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Resumo 
 

O trabalho tem como objetivo elucidar o marketing de experiência e demonstrar o 

papel fundamental da comunicação estratégica como ferramenta de aproximação do 

público alvo e consolidação da marca. A necessidade de diferenciações e inovações 

se acentua diante da concorrência no mercado, da padronização de produtos e 

serviços e de um consumidor mais exigente e criterioso, tornando as experiências 

sensoriais uma vertente da comunicação que viabiliza o estreitamento das relações 

do consumidor com a marca. A partir de pesquisa bibliográfica se estudam os 

conceitos de marketing, relações públicas e marketing de experiência, apresentando 

ações de sucesso da indústria varejista, no âmbito nacional e internacional, o estudo 

se concretiza buscando a compreensão das práticas de experiência com o ambiente 

mercadológico.  

 

Palavras-chave: Marketing, Marketing de Experiência, Indústria Varejista, marca, 

consumidor.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Abstract 

 
This study aims to elucidate the marketing experience and to show the fundamental 

role that strategic communication plays as a tool for approaching the target audience 

and for consolidating a brand. The necessity for differentiation and innovation 

increases with market competition, standardization of products and services and with 

a customer more demanding and careful, leading the sensorial experiences to a 

trend of communication capable of bringing closer the relation between consumer 

and brand. From a bibliography research, marketing concepts, public relations and 

marketing experience are studied, presenting national and international cases of 

success in the retail industry. The study focuses on the comprehension of actions 

that leads to experiences in the market environment. 

 

Key words: Marketing, Marketing Experience, Retail Industry, Brand, Consumer. 
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1- Introdução 
 
Com a globalização, o acesso as informações foi facilitado e as mudanças 

mercadológicas se intensificaram. Neste cenário os produtos e serviços acabaram 

se padronizando diante de níveis semelhantes de qualidade e valores acessíveis, e 

a diferenciação e inovação das marcas se tornaram critérios relevantes para se 

manter no mercado. 

As organizações contemporâneas foram obrigadas a se adaptarem aos 

costumes e necessidades do novo consumidor, que além de buscar qualidade e 

acessibilidade no que se está consumindo, procura marcas que apresentam um 

papel consciente no mercado se preocupando com questões morais. 

Se tornando consciente e exigente, o consumidor global passa a posição 

de influenciador das ações organizacionais, e questões como, quais são seus 

valores, quais são seus comportamentos, em que eles acreditam, dentre outras, 

necessitam ser respondidas pelos profissionais de comunicação a fim de gerar 

ações estratégicas que fidelizem este novo consumidor.  

Diante disto, o marketing de experiência pode ser um dos caminhos para 

as marcas conquistarem seus clientes e se manterem no mercado. As organizações 

começaram a perceber que ao criar momentos memoráveis a chance de causar um 

impacto positivo nos seus receptores são maiores, conquistando novos clientes e 

fidelizando os já existentes. 

Esse trabalho se justifica na tentativa de analisar e compreender a 

inserção do marketing de experiência no cenário mercadológico, focando em 

organizações relacionadas a indústria do varejo; sendo esta vertente do mercado 

uma das pioneiras, se não for a mais importante forma de venda, tendo sua 

consolidação no mercado. Como é dito por Blessa (2003), o consumidor precisa 

interagir com o produto e o ponto de venda para sentir-se presente, participante e 

dentro de um espaço totalmente voltado para suas aspirações e necessidades.   

Sendo que a indústria do varejo se consolida através da venda direta ao 

consumidor final, independente do local onde está inserido, questões como o 

atendimento, a exposição dos serviços e produtos e a forma como são oferecidos, 

se tornam influências para o sucesso das vendas. É importante incorporar o conceito 

de venda ao seu consumidor, atender suas necessidades e satisfazer os desejos. 
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Tendo como base a comunicação, o projeto apresentado busca 

compreender as ações de experiência implantadas nas organizações varejistas 

visando a consolidação da marca e a fidelização do consumidor. Entendendo que a 

estratégia de utilizar o marketing de experiência nas organizações pode ser um 

diferencial no mercado e uma forma eficaz de relacionar com seu público alvo.  

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi feito um breve estudo histórico 

sobre a globalização e as organizações contemporâneas, buscando entender o 

conceito do novo consumidor e o cenário atual do mercado. A luz das teorias 

relacionadas ao marketing de experiência e ações de comunicação foram escolhidas 

campanhas de sucesso na indústria do varejo, buscando compreender como se é na 

prática, ao se utilizar das ideologias estudadas.  

Com o uso da metodologia de pesquisa bibliográfica fomentada por 

Severino (2000), tem-se que a pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e 

interpretação de livros, periódicos, artigos, orientada para a busca de um 

conhecimento, no caso em questão, sobre o marketing de experiência.  

Assim, o estudo bibliográfico e sua compreensão baseiam-se em estudar 

o tema com o uso de livros, referências, trocas de experiências, dentre outras formas 

de se agregar conteúdo. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material 

já elaborado como livros e artigos científicos e é indicada quando se pretende 

compreender e descrever fenômenos (DENCKER, 2005). Torna-se fundamental 

pesquisar, analisar e entender as referências à comunicação, ao marketing de 

experiência e à atuação do relações públicas para se ter uma melhor compreensão 

do estudo.  

Para tanto foi feita a divisão do estudo da seguinte maneira: no primeiro 

capítulo é abordada a questão da globalização e gestão organizacional no cenário 

mercadológico atual baseando-se em estudos como de Ruas, Antonello e Boff 

(2005), Castells e Cardoso (2005) Para compreender o novo cenário e o consumidor 

atual utilizou-se também o referencial teórico da pesquisadora Ferrari (2011), além 

de relacionar com as práticas de relações públicas nas organizações 

contemporâneas com estudos referentes a Kunsch (2006). O segundo capítulo 

concentra-se em conceituar o marketing e seu desenvolvimento com bases nos 

estudos como os de Las Casas (2004), Kotler (2010) e Tavares (2007), e também se 

preocupa em contextualizar o assunto nas ações estratégicas de comunicação nas 

organizações segundo Yanaze (2001) e Ferrari (2009). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Interpreta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dicos
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Já o terceiro capítulo interpreta o marketing de experiência e suas teorias 

através de pesquisadores como Gonçalves (2013), Camargo (2009) e Lindstrom 

(2005), além de contextualizar o profissional de relações públicas nesse âmbito 

através de pesquisadores como Sandhusen (1998) e Kunsch (2003). Por fim, o 

quarto capítulo centraliza-se na analise das ações estratégicas de experiência nas 

organizações da indústria do varejo baseando-se nos estudos dos teóricos 

apresentados e a compreensão gerada pela construção do projeto sobre o 

marketing de experiência e o novo consumidor. 
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2- A Globalização: As organizações contemporâneas e o papel do RP 
 
A globalização compactuou com grandes mudanças nas organizações, e 

até hoje ainda causa alterações culturais e econômicas que necessitam de 

pesquisas e analises para uma melhor compreensão dos profissionais envolvidos e 

o sucesso organizacional. Nas organizações, a aprendizagem ―tem sido vista, mais 

recentemente, como a busca para manter e desenvolver competitividade, 

produtividade e inovação em condições tecnológicas e de mercado incertas‖ (RUAS 

et al., 2005, p.16). 

