand-

019/ 

China Incenso À escolha 

SParfum 

Refan 

Equivalenza 

10-16€ 

Notas olfativas: anis, cereja, 

rosa suave 

https://www.equivalenza.com/pt/p

erfumes/perfumes-

mujer/oriental/oriental-gourmand-

141/ 

Índia Caril/especiarias 
Intenso e 

adoçado 

SParfum 

Refan 

Equivalenza 

10-16€ 

Notas olfativas: canela, 

chocolate, toranja 

https://www.equivalenza.com/pt/p

erfumes/perfumes-

mujer/oriental/oriental-gourmand-

009/ 

África 

Marrocos Couro 

Intenso, típico 

cheiro a pele 

de animal 

SParfum 

Refan 

Equivalenza 

10-16€ 

Notas olfativas: couro, canela, 

laranja 

https://perfumes.equivalenza.co

m/pt/pages/product/274/ 

Países 

Africanos 
Amadeirado 

Incenso tribal 

e amadeirado 

SParfum 

Refan 

Equivalenza 

10-16€ 

Notas olfativas: cedro, pimenta, 

vetiver 

https://www.equivalenza.com/pt/p

erfumes/perfumes-

hombre/amaderado/amaderado-

especiado-264/ 

 

 

 

 

 

https://www.flavers.pt/loja/
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Quadro 4 (continuação): Lojas online e físicas de produtos com aromas alusivos a destinos 

Categorias País(es) Aroma Descrição Lojas 
Preços 

Médios 
Notas e sugestões 

América 

(do Norte) 
EUA Doce, maçã Tarte de maçã ? 2/3€ Tarte de maçã 

América 

(do Sul) 
Brasil Café - 

Boticário, 

Equivalenza 
10-36€ 

Notas olfativas: amêndoas, café, 

chocolate 

https://www.equivalenza.com/pt/p

erfumes/perfumes-

mujer/oriental/oriental-gourmand-

087/ 

Europa ? ? ? ? 10-16€ - 

Oceânia 

Austrália 

e Nova 

Zelândia 

Marítimo mar, fresco 

SParfum 

Refan 

Equivalenza 

10-16€ 

Notas olfativas: manjericão, 

melão, notas marinhas 
https://www.equivalenza.com/pt/p

erfumes/perfumes-

hombre/amaderado/amaderado-

especiado-264/ 

Outra 

categoria 

Trópicos/

Polinésia 

Francesa 

Côco Doce 

SParfum 

Refan 

Equivalenza 

10-16€ 

Notas olfativas: baunilha, côco, 

jasmim 

https://www.equivalenza.com/pt/p

erfumes/perfumes-

mujer/oriental/oriental-

amaderado-173/ 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

2.3. Pesquisa online de restaurantes temáticos 

Quadro 5: Restaurantes temáticos alusivos a destinos 

Categorias País(es) Restaurante Tipo de restaurante Localização 
Preços Médios 

(por pessoa) 

Ásia 

Indonésia, 

Malásia 
Malaca Too Almoço/Jantar LX Factory 10-20€ 

Tailândia Boa-Bao Almoço/Jantar 
Largo Rafael Bordalo 

Pinheiro 30 
20€ 

Japão 
Nómada Sushi. Almoço/Jantar 

Avenida Visconde de Valmor 

n 40A 
20-30€ 

Taska Kome Almoço/Jantar Rua da Madalena, 57 10-30€ 

China 

The Old House 
Chinês diferente. 

Almoço/Jantar 

Rua Pimenta 9 | Parque Das 

Nacoes, 
30€ 

Disnastia Tang Almoço/Jantar Rua do Açúcar 107 15€ 

Huang He 
Chinês tradicional. 