Com a abertura do mercado nacional para investimentos estrangeiros nos 

anos 90, a estabilização financeira do país e o plano Real proporcionaram a 

intensificação do processo de globalização. A vulnerabilidade dos setores industriais 

se elevou, e após a segunda guerra mundial as organizações passaram a criar 

relações em âmbitos globais, as quais eram concretizadas levando em conta a 

economia mundial e seus fatores. 

Em busca de se manter no mercado e vencer a concorrência de 

empresas estrangeiras, que são acompanhadas de novas tecnologias e produtos 

mais acessíveis, as organizações nacionais são obrigadas a avaliar e reorganizar 

sua estrutura organizacional. 
 
 

Todas essas novas configurações do ambiente social global vão exigir das 
organizações novas posturas, necessitando elas de um planejamento mais 
apurado da sua comunicação para se relacionar com os públicos, a opinião 
pública e a sociedade em geral. (KUNSCH, 2006 , p.127) 

 
 

Conceitos tradicionalistas precisam ser rompidos e o ambiente interno 

juntamente com seus colaboradores necessitam passar por uma reestruturação 

buscando a adaptação de seus pensamentos e práticas atuais, levando em conta 

que os meios que viabilizam as informações se tornaram mais acessíveis e as 

mudanças são constantes. 

Após investir na reestruturação organizacional o consumidor se tornou o 

principal foco de investimento das empresas, já que com o aumento da concorrência 

e o maior acesso as informações o comprador se tornou mais exigente e crítico. 

Buscando a satisfação do cliente, a importância de se investir no 

treinamento especializado se acentuou e as atividades extracurriculares se tornaram 
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um diferencial. A empresa começou a precisar estar preparada para qualquer 

momento sofrer uma mudança quando necessária, e para que isso aconteça são 

necessários que todos os seus colaboradores estejam sempre aprendendo e 

informados sobre as inovações que estão por vir, para assim se tornarem aptos a se 

auto-gerenciarem, se tornado responsáveis pelo crescimento e sucesso da empresa. 

Por sua vez, o consumidor está cada vez mais integrado aos meios de 

comunicação e associa suas práticas de mercado a suas novas práticas; através de 

pesquisas online sobre o produto e sua marca antes de fazer sua escolha de 

compra, busca experiências e avaliações compartilhadas, dentre outras. Assim o 

novo consumidor, com uma visão mais crítica, impulsiona as organizações a se 

tornem mais estratégicas e sustentáveis, em busca do seu crescimento e 

consolidação no mercado. 
 

 
Surgem novas formas de relacionamento e novas comunidades não 
enraizadas geograficamente, novos produtores, novos distribuidores e 
novos consumidores posicionados na esfera global e não mais de forma 
local ou regional. Esta nova relação econômica, política e social — 
chamada de virtual — não tem cara e nem espaço, agora é parte da rotina 
de nossas vidas. Nossa vida no Ciberespaço. (CASTELLS, 2005, p.228) 

 
 

Além disto, os investimentos na modernização dos polos industriais 

também cresceram, objetivando a redução de custos, aumento de produtividade e 

da qualidade do produto oferecido. Com tantos investimentos, as empresas 

nacionais se tornaram fortes e competitivas, concorrendo com as empresas 

internacionais e ficando preparados para possíveis crises.  

Atualmente, em plena era da informação, as organizações continuam 

necessitando de auxílios e inovações, e a cada dia que passa a condição de se 

manterem adeptas a mudanças rápidas se intensifica cada vez mais.  Estudos 

comunicacionais precisam analisar e entender os cenários envolvidos e o 

comportamento dos seus públicos para conseguir visualizar suas carências e a partir 

delas implantar ações adequadas ao momento. 

Em função das inconstâncias encontradas no mercado, grandes desafios 

surgem. Como manter a estrutura organizacional da empresa e  adaptar as 

mudanças apresentadas são alguns deles, e o gestor estratégico precisa ser 

consciente da importância do seu papel para o desempenho da marca, buscando 
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sempre estar alerta as variações sociais, ao ambiente interno e a todos os públicos 

envolvidos, além das concorrências e inovações.   

Com uma gestão flexível sempre alerta e disposta a gerar respostas 

imediatas sobre as necessidades e desejos do consumidor atual é importante 

considerar o bens tangíveis de uma organização, como os meios sociais e 

econômicos e os intangíveis, como as pessoas e os conhecimentos agregados. 

Pensando nos meios tangíveis e intangíveis, sabemos que toda empresa 

possui uma cultura organizacional, composta pela sua missão, visão e valores; 

buscando apresentar uma imagem positiva a marca e atuações coerentes. Sendo 

necessário que estes conceitos sejam avaliados rotineiramente, em vista das 

inconstâncias do cenário mercadológico e a necessidade de sempre se adaptar a 

ele.  

O Brasil, sendo um país emergente apresenta em seu cenário econômico 

instabilidades que podem acarretar em crises políticas e resultados negativos. 

Causados pela intensa atenção em atender os critérios estabelecidos ao Estado, por 

consequência, tais reações afetam as organizações e as deixam sem muitos 

recursos fazendo com que as mesmas invistam em políticas interna de gestão. 

Uma gestão eficiente deve priorizar a pluralidade das organizações, a 

complexidade do seu cenário e as inconstâncias geradas pela globalização; analisar 

e entender o panorama atual são os primeiros passos para levar uma empresa ao 

sucesso. Para Ruas e Dutra (2001) algumas formas de aplicação e instrumentos 

para uma gestão com foco em competências, que integra as diversas funções da 

gestão de pessoas e, ao mesmo tempo, atende ás necessidades da organização em 

termos das competências essenciais ao sucesso do negócio. 