Almoço/Jantar 

Avenida Das Forcas Armadas 

Nº 39 B 
7,5-10€ 

Goa 
Tentações de 

Goa 
Almoço/Jantar Rua de São Pedro Mártir, 23 15€ 

Índia Leo Almoço/Jantar Rua Zaire 17 C 12,5€ 

Irão Cafeh Tehran Qualquer hora do dia 
Praça das Flores, 40 (Príncipe 

Real) 
10€ 

Israel Tantura Jantar Rua de Trombeta 1 D 15€ 

Nepal Casa Nepalesa Almoço/Jantar Avenida Elias Garcia, 172 A 17,5€ 

Rússia A Tapadinha Almoço/Jantar 
Calçada da Tapada, 41 

(Alcântara) 
25€ 

África 

Cabo Verde Estrela Morena Almoço/Jantar 
Rua da Imprensa Nacional, 

64B (Príncipe Real) 
10€ 

Moçambique 
Cantinho do 

Aziz 
Almoço/Jantar 

Rua São Lourenço, 5 

Mouraria 
12,5€ 

Marrocos Flor da Laranja Jantar R. da Rosa 206 17,5€ 
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Quadro 5 (continuação): Restaurantes temáticos alusivos a destinos 

Categorias País(es) Restaurante Tipo de restaurante Localização 
Preços Médios 

(por pessoa) 

América 

(do Norte) 
EUA Ground Burger Almoço/Jantar 

Avenida António Augusto 

Aguiar, 148 A 
17,5€ 

América 

(do Sul) 

Argentina La Paparrucha. Almoço/Jantar Rua D. Pedro V, 18/20 20-40€ 

Brasil Comida de Santo Almoço/Jantar Calçada Eng. Miguel Pais, 39 20€ 

México 
Pistola y 

Corazon 
Almoço/Jantar Rua da Boavista 16 17,5€ 

Peru Cantina Peruana Almoço/Jantar Bairro do Avillez 25€ 

Europa 

Itália Il Matriciano Almoço/Jantar Rua de São Bento, 107 25€ 

Irlanda O'Gillins 
Qualquer hora do dia - 

Pub 

Rua dos Remolares, 8 (Cais 

do Sodré) 
15€ 

Áustria Kaffeehaus Brunch/Lanche Rua Anchieta, 3 15€ 

França 
La Parisienne 

Bistrot Français 
Almoço/Jantar 

Largo Rafael Bordalo 

Pinheiro, 18 
25€ 

Espanha Méson Andaluz Almoço/Jantar Travessa do Alecrim, 4 20€ 

Oceânia Austrália 
Downunder by 

Justin Jennings 
Almoço/Jantar Rua dos Industriais, 21 20€ 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

3. Guião de entrevista semiestruturada às sócias e responsáveis pela TravelTailors Portugal 

Data: Entrevista a realizar dia 20 de abril de 2018. 

 

Objetivos: 

1) compreender a utilização da comunicação de marketing sensorial na atividade da 

TravelTailors Portugal; 

2) entender de que forma podem os sentidos dos consumidores TravelTailors Portugal 

ser estimulados com vista à sua fidelização; 

3) apreender o potencial da comunicação de marketing sensorial pelas agências de 

viagens, nomeadamente, a TravelTailors; 

4) enquadrar a comunicação de marketing sensorial na estratégia de CRM da 

TravelTailors Portugal; 

5) propor melhorias ao CRM da TravelTailors Portugal com base nas potencialidades 

da comunicação de marketing sensorial. 

 

Caracterização do universo de estudo: 

A entrevista será realizada às responsáveis e fundadoras da TravelTailors Portugal. 

 

Método: A entrevista semiestruturada foi o método escolhido pelo carácter subjetivo, 

honesto e completo que os respetivos dados recolhidos apresentam. Assim, é possível obter 
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respostas mais completas e sinceras, uma vez que é dada liberdade às respostas dos 

entrevistados. 

 

Nota prévia: 

Bom dia, chamo-me Joana de Sousa e encontro-me, neste momento, a realizar o meu 

trabalho final de licenciatura em Ciências da Comunicaçaõ, no ISCSP – Universidade de 

Lisboa. Gostaria de relembrar que, sendo a vossa participação voluntária, poderão 

interromper esta entrevista a qualquer momento. É, por motivos de rigor para a análise, 

aconselhável a gravação áudio desta entrevista, que poderá ser interrompida mediante a 

vossa solicitação a qualquer momento. Serão analisados aspetos como o atendimento ao 

consumidor, a utilização de elementos que estimulem os sentidos dos consumidores, e a 

estratégia de CRM da TravelTailors.  

 

Guião de entrevista semiestruturada 

 

1. Na TravelTailors, existe uma preferência pelo contacto presencial com o 

consumidor.  

1.1. Como o costumam receber presencialmente? 

1.2. O que procuram despertar no consumidor? 

1.3. Para que tipo de consumidor trabalham? 

 

2. Como se procede o vosso contacto com o consumidor quando não é possível ser 

presencial? 

 

3. Para a DMC: De que forma integram elementos sensoriais na estratégia de CRM da 

TravelTailors?  

3.1. Enquanto estive a estagiar, tive a oportunidade de analisar o Manual de 

Procedimentos e notei que procuram oferecer presentes de Natal e aniversário. 

Existe algum critério sensorial por detrás dessa gestão? 

 

4. Como procuram estimular no consumidor os seguintes sentidos: 

4.1. Visão (ex. imagens, vídeos)? 
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4.2. Audição (ex. música ambiente)? SE NÃO FOR REFERIDA: O que pensam 

sobre, em caso de contacto presencial, começar colocar música ambiente que 

aluda ao destino para o qual o consumidor vai viajar? 

4.3. Paladar (ex. snacks, bolachas)? SE NÃO FOR REFERIDO: Qual a vossa a 

opinião acerca da possibilidade de oferecer aos consumidores snacks 

característicos dos destinos para os quais vão viajar? E acerca da organização de 

almoços temáticos mediante o destino do consumidor? 

4.4. Tato? 

4.5. Olfato (ex. incensos, velas, ambientadores)? SE NÃO FOR REFERIDO: Como 

encaram a ideia de, em caso de contacto presencial, acenderem velas ou utilizares 

ambientadores alusivos ao destino para o qual o consumidor vai viajar? Em caso 

de não ser presencial, o que pensam sobre oferecer velas e elementos com cheiros 

alusivos ao destino? 

 

5. De acordo com Rajaobelina (2017), “os sentimentos e emoções do consumidor, que 

constituem uma dimensão fundamental para a qualidade da relação consumidor-

agência”.  

5.1. De que forma é que o setor do Turismo e em particular as agências de viagem 

(também) procuram estabelecer uma ligação sensorial com o consumidor?  

5.2. Notam que ocorre mais ao nível das agências que prestam um serviço premium 

ou é algo comum a todas as agências? 

 

6. Estudos 

6.1. Mesquita (2016) entendeu que “os consumidores valorizam sua a envolvência na 

experiência para se sentirem pertencentes à mesma” e isso torna-se possível 

graças à estimulação dos cinco sentidos. Que pensamentos vos suscita? 

 

7. CASO TRABALHEM PARA UM consumidor premium, (que se dispõe a usufruir e 

pagar por um serviço de qualidade e com determinadas atenções), o que acham que 

pensaria sobre receber mimos como almoços em restaurantes temáticos, snacks 

alusivos para os destinos para onde vão viajar, etc? 

 

8. Alguns autores (Diţoiu, Stăncioiu, Brătucu, Onişor & Botoș, 2014, p. 49) defendem 

que “elementos visuais, auditivos, olfativos, gustativos e táteis” permitem a criar uma 
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ideia sensorial do destino. Tendo em atenção essa conclusão e todas as que já referi, 

elaborei, no decurso do estágio, algumas tabelas com ideias que envolvem o recurso 

a elementos sensoriais alusivos a destinos (por exemplo, aromas, paladares, 

imagens). Mostro e explico os quadros que elaborei. 

8.1. O que pensam sobre a possibilidade de implementar algumas destas ideias? 

8.2. Qual a vossa opinião quanto a investir na comunicação de marketing sensorial?  

 

4. Entrevista às sócias e responsáveis pela TravelTailors Portugal 

 

Joana: Enquanto estive cá a estagiar, eu notei que existe uma preferência pelo contacto 

presencial com o consumir. Como é que costumam receber o consumidor 

presencialmente? 

 

Paula: Costumamos recebe-lo aqui no escritório, combinamos uma hora para vir cá, com 

disponibilidade do consumidor e com a nossa, oferecemos um café, um chá, se a pessoa 

quiser, dizemos para se sentar no sofá e conversamos. 