Diante da versatilidade e complexidade do cenário atual a interatividade 

entre todos os públicos envolvidos é de grande relevância e compactua para um 

ambiente empresarial repleto de novidades, ajudando-o a evoluir; podendo confirmar 

esta ideia através do que foi dito por Ferrari (2011, p.140): ― A instabilidade e 

imprevisibilidade do presente contexto têm mostrado que o pensamento linear que 

impera nas empresas não tem mais lugar no novo cenário organizacional‖. 

A visão estratégica constituem os processos que ocorrem nas 

organizações contemporâneas, e variáveis como a competitividade, informações, 

mídias, tecnologia e a globalização guiam suas atuações.  Hoje em dia, a compra 

online, as lojas físicas e utilização de aplicativos compõem o ambiente 
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mercadológico e precisam se relacionar entre si; novas formas de comunicação e 

experiências são implantadas e conceitos sociais e culturais se tornam cada vez 

mais relevantes.  

Além do marketing, que segundo Blessa (2003) é um processo de 

planejamento, execução, preço, comunicação e distribuição de ideias, bens e 

serviços, de modo a criar trocas (comércio) que satisfaçam aos objetivos individuais 

e organizacionais; é necessário alinhar todas as vertentes do marketing para se 

obter um resultado favorável; tona-se imprescindível a integração das áreas, 

promovendo o diálogo e transparências de ações.  
 
 

O processo de globalização mundial delineia um novo perfil de agência de 
publicidade e propaganda e de uma empresa de comunicação corporativa 
do presente e do futuro. Todos esses fatores estão provocando novas 
formas de sociabilidade e novas posturas dos agentes responsáveis pelas 
comunicações, dos setores públicos e privados e de segmentos da 
sociedade civil, com fortes consequências sobre todas as organizações em 
geral. (Kunsch, 2006, p. 127) 

 
 

A transparência consiste na acessibilidade das informações 

organizacionais a todos os grupos de interesse dos diversos assuntos que lhe 

afetam, sendo necessário um planejamento e gestão estratégicos. O planejamento 

estratégico é ―a melhor fonte e o melhor ponto de partida para um planejamento de 

relações públicas com vistas a excelência e à eficácia da comunicação nas 

organizações‖ (KUNSCH, 2006, p. 129). 

O profissional de Relações Públicas consegue entender a situação da 

organização no ambiente mercadológico através do planejamento estratégico. Com 

ele é possível analisar os cenários internos e externos chegando a um diagnóstico 

organizacional e por fim, definir missão visão e valores da organização, sendo assim 

  
como função estratégica, as relações públicas devem, com base na 
pesquisa e no planejamento, encontrar as melhores estratégias 
comunicacionais para prever e enfrentar as reações dos públicos e da 
opinião pública em relação às organizações, dentro da dinâmica social. 
Lidam com comportamentos, atitudes e conflitos, valendo-se de técnicas e 
instrumentos de comunicação adequados para promover relacionamentos 
efetivos. Administram percepções para poder encontrar saídas estratégicas 
institucionalmente positivas. (KUNSCH, 2006, p.131) 

 
 

Após esclarecer as crenças da organização e seus propósitos, torna-se 

necessário viabilizar canais de comunicação que integrem a organização e seu 
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público alvo. Cabe ao estrategista guiar as ações organizacionais identificando 

problemas e soluções de acordo com os princípios e valores que a marca decidiu 

seguir.  
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3- O que é Marketing: seus elementos e as formas de atuação nas 
organizações 
 

Marketing é uma área de estudos e pesquisas que analisa, planeja e 

direciona ações que objetivam o crescimento de uma organização e o 

desenvolvimento da venda do produto em questão. Diversos estudiosos o definem, 

dentre eles o autor americano, McCarthy (1968), que na década de 1960 

demonstrou que se pode entender o marketing como um planejamento estratégico 

composto por uma fórmula simples de memorizar e bastante eficaz, conhecida como 

os 4P´s; sendo esses referentes ao produto, preço, ponto-de-venda e promoção de 

uma organização. 

Mesmo com as variações ao longo do tempo nas tendências de mercado 

e no ambiente, o método de comercialização não se alterou na prática, apenas 

apresenta melhorias e novos conceitos de acordo com as próprias mudanças nas 

estratégias de marketing; como exemplo do surgimento de teorias relacionadas aos 

6P´s e 8P´s. 
 
 

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes ás relações de troca, orientadas para a satisfação dos 
desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados 
objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o meio 
ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no bem estar 
da sociedade (LAS CASAS, 2004, p. 26). 

 
 

Ao exemplificar esta definição, Las Casas (2004) conglomera todas as 

possíveis atuações vinculadas ao marketing que objetivam a lucratividade e 

benefícios a empresa e suas consequências e relevâncias diante das questões 

ambientais e sociais.  

Segundo Kotler (2010), o marketing também se define como um estudo 

social, já que o consumidor adquire o que se necessita através da criação, oferta e 

troca de produtos de valor, buscando assim a satisfação cliente. Definir quais são as 

necessidades e desejos do seu público e fazer com que a empresa proporcione 

esses requisitos são diretrizes importantes que o marketing acaba por facilitar este 

processo. 

Em busca de aproximar os consumidores e grupos de interesse de uma 

organização e com a assídua interferência da internet e redes sociais no cotidiano 
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de grande parte da população surge o Marketing 3.0, que se utiliza de ferramentas 

digitais para gerar lucratividade e benefícios a empresa. Assim, gostos, costumes, 

opiniões acabam sendo apresentados nos meios digitais, que por sua vez, se 

tornam facilitadores apresentando papel fundamental para criar novos produtos e 

tendências de mercado. 

Diante deste cenário questões sociais e culturais possuem grande 

importância no planejamento de marketing e na s ferramentas e formas de 

comunicação já que as variações da sociedade e seus costumes acabam por guiar 

as estratégias para atingir o público alvo, com o objetivo de agregar novos valores à 

marca e não apenas obter a venda de um produto. 

Apesar de estar cada vez mais comum vermos ações que buscam se 

aproximar de seus consumidores através do marketing de experiência, ainda 

existem poucos estudos que abordam este tema, pela sua novidade. Por outro lado, 

as organizações na busca cada vez mais ávida de se diferenciar das outras marcas 

devido a grande concorrência de mercado, investem em estratégias que geram 

experiências ao consumidor, as valorizando e as popularizando; seja pelas mídias 

ou pelo próprio boca a boca.  

Para atingir um grande número de consumidores a marca busca 

satisfazer as necessidades de compra do seu cliente, tendo que levar em conta os 

diferentes públicos envolvidos; sendo que, o que motiva um certo grupo de  pessoas 

a adquirir um produto nem sempre é o que estimula um outro grupo. Estabelecer 

padrões fixos de atuação com públicos é uma tarefa difícil e não muito eficiente, já 

que cada vez mais a sociedade tendo contato com inovações na comunicação, 

tecnologias e a globalização acabam por sofrer influências em seus costumes, 

gostos e críticas tornando-os variáveis.   

Fazer as pessoas sentirem necessidade e desejo de ter aquele produto, 

além de aproximar a empresa dos seus públicos, é o que guia as ações de 

marketing. Conhecer o cenário de atuação, sua cultura, evolução e seus públicos, 

facilita a evolução de um relacionamento com o consumidor indo além das 

estratégias empresariais focadas apenas na venda. Além de atender as 

necessidades do seu consumidor, o marketing também é responsável por aguçar 

desejos e satisfazer o seu cliente, planejando e traçando suas atuações. Para 

facilitar a compreensão dos elementos envolvidos na área de marketing segue a 

figura 1:  
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Figura 1 - Processo de Marketing 

 
Fonte: Tavares, 2007. 

 

Segundo Tavares (2007) necessidade é um estado de privação do 

indivíduo, que inclui as necessidades físicas básicas, sociais e individuais, de 

conhecimento e auto-realização; assim aguçando o desejo de satisfazê-las, o 

marketing proporciona a transação do produtos ou serviços, além do o sucesso de 

estratégia, proporcionando a satisfação da demanda através de uma oferta/ valor 

que promova e atenda às expectativas de um dado mercado.  

O marketing possui a função de enfatizar e satisfazer as necessidades do 

comprador, utilizando o produto oferecido e os valores agregados como ferramentas. 

Sendo que estas necessidades abrangem desde ao desejo declarado da compra 

para utilidades até a satisfação do prazer do consumidor e a questão de compactuar 

com a ideologia da marca ao adquirir o produto. As pessoas acabam tendo infinitos 

desejos de compra mas a falta de recursos e monetarização para adquiri-los acaba 

as privando e levando a necessidade de se fazer algumas escolhas. Ao optar por 

algum produto o consumidor busca além de atender suas necessidades, se 

satisfazer o máximo possível dentro de suas probabilidades, dando origem a 

demanda. 

Retomando a  importância de se levar em conta as variáveis que guiam 

as ações de marketing; de acordo com Boone e Kurtz (1974 apud LAS CASAS, 

2004, p.101), ―o mundo é muito grande e preenchido com muitas pessoas diferentes 

para que os gerentes de marketing construam um composto de marketing que 
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satisfaça todos eles‖. Entender a razão e a forma pela qual os consumidores 

realizam suas compras é o que Las Casas (2004) afirma ser necessário para o 

sucesso de uma ação de marketing; entendendo o que cada tipo de consumidor está 

buscando e realizando os seus desejos relacionados ao produto oferecido, é o que 

trará o sucesso das vendas.  

Conclui-se que não se deve estipular e padronizar as estratégias de 

atuação do marketing, já que cada cenário possui uma cultura e diferentes valores, 

mas a importância de se integrar todas essas variáveis norteiam um planejamento 

mercadológico de sucesso e que acaba por gerar benefícios a organização e seus 

grupos de interesse, além de agregar valor a marca, seus produtos e serviços.  

Segundo Peppers e Rogers (2004), pela primeira vez em 20 anos, a 

American Marketing Association (AMA) redefiniu o conceituando como uma função 

organizacional e um conjunto de processos que envolve a criação, a comunicação e 

a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento 

com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Dessa 

forma, pode-se entender que o marketing consiste em praticas organizacionais que 

se fundamentam em traçar estratégias de comunicação, que buscam conquistar o 

cliente , atendendo suas necessidades e desejos. 

Todos os hábitos comportamentais e de consumo devem ser 

considerados e estabelecem um sentido para gerar estratégias dentro do mercado. 

O consumidor é influenciado por fatores externos e internos que o guiam na escolha 

do seu produto, diversos estudos que analisam o comportamento dos públicos 

relacionam questões psicológicas, sociais e econômicas que acabam levando ao 

poder da compra. 

Estudos mostram que as formas, cheiros, cores, a percepção e persuasão 

direcionam as ações dos consumidores e os levam a escolha da compra. O 

Marketing utilizando-se destes instrumentos, dentre outros, acaba por conseguir 

influenciar comportamentos, gerando assim o impulso da compra, além de estimular 

que o consumidor sinta a vontade de fazer parte da história da marca, muitas vezes 

criando um laço de fidelidade. 
 
 
A história tem provado que as empresas que duram e fazem sucesso são 
aquelas que mais valorizam e mais investem em marketing. O foco no 
cliente faz com que elas nunca deixem de investir na satisfação de seus 
consumidores (LAS CASAS, 2004, p.29) 
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Desde a década de 1950, iniciaram os passos para a propagação do 

marketing, dando inicio a sua evolução. Este cenário se compôs por 3 fases;  a era 

do marketing 1.0, que centralizava o produto como instrumento mais importante e os 

consumidores eram obrigados a se adaptarem ao que era oferecido. Vistos como 

compradores em massa, o objetivo era apenas a venda, 

Com a inclusão do marketing 2.0, que se deu início junto com a era da 

informação, as necessidades do consumidor começaram a ser levadas em 

consideração e a sua satisfação a ter relevância. Assim ações que objetivavam 

tornar o comprador um consumidor constante começaram a ser inseridas. Essa 

ideologia veio juntamente com avanços tecnológicos que facilitaram a comparação e 

análise dos produtos oferecidos. 

Atualmente, experimentam-se as atuações do marketing 3.0, no qual a 

importância de valores e a preocupação com a sustentabilidade e todos os públicos 

são evidentes. As questões psicológicas são levadas em consideração, priorizando 

a mente e o coração do ser humano, originando a missão, visão e valores das 

organizações em busca de encontrar soluções para a sociedade em que se vive. 

Com a evolução dos novos meios de comunicação cada vez mais rápidos 

e eficazes surgiu à globalização, integrando a economia, política, vertentes sociais e 

culturais. Juntamente com esse processo do mundo contemporâneo veio o aumento 

da competitividade das organizações e a necessidade de estar sempre inovando e 

investindo. 