 

Raquel: Às vezes também combinamos encontros com os consumidores em locais de 

conveniência deles. Estamos disponíveis para almoçar ou lanchar com eles e até já nos 

aconteceu ir a casa de consumidores para fazer as reservas nos computadores deles e 

esclarecer dúvidas com eles e com os amigos todos ao mesmo tempo. Acima de tudo nós 

procuramos que o contacto presencial sirva para criar uma relação de empatia, porque temos 

noção que, por comodidade, muitas pessoas preferem o contacto por email ou por telefone 

mas temos provas de que conhecerem-nos pessoalmente pode fazer a diferença na hora de 

optar por uma empresa ou por outra. (E lembro-me, inclusivamente, de há uns anos um 

consumidor que me disse que tinha optado por outra proposta muito parecida com a nossa 

mas cuja empresa tinha tido a iniciativa de telefonar para conversar um pouco e que isso 

ajudou na altura da decisão. Fez-se, então, um clique na necessidade de reformulados os 

nossos procedimentos). 

 

Joana: No fundo, procuram despertar no consumidor a empatia? 

 

Raquel: Sim, a empatia, a ligação emocional, a possibilidade de esclarecermos ao vivo 

algumas dúvidas que podem não estar claras ou que a pessoa pode ter receio ou vergonha de 
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formular através de outros canais. Também procuramos, com a nossa conversa presencial, 

mostrar a experiência que temos, mostrar os deliverables que damos ao consumidor, 

nomeadamente os booklets, que colocamos em cima da mesa de reuniões alguns exemplos, 

para as pessoas perceberem fisicamente quais são as vantagens que têm ao contratar uma 

viagem connosco e procuramos transmitir uma impressão de simpatia, confiança e 

conhecimento daquilo que fazemos. 

 

Joana: Como é que classificariam o vosso consumidor? 

 

Raquel: O nosso consumidor é de classe A/B, ou seja, de classe alta e média-alta, 

principalmente, com mais de 45 anos de idade, é alguém com formação universitária que 

exerce cargos de topo, como dirigente ou como profissional das profissões independentes e 

especializadas. Temos ainda outros dois segmentos complementares: o segmento das luas-

de-mel, em que temos casais os 25 e os 35 anos de idade e temos ainda o segmento de 

incoming, que se traduz nos estrangeiros que querem viajar para Portugal, que é pautado por 

pessoas com mais de 40 anos de idade (alguns até com mais de 60 anos) e que vêm, 

maioritariamente, do Brasil, dos EUA e do Canadá. 

 

Joana: Quando não é possível estabelecer contacto presencial com o consumidor, o que 

fazem? 

 

Raquel: Apostamos na conversa telefónica e se o cliente tiver essa disponibilidade, podemos 

até conversar via Skype, acontece muito com consumidores que não residem em Lisboa. 

Tentamos, para os consumidores com compras de maior dimensão ou com viagens mais 

complexas, fazer a entrega da documentação presencialmente, isto é, se não tivermos 

oportunidade de conhecer a pessoa durante o processo de aquisição da viagem, porque não 

existiu abertura por parte do consumidor ou porque não se proporcionou, procuramos que, 

na entrega da documentação, o consumidor nos receba ou venha até cá para ter esse contacto 

cara-a-cara. 

 

Joana: De que forma consideram que integram elementos sensoriais na vossa estratégia 

de CRM? 
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Raquel: Tentamos que o chá ou o café que são oferecidos, ou até mesmo o copo de água, 

criem uma sensação de bem-estar no consumidor. Recentemente a Paula procedeu à re-

decoração do nosso escritório, também no sentido de estimular sensorialmente o consumidor 

e perceber que não está numa agência de viagens vulgar, mas sim que está num sítio 

acolhedor, tendencialmente requintado, com um design que é clean não é frio, com cores 

neutras que combinam entre si, que tem alguns elementos alusivos a viagens, como é o caso 

do mapa-mundo e do globo de cortiça que temos aqui. Temos ainda este elemento da madeira 

de uma forma mais rústica, temos plantas...São pequenos detalhes que estão dentro das 

nossas limitações, porque temos um espaço muito pequeno e limitações financeiras para 

proceder a estas melhorias. Estas melhorias foram desenvolvidas no sentido de agradar 

sensorialmente ao consumidor, de o fazer sentir-se bem e marcar a diferença em relação às 

agências de viagens ditas “tradicionais”. Outra forma de estimulação visual é a preparação 

dos programas e dos booklets, onde nós apostamos muito na qualidade das ilustrações e da 

apresentação: acreditamos que aí também marcamos a diferença face às agências 

tradicionais. No fundo, nós tentamos que o nosso programa venda sozinho pelo bonito que 

é, pelas imagens perfeitamente espetaculares que nós tentamos escolher. 