Cada vez mais a tecnologia está presente na rotina da sociedade, o que 

facilita a transfusão e transmissão de informações e a interatividades de opiniões e 

assuntos. Kotler et al (2010) dividem o conceito das mídias sociais em dois tipos: as 

expressivas, utilizadas para divulgar opiniões para um público específico, através de 

vídeos, imagens, dentre outros utensílios, como o facebook, blogs e twitter; e as 

colaborativas, que são aquelas que os usuários colaboram diretamente uns com os 

outros, podendo agregar ideias ao assunto discutido, como o Wikipédia. Essas duas 

mídias sociais acabam por facilitar e promover a propagação das notícias, sua 

compreensão e discussão. 

Somos mais interativos e ativos com os meios de comunicação e suas 

ferramentas, acabamos sendo influenciados pelo avanço de tecnologia digital, e 

influenciamos em novas tendências. As mídias digitais e os diversos canais de 
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informação permitem esta interação social e possibilitam a troca de opiniões sobre 

inúmeros assuntos.  
 
 

O crescimento das redes sociais torna mais viável e mais fácil as 
pessoas conversarem sobre empresas, produtos e marcas existentes em 
termos de seu desempenho funcional e também de desempenho social. 
(KOTLER et al, 2010, p.206). 

 
 

Estamos em um tempo de constantes modificações e evoluções. Para 

manter-se neste mercado competidor é necessário que todos os colaboradores da 

organização estejam envolvidos estrategicamente com seus objetivos em comum e 

assim terem a flexibilidade para gerarem mudanças quando necessário, 

acompanhando seus concorrentes.  

Com a troca e acesso as informações, a criatividade e a criticidade dos 

consumidores é aguçada, favorecendo o desenvolvimento social e colaborando para 

a melhoria de produtos e serviços prestados; as atitudes nas mídias acabam por 

influenciar as opiniões de diversos temas. 

Impulsionada pela tecnologia e a interatividade, a globalização cria forças. 

Para existir toda esta troca entre diferentes pessoas, cenários e organizações,  

necessita-se deste intercâmbio de informações geradas através da internet, 

computadores, celulares. Dessa forma as práticas de marketing 3.0 podem provocar 

impactos culturais e sociais e não apenas atingir interesses econômicos. 

Com o avanço da competição nacional e internacional, tendo uma visão 

mercadológica e empresarial, torna-se necessário a adoção de uma postura 

estratégica, além do entendimento das forças que impulsionam a empresa e seus 

concorrentes. Tentar descobrir quem serão seus novos concorrentes, de onde 

surgirão e o que produzirão; definir parâmetros mundiais de comparação, estar 

atento ao consumidor, preocupar-se com as questões ambientais e o crescimento 

econômico, além das barreiras ao comércio internacional são algumas das 

importantes recomendações referentes ao ambiente externo quando se pensa em 

marketing e planejamento estratégico. 

Para o desenvolvimento e a concretização de uma organização, todos os 

seus públicos devem estar envolvidos para garantir a sobrevivência e o crescimento 

da empresa a qual faz parte. Utilizando-se de estatísticas de previsão e pesquisas, é 
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possível prever algumas mudanças econômicas, políticas, tecnológicas e sociais 

para assim gerar ações alternativas para serem feitas no futuro.  

A necessidade de conhecer todos os seus grupos de interesse é cada vez 

mais acentuada e aproximação da organização com esses públicos também. As 

variações comportamentais de seus consumidores acabam por influenciar as ações 

estratégicas de marketing, que busca se moldar conforme as atitudes de seu público 

alvo, aumentando cada vez mais a valorização dos seus consumidores.  

Apesar de estudos de psicologia comprovarem que o ser humano muitas 

vezes age por impulso, uma marca que busca consolidar seu produto e tornar o seu 

consumidor um colaborador permanente não deve levar apenas esse conceito em 

consideração. A sociedade contemporânea está cada vez mais exigente e procura 

em sua compra valores que condizem com sua forma e ideais de vida, como reflexo 

disso ―à medida que o consumidor vai tornando-se mais informado e consciente do 

seu ato de comprar, ele passa a ser um consumidor muito mais exigente‖. (LAS 

CASAS, 2004, p.31). 

Neste cenário os profissionais responsáveis pelo marketing de uma 

empresa precisam se atualizar rotineiramente e se inteirar sobre os costumes atuais 

de consumo, entendendo a forma de agir e pensar dos novos consumidores, como é 

afirmado por Shimoyama e Zela (2002). A atuação do profissional de Relações 

Públicas e do de Marketing estabelecem uma atuação conjunta, buscando a eficácia 

das atividades e a competitividade e sobrevivência da empresa no mercado.  

Uma vez que esses profissionais estabelecem valores e emoções a uma 

marca, o consumidor que compactua com as ideias da mesma acaba/ pode 

estabelecer um vinculo com esta organização, se sentindo parte dela, tendo ambos 

a mesma missão e integrando assim suas ações. Aguçar as necessidades e desejo 

do consumidor é o que guia as estratégias na sociedade do consumo. 

Quando se pensa nos valores de uma empresa é essencial que a 

instituição consiga passar suas diretrizes a todos funcionários e clientes, para estes 

entenderem e aderirem ao conceito, apesar de suas diferenças. A marca 

conseguindo passar sua missão e valores a seus colaboradores de forma eficiente, 

acaba por adquirir representantes da sua ideia, sendo capaz de lidar melhor com as 

variações futuras de economia, da sociedade ou do ambiente. 

A missão se conceitua como o resultado de todas as ações de uma 

organização, cumprindo com o que se é apresentado na sua visão e valores, além 
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de formar a imagem da organização para todos os funcionários e colaboradores. 

Perguntas como o que o cliente valoriza, quem são os colaboradores, que somos e 

quais benefícios podem proporcionar a nossos colaboradores e a toda sociedade; 

buscam ser respondidas ao se formular a missão de uma organização. 

Toda empresa se justifica em um propósito de sua existência, sendo este 

intitulado conceitualmente como a sua missão. De forma sucinta e direta, e 

buscando atingir todos os públicos envolvidos, a missão de uma organização gera 

um objetivo comum aos seus diversos colaboradores e os direcionam em suas 

ações priorizando o propósito sugerido.  

Para Kotler (2000), a missão quando é bem difundida trilha, internamente, 

uma direção que guia os colaboradores para atuarem de uma forma que, 

coletivamente, fortaleça os potenciais da organização; dessa forma pode-se 

compreender que atuando conforme os princípios e valores escolhidos pela 

organização em busca  de atender questões morais e sociais em comum, além de 

se preocupar com os relacionamentos internos, faz com que seus funcionários 

propaguem sua missão. 

Quanto a visão corporativa, essa é um importante fator do marketing 3.0 

que envolve conceitos sustentáveis e sociais que promovem lucratividade a longo 

prazo. As mudanças no cenário são constantes e adotando práticas que protegem o 

meio ambiente, geram economia de gastos futuros com recursos naturais, além de 

compactuar com a consciência ambiental da organização, fidelizando ainda mais 

seus consumidores. 
 
 

Em épocas de crise econômica global, o Marketing 3.0 adquire 
relevância ainda maior para a vida dos consumidores, na medida em que 
são afetadas por rápidas mudanças e turbulências nas esferas social, 
econômica e ambiental. (KOTLER et al, 2010, p.5) 

 
 

Ter visão do negócio, saber mudar na hora certa e na direção certa, 

adotar o enfoque sistêmico, como um processo integrado que transforma a matéria-

prima em satisfação do consumidor, relacionando toda a cadeia produtiva, encarar a 

mão de obra como custo fixo, buscando a participação de todos os seus 

colaboradores, buscar ganhos expressivos, integrar áreas tecnológicas com as 

mercadológicas, implantar um modelo participativo e transformar o planejamento em 

gestão estratégica, são alguns dos aspectos que têm grande relevância para os 
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estudos do ambiente interno de uma organização; pois, como já dizia Contador 

(1995, p.54), ―hoje, há consenso generalizado de que as empresas administradas 

segundo um modelo participativo são mais competitivas‖. 

Segundo Yanaze (2001) é necessário saber diferenciar os termos 

marketing e comunicação. Sendo o marketing responsável por um produto, seu 

preço, sua distribuição e promoção, a comunicação acaba por se tornar parte deste 

processo em uma organização, para compartilhar informações relevantes ao 

mercado e seus consumidores e viabilizar a aproximação de ambos. 

Quando planejamos atingir o público alvo com alguma forma de 

linguagem, a comunicação acaba por se tornar um empreendimento psicológico.  

Todos os hábitos comportamentais e de consumo devem ser considerados e 

estabelecem um sentido para gerar estratégias dentro do mercado. 

Em busca de se obter uma boa relação com todos os públicos envolvidos 

(instituições, fornecedores, funcionários, acionistas...) e assim finalizar todas as 

etapas de um planejamento estratégico de marketing eficiente, é de grande 

importância que a organização invista na prática de relações públicas, assunto que 

veremos a frente. 
 
 
Ao realizar a análise de cenários, o profissional de relações públicas sente-
se preparado para identificar, classificar os públicos de interesse da 
organização e verificar quais são suas necessidades e expectativas. 
(FERRARI, 2009.p.139) 
 
 

Diante desta sociedade interativa e com a procura de produtos e serviços 

de qualidade que satisfaçam os desejos do consumidor, práticas de marketing que 

proporcionam experiências é uma forma atual e bastante eficaz para aproximar e 

fidelizar o cliente.  

As experiências proporcionadas nas ações de marketing acabam por 

aguçar os sentidos dos seus participantes buscando conquistar seus públicos. Este 

estudo, com foco no marketing de experiência, se aprofundará na relação com os 

públicos e nas ações estratégicas direcionadas a eles; buscando gerar o sentimento 

de identificação e a aproximação, principalmente com os consumidores. 
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4- Marketing de Experiência e Relações Públicas 
 

Se antes o sucesso de um produto baseava-se em ter um bom preço e 

fácil acessibilidade, hoje, com um maior número de opções de compra, propagandas 

e inovações este cenário sofre modificações. As marcas que buscam sua 

estabilidade no mercado cada vez mais necessitam de um diferencial e 

investimentos; além de oferecer serviços ou produtos de qualidade, é importante e 

inteligente criar um valor sentimental à marca em busca de uma maior aproximação 

e fidelização dos seus consumidores. 

 
 
Uma marca passa então a significar não somente o produto real, mas 
incorpora um conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis 
que contribuem para diferenciá-la daqueles que são similares. 
(PINHO,1996, Pag. 7) 
 
 

Questões como estas que serão discutidas neste capítulo, 

contextualizando como criar valor a marca a partir do seu caráter emocional. 

Para agregar valores a marca e gerar diferenciais, a comunicação e o 

planejamento das ações são essenciais neste processo. Dentro deste contexto 

encontramos o termo share of heart, que soma as ações estratégicas e a 

criatividade com o apelo sentimental; a frente do share of mind, que se envolve com 

a memória do consumidor formando uma lembrança, o share of heart investe em 

uma ideologia qualitativa e conceitual com o objetivo de conquistar definitivamente o 

seu público. 

O share of heart possibilita acrescentar valores pessoais nas campanhas, 

fazendo com que o produto ou serviço seja elogiado e desejado, a partir do 

momento que concretiza a conquista do consumidor. As marcas que conseguem se 

envolver sentimentalmente com seus consumidores acabam por intensificar sua 

relação, geralmente os fidelizando e tornando-os difusores de sua ideologia e dos 

serviços prestados; compactuando com a expansão da marca através de ações 

espontâneas como comentários em mídias, indicações e compartilhamentos de 

publicidade viral.  

Para melhor compreender essa questão da marca e seu caráter 

emocional, surgem estudos que aliam o marketing a outras ciências, como o 

Neuromarketing. 
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4.1- Neuromarketing: A Neurociência e a Ciência da Comunicação 
 

Através de diversos meios de comunicação como a internet, ou a 

televisão ou até mesmo o popular ―boca a boca‖ somos rotineiramente tomados por 

incentivos de consumo e influenciados pelos mesmos. Estamos em grande parte do 

nosso dia a dia efetuando compras e vendas sem ao menos tomar conta disto, 

nossas escolhas para comer, vestir, se locomover, dentre outras, geram produtos e 

serviços. 

Uma união da ciência com o marketing fortaleceu os estudos sobre a arte 

de influenciar os consumidores, e segundo Gonçalves (2013), o termo 

neuromarketing foi citado pela primeira vez em 2002 por Ale Smidts, um professor 

de marketing da Erasmus University Rotterdam, mostrando através de testes 

cerebrais que as decisões de compra resultam de estímulos. O subconsciente acaba 

por gerar estímulos ao cérebro que gera a vontade de adquirir aquilo de alguma 

maneira em busca de suprir alguma necessidade do indivíduo. 
 