 

Joana: Mesmo as newsletters, que tive oportunidade de redigir enquanto estagiei, 

envolviam um enorme rigor na escolha das imagens... 

 

Raquel: Sim, as imagens das newsletters também são escolhidas cuidadosamente pelo 

impacto que vão procurar no consumidor. Acredito, porém, que temos um grande espaço 

para melhoria neste âmbito. Também ao nível do diálogo com o consumidor, tentamos 

treinar e dar formação sobre o que deve ser dito, com que tom, com que voz, a necessidade 

de se estar a sorrir quando se conversa com o consumidor, mesmo que seja por telefone, 

porque isso é algo que se sente do outro lado. Fazemos esses esforços mas estamos 

conscientes de que há ainda muito mais a fazer. 

 

Paula: Eu recolho areia da praia de vários locais do Mundo e gostava de ter de todo o lado 

por onde nós passamos. É interessante as pessoas poderem ver os diferentes tipos de areia 

que estão nas diferentes praias. É também uma forma de estimulação visual. 
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Joana: Já me explicaram de que forma procuram estimular o consumidor no sentido 

visual visuais. Consideram que estimulam auditivamente o consumidor? Por exemplo, 

colocam alguma música específica do destino? 

 

Raquel: Ainda não, mas é algo que temos sugerido por si e que valeria a pena considerar.   

 

Joana: A nível do paladar, já referiram que oferecem snacks, bebidas, cafés, bombons... 

oferecem produtos direcionados para os destinos para os quais os consumidores vão 

viajar? 

 

Raquel: Não. É muito raro oferecermos snacks. Às vezes oferecemos bombons, mas não o 

fazemos de forma sistemática.  

 

Joana: Em termos de tato, consideram que utilizam algum tipo de estímulo para o 

consumidor? 

 

Raquel: Quando recebemos o consumidor presencialmente, tentamos que o aperto de mão 

seja firme e caloroso, sem ser esmagador. Se existir alguma confiança prévia ou se o 

consumidor demonstrar essa iniciativa, cumprimentamo-lo com dois beijinhos. Também 

tentamos, na despedida, colocar a mão no antebraço do consumidor por forma a demonstrar 

proximidade, se virmos que há essa abertura.  

 

Joana:  No que concerne ao olfato, acendem algum incenso, alguma vela..? 

 

Raquel: Não, por vezes acendemos incenso, mas não o fazemos sistematicamente. Temos 

um ambientador, mas tentamos que o aroma não seja muito intenso porque é muito difícil 

agradar a todos, há pessoas muito sensíveis ao aroma e é difícil arranjar um aroma subtil e 

que agrade a toda a gente. 

 

Joana:  No âmbito da minha investigação, estudei alguns autores com ideias que penso 

interessarem-vos. Rajaobelina infere que “os sentimentos e emoções do consumidor, 

que constituem uma dimensão fundamental para a qualidade da relação consumidor-

agência”. Face a isto, de que forma é que consideram que o setor do Turismo e em 
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particular as agências de viagem procuram estabelecer uma ligação sensorial com o 

consumidor?   

 

Paula: Sinceramente não sei se as agências procuram fazê-lo, porque não é um tema que se 

tenha vindo a conversar com outros colegas, mas eu acredito que cada vez mais há uma 

atenção da parte de hotéis para esse detalhe. Eu visitei recentemente um hotel no Porto no 

qual cada andar era alusivo a uma especiaria e todo o piso (inclusive quartos) era decorado 

e cheirava a determinada especiaria. Mas isto é no que concerne aos hotéis. Em termos de 

agências, eu tenho ouvido falar que há uma intenção de começar a ter aqueles aparelhos de 

realidade aumentada com imagens de destinos que as pessoas queiram visitar, de forma a 

que sintam que estão mesmo a caminhar numa praia. Também ouvi falar da possibilidade de 

criar salas com ecrãs gigantes onde passem um filme de determinado local, por forma a que 

a pessoa se sinta quase lá. Esta poderá vir a ser a realidade das agências daqui a uns anos. 

Raquel: A um nível menos sofisticado, o que muitas agências estão a fazer, aproveitando as 

novas tecnologias, é preparar programas de viagem que podem ser descarregados através de 

links que remetem para vídeos ou para um itinerário que é apresentado com imagens e menus 

interativos e com vídeos que ajudam a clarificar a experiência que se vai encontrar. 

 

Joana: No âmbito do estágio visitei, até, o website da cadeia de hotéis Anantara e uma 

das opções que disponibilizaram foi a vista de 360º. 

 

Paula: Há uma tendência cada vez maior para os hotéis começarem a ter essa opção, que 

permite ver o hotel e o quarto, o que é muito interessante. Ainda no âmbito sensorial, eu 

própria já visitei hotéis com estímulos sensoriais e é muito interessante como as luzes e os 

sons dos corredores têm um impacto tão grande no consumidor. 

 

Raquel: Parece-me que ao nível da estimulação sensorial de forma impessoal, há trabalhos 

muito interessantes que têm vindo a ser feitos com a decoração, com a escolha dos aromas, 

da música e por aí fora, mas parece-me que há, comparativamente, muito menos 

investimento na estimulação sensorial que é feita na relação presencial. Esse parece-me o 

maior caminho a desbravar por parte da indústria turística. 

 

Joana: Portanto, na relação direta com um consumidor e não com uma massa... 
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Raquel: Exatamente. Há pouco investimento na relação presencial e muito na relação 

unidirecional. No campo do estímulo direcional já se fazem coisas formidáveis, na relação 

bidirecional, diria que ainda há muito a fazer. 

 

Joana: Mesquita entendeu que “os consumidores valorizam sua a envolvência na 

experiência para se sentirem pertencentes à mesma” e isso torna-se possível graças à 

estimulação dos cinco sentidos. Que pensamentos vos suscita?  

 

Raquel: Suscita-me o pensamento de que, para que essas condições estejam reunidas, 

também é preciso haver abertura por parte do consumidor, ou seja, não nos podemos 

esquecer que nem tudo depende do esforço do emissor. Muitas vezes o emissor tenta criar 

as melhores condições para proporcionar essa experiência, mas há pessoas que não querem 

sentir certas coisas. Nós trabalhamos com consumidores que, por exemplo, querem ir para 

destinos tropicais sem encontrarem determinados insetos. Muitas vezes as pessoas não estão 

recetivas a todo o tipo de sensação e, por força dos estímulos de marketing e dos conselhos 

dos amigos, procuram experiências que julgam ser exóticas e interessantes, mas não estão 

mentalmente preparadas e/ou abertas para desfrutar dessas experiências. Saber como 

estimular o consumidor e prepara-lo para a experiências que vai enfrentar sem ferir os seus 

limites é uma tarefa delicada. Outro caminho “perigoso” da indústria é a ideia de que uma 

pessoa encontra tudo igual em qualquer local do Mundo para onde vai. Esta standardização 

torna-se assustadora. Nós sabemos que há procura para esse tipo de sentimento, de 

tranquilidade e não ter surpresas que alguns consumidores pensam ser desagradáveis mas dá 

que pensar... Afinal, onde é que o consumidor quer emergir sensorialmente se o que fez, por 

exemplo, nos EUA é parecido ao que vai fazer na Indonésia? 

 

Paula: Está a esquecer-se que o experimentar é o que faz com que as pessoas apreciem as 

novidades e sem conhecer nunca saberão se gostam. Há uma privação da novidade, 

concretamente em Portugal. 

 

Joana: Enquanto estive a estagiar, estava, simultaneamente, a trabalhar no Projeto e 

na pesquisa, deparei-me com um conjunto de autores que afirmava que “elementos 

visuais, auditivos, olfativos, gustativos e táteis” permitem a criar uma ideia sensorial 

do destino. Nesse sentido, elaborei algumas tabelas com ideias que envolvem o recurso 

a elementos sensoriais alusivos a destinos. *Apresentação das tabelas*. E a minha 
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questão é: com base nestes quadros, estariam dispostas a implementar algum tipo de 

marketing sensorial? 

 

Paula: Eu gosto muito da ideia de borrifar a documentação que é entregue ao consumidor. O 

exemplo do café é muito giro, acho muito interessante que uma pessoa que vá a um destino 

de café, que sinta o aroma a café e para isso basta tirarmos uns cafés. Também gosto da lista 

dos restaurantes! E as prendinhas também me parecem muito interessantes. 

 

Raquel: Eu também acho estas ideias ótimas. Acho que são excelentes ideias e gosto imenso. 