 

As neurociências, mais especificamente a neuroeconomia e o 
neuromarketing, vêm colaborar com a pesquisa de comportamento do 
consumidor a medida que busca entender os processos automáticos , 
aqueles realizados pela mente sem que tenhamos consciência deles, 
porque são mais rápidos do que decisões criteriosas conscientes e 
ocorrem com pouca ou nenhuma percepção. (CAMARGO, 2009, p.22)  
 
 

Gonçalves (2013) mostra que o cérebro humano divide-se em três partes: 

o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o cortéx; sendo denominado pela 

neurociência cérebro triuno. Assim a camada mais profunda que é responsável por 

transmitir os instintos e reflexos que influenciam nas decisões do indivíduo, chamado 

de cérebro reptiliano, se torna o agente que define as decisões de compra, através 

das relações sensoriais. A partir do momento que você obteve alguma experiência, a 

segunda camada cerebral, o sistema límbico, gera informações ao cérebro reptiliano 

confirmando emoções positivas ou negativas que influenciarão nas decisões de 

consumo e fidelização. E finalmente a terceira camada, denominada córtex, 

memoriza as sensações obtidas e processa os julgamentos adquiridos, sendo ele o 

maior responsável pela decisão de compra quando o individuo busca uma compra 

consciente. 
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Levando em conta os estudos científicos é fato que não se pode 

direcionar uma ação estratégica apenas pela qualidade do que se é oferecido; a 

cultura, o comportamento, os desejos, instintos e necessidades dos públicos 

envolvidos devem ser levados em consideração. É importante saber que cada ação 

se torna pontual, como por exemplo, uma campanha que tem como objetivo vender 

um produto ao público infantil não será a mesma apresentada a um público que é 

composto por mulheres, já que suas prioridades e experiências e lembranças são 

distintas. 

As mensagens que conseguem atingir o emocional do receptor fazem 

com que ele crie uma lembrança relacionando experiências já vividas com o que se 

está vivenciando no momento, e se identifique ou não com aquilo. Dessa forma, 

tendo uma sensação positiva, o resultado da propaganda acaba por aproximar sua 

marca do seu target, além de cultivar futuras escolhas. Ou seja, as sensações 

geradas pela propaganda de um produto/serviço conduz o consumidor a ter uma 

vontade, um desejo e a partir deste tomar sua decisão de compra. 

De acordo com a teoria de Charles Darwin, publicada em 1872 e citada 

no livro de Gonçalves (2013), as seis principais emoções universais do homem são: 

raiva, medo, tristeza alegria, surpresa e repulsa; sendo os outros sentimentos 

consequências destes, se tornando emoções secundárias. 

Baseando-se nestes sentimentos e em outros oriundos deles é que o 

consumidor gera a ideia sobre a experiência está sendo proporcionada, diante das 

ações estratégicas que se utilizam do marketing de experiência para se aproximar 

do cliente. A partir do momento que ele toma conta se aquilo foi bom ou ruim para 

ele, esta mensagem é assimilada e  resulta em empatia pelo que foi apresentado. 

Conhecer a fundo seu público alvo, quais são seus costumes, seus 

pensamentos, sua rotina e necessidades, a função das relações públicas ao realizar 

mapeamento dos públicos, é de grande valia para conseguir combater a 

concorrência. Pesquisas de mercado e de públicos se tornam essenciais, e levar em 

conta estudos do neuromarketing para saber a melhor formar de atingir a escolha de 

compra e atingir o subconsciente do consumidor também são ações primordiais para 

se obter uma campanha de sucesso, não podendo esquecer da importância de estar 

sempre atento as tecnologias e inovações do momento. 
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(...) ao tomarmos decisões a respeito do que compramos, nosso cérebro 
evoca e rastreia uma quantidade incrível de lembranças, fatos e emoções; e 
as compacta em uma reação rápida – uma espécie de atalho que permite 
que você viaje de A a Z em alguns segundos e determina o que você 
acabou de colocar dentro do seu carrinho de compras. (LINDSTROM, 2009, 
p.115) 
 
 

Portanto, o Neuromarketing é uma importante face dos estudos científicos 

que detecta as preferências do público comprador, trazendo a luz novas lacunas no 

entendimento do novo consumidor aliando-se as práticas de marketing.  

 

4.2. O novo consumidor: Mais exigente e mais informado 

 
Quebrar a padronização na forma de oferecer um produto ou serviço, 

buscar inovações e interatividade com clientes são vertentes que mostram que a 

marca está se esforçando para agradar seus públicos e valoriza a individualidade 

dos mesmos, mostrando que esta se preocupa em ir além da venda. 

Ao se estudar e se utilizar do marketing experimental é essencial levar em 

conta o perfil do consumidor, seu poder interpretativo e crítico buscando entender 

suas necessidades e desejos, além de instigá-los a compra.  

O crescimento do poder aquisitivo de parte da população e a maior 

acessibilidade as informações contribuíram para a formação de um consumidor mais 

consciente dos seus direitos e mais exigente. As trocas de informações sobre 

produtos marcas e serviços guiam o comportamento de compra; antes de efetuar a 

compra o consumidor pesquisa, se informa, para assim formular os prós e contras e 

fazer a sua escolha. 

A consolidação da sociedade da informação viabilizou o aumento do 

acesso ao conhecimento e a troca de experiências e tornaram importantes agentes 

modificadores das relações organizacionais. Com o maior acesso as informações e 

a tecnologia o consumidor contemporâneo se torna mais crítico em relação aos 

serviços e produtos.  

Ao comprar um alimento, por exemplo, muitas vezes não é só o sabor que 

é levado em conta, seus nutrientes, as necessidades, a ideologia da marca e sua 

imagem se tornam requisitos importantes que levam a escolha da compra. 

Diante desta era da informação e interatividade quanto mais clara a 

marca puder ser mais créditos e a aprovação ela terá. O consumidor está cada vez 
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mais consciente e além de um produto de qualidade, muitas vezes ele busca uma 

marca que também se preocupe e compactue com questões sociais e ambientais. 
 
 
―As experiências são resultados do encontro e da vivência de situações. 
São estímulos criados por sentidos, para os sentimentos, e para a mente. 
As experiências também ligam a empresa e a marca com o estilo de vida 
consumidor, fazendo com que as atitudes e a ocasião da compra por parte 
do consumidor componham um contexto social mais amplo.‖ 
(SCHMITT,2002, p. 41.) 
 