Claramente o que nos falta é organizarmo-nos no sentido de implementar estas sugestões, 

que são muito boas, respondem às nossas necessidades e acredito que vão melhorar o nosso 

negócio.  
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5. Análise da entrevista às sócias e responsáveis pela TravelTailors Portugal 

Quadro 6: Análise da entrevista às sócias e responsáveis pela TravelTailors. 

Assuntos Abordados Principais Conclusões 

Contacto presencial com 

o consumidor 

 Comodidade reduz potencial contacto presencial; 

 

 Preferência pelo contacto presencial; 

 

 Disponibilidade para ir ter com o consumidor (à própria residência, almoço ou lanche) se ele não 

for ao escritório; 

 

 Procura pela criação de uma ligação emocional; 

 

 Demonstração das vantagens físicas ao contratar uma viagem na TravelTailors. 

Consumidor 

 Classe A/B (classe alta e média-alta); 

 

 Mais de 45 anos de idade; 

 

 Formação universitária  

 

 Exerce cargos de topo (como dirigente ou como profissional das profissões independentes e 

especializadas); 

 

 Outros dois segmentos:  

a)Luas-de-mel: casais entre os 25 e os 35 anos de idade; 

b) Incoming: estrangeiros que querem viajar para Portugal. Mais de 40 anos que vêm do Brasil, EUA 

e Canadá. 

 

 A implementação de estímulos sensoriais pressupõe abertura por parte do consumidor. 

 

 Saber como estimular o consumidor e prepara-lo para a experiências é uma tarefa delicada. 

Elementos sensoriais na 

estratégia de CRM da 

TravelTailors 

 Visão: 

a) Recente re-decoração das instalações, com elementos acolhedores, alusivos a viagens e tons 

neutros.  

b)  Preparação de programas, de booklets e de newsletters, onde há aposta na ilustração. 

c) Recolha de areia de vários locais do Mundo. 

 

 Audição:  

a) Treino e formação no âmbito da conversão com o consumidor; 

b) Não colocam música especifica de cada destino (sugerido). 

 

 Olfato:  

a) Incenso e ambientador (aroma neutro); 

b) Dificuldade em agradar a todos os consumidores. 

 

 Tato: 

a) Aperto de mão seja firme e caloroso na receção ao consumidor; 

b) Cumprimento com dois beijinhos, se se proporcionar; 

c) Colocação da mão no antebraço do consumidor por forma a demonstrar proximidade. 

 

 Paladar: 

a) Promoção do bem-estar através da oferta de chá, café ou água; 

b) Oferta de bombons e é raro oferecerem snacks; 

c) Não realizam almoços temáticos baseados no destino para o qual o consumidor viajou/vai viajar 

(sugerido). 

Fonte: elaboração própria 
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Quadro 6 (continuação): Análise da entrevista às sócias e responsáveis pela TravelTailors. 

Assuntos Abordados Principais Conclusões 

Estimulação sensorial no Turismo 

 Agências de viagens:  

a) A estimulação sensorial não é debatida; 

b) Intenção de começar a utilizar os aparelhos de tecnológicos para 

promover o destino e fazer o consumidor sentir-se lá. 

 Hotelaria:  

a) Atenção dos hotéis para a estimulação sensorial do consumidor; 

c) Tendência a utilização de aparelhos de tecnológicos para promover o 

destino e fazer o consumidor sentir-se lá. 

 

 Há muito menos investimento na estimulação sensorial que é feita na 

relação presencial (relação bidirecional) qunaod comparado com o 

investimento feito na estimulação sensorial para massas (relação 

unidirecional); 

 

 Standardarização do Mundo é um perigo da indústria. 

Sugestões de estímulos sensoriais a 

integrar na estratégia de CRM da 

TravelTailors 

 Ideias foram bem acolhidas; 

 caminho a percorrer no campo sensorial; 

 Disponibilidade para investir na implementação de estímulos sensoriais, 

tendo em conta as limitações financeiras. 

Fonte: elaboração própria 

 

 

 

Anexos 

1. Viagens: total por destino e tipo de organização 

 
Tabela 1: Viagens: total por destino e tipo de organização 

Fontes de Dados: INE - Inquérito à Procura Turística dos Residentes (até 2008) | Inquérito às Deslocações dos Residentes (a 

partir de 2009); Fonte: PORDATA; Última atualização: 2017-08-07 
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2. Protocolo de estágio 
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