 
4.3. Marketing Sensorial e a experiência da marca 
 

Explorando a questão comportamental e a sua influência na economia 

surge o marketing experimental, que como já vimos no capítulo anterior, valoriza a 

experiência do cliente. Segundo Schmitt (2002), os consumidores podem ser 

motivados não só pela razão, mas também pela emoção buscando vivenciar a 

experiência de compra e não apenas a aquisição de um produto; valorizando o 

prazer que é gerado ao tomar uma decisão de compra. 

Priorizando o consumidor e suas emoções, o marketing experimental 

muitas vezes abrange questões culturais, sociais e sustentáveis. Conceitos e 

sensações são priorizados e o consumo não é o foco, ele se torna consequência da 

experiência promovida; o que após gerar efeitos positivos acaba por aproximar o 

consumidor da marca envolvida.  

Em harmonia com o marketing experimental surge o marketing sensorial, 

que se apodera dos cincos sentidos universais para se aproximar dos públicos e 

agregar valor a marca. Dessa forma o sentimento proporcionado pelo 

produto/serviço acaba influenciando na escolha que o cliente terá, ou seja, se ao 

vivenciar uma boa experiência relacionada com o que se está oferecendo o 

resultado provavelmente será positivo para ação. 

Segundo Krishna (2011) conceitua o marketing sensorial é capaz de 

cativar os sentidos e os comportamentos dos consumidores criando percepções 

inconscientes sobre os produtos e a marca. Assim, com o intuito de fixar uma ideia 

na mente do consumidor o marketing sensorial investe em aguçar os sentidos do 

cliente através de uma relação emocional e originando desta, a aprovação do seu 

produto/serviço, indo além da necessidade e qualidade, sem desmerecer tais 

critérios. 
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Segundo Lindstrom (2005) a visão é o sentido mais atraente e o causador 

de maior impacto sobre a maioria das pessoas; mas é claro que não podemos 

generalizar, já que, por exemplo, uma pessoa que não possui um dos sentidos 

citados, acabará apresentando as demais sensações mais aguçadas que os outros 

e assim sua percepção em certa experiência não será a mesma que os indivíduos 

que possuem os cinco sentidos. 

Estudos mostram que o som pode ser percebido com maior intensidade 

nas crianças, podendo reconhecer em um ambiente um cabedal vasto de sons além 

de memorizá-los com mais facilidade; a medida que envelhecemos nossa 

sensibilidade geralmente diminui  e acabamos privados de certas percepções. A 

audição está diretamente ligada com o humor, ao ouvir um determinado som 

acabamos apresentando nossas emoções e sensações diante do que está sendo 

escutado; uma música pode fazer alguém chorar ou então ao tocar aquela música 

contagiante em uma festa todos sentem aquela vontade inexplicável de dançar e 

sorrir. 

O olfato, juntamente com a audição, é um sentido que remete as 

lembranças do indivíduo; Camargo (2009) explica que aromas ambientais positivos 

aumentarão o tempo do consumidor no estabelecimento e por consequência, 

influencia o comportamento de compra. Ao atribuir um aroma a uma marca, 

construímos uma recordação e uma identidade.  

É instinto do ser humano querer poder tocar no objeto de desejo; uma 

mistura entre a necessidade de ter certeza da concretude do que se é oferecido e 

testar sua qualidade é transparecido pelo sentido do tato, além de intensificar os 

outros sentidos. A partir do momento que o consumidor toca no produto desejado 

ele se torna real e passa a ser uma possibilidade de aquisição para o mesmo. 

Lindstrom (2005) mostra que o paladar e o olfato são intimamente ligados, 

já que o gosto sem o cheiro é prejudicado e desvalorizado. Além da importância do 

olfato para compreender o gosto do que está sendo provado, os outros sentidos 

também acabam sendo aguçados, se tornando uma ação multissensorial, como por 

exemplo, um prato com uma apresentação digna de elogios compactuará com 

avaliação positiva do seu sabor.    

Ao se utilizar de ferramentas que instigam a visão, audição, olfato, 

paladar ou o tato o relacionamento e a aproximação com o cliente se fortalecem e os 

pequenos gestos podem fazer a diferença sobre a decisão de compra; uma essência 
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pode fazer com que as pessoas queiram ficar mais tempo no ambiente, ou a 

sensação de poder tocar no produto e entender suas formas, funcionalidade e 

beleza influenciam na escolha futura.  

 

4.3.1- Omni-Channel: A experiência através da conectividade 
 

Um novo conceito exposto em 2015 em uma palestra da Publicitária 

Márcia Croce que tomava como referência a convenção National Retail Federation 

(a maior feira mundial de varejo), é o Omni-channel, que se refere ao consumidor 

multicanal, que muitas vezes faz sua pesquisa online e faz a compra presencial, ou 

vice-versa.  

O consumidor de hoje faz sua compra e escolha do modo que for mais 

adequado a ele e a praticidade está sendo valorizada, como se pode entender na 

definição de Segura (2004) que diz que o termo se conceitua na integração total dos 

canais que tocam o consumidor, permitindo que o cliente tenha uma experiência 

única com a marca, não importando qual o meio de compra e contato que o cliente 

tenha com ela. 

Portanto, Omni-channel baseia-se na integração total do consumidor com 

a organização e seus grupos de interesse. Ao efetuar a sua compra o consumidor já 

buscou informações do produto/serviço oferecido, sendo necessário que a marca 

invista em colaboradores eficientes e lojas físicas agradáveis e diferenciadas para 

atrair o contato presencial do seu público alvo. Neste cenário a experiência se torna 

uma ótima estratégia para estreitar a distância com o consumidor e a marca.  

 A consulta antes da compra é cada vez mais comum e a conectividade 

vem crescendo na rotina dos consumidores. Integrando as redes sociais e 

vinculando seus hábitos econômicos as mídias, o comprador se utiliza de meios 

online para construir sua opinião sobre a marca; ele compartilha campanhas, valida 

julgamentos, pesquisa informações, dentre outras atividades que resultam na 

escolha da sua compra. 

Neste processo a valorização do conteúdo e das sensações se acentua e 

para fazer de sua marca a escolha certa busca-se entender os desejos e 

necessidades do seus públicos, e levando facilidades a eles e novas experiências. 
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4.4- A área de Relações Públicas e o Marketing de Experiência 
 

Com os acessos às informações, a maior interatividade e a maior 

acessibilidade aos produtos e serviços, os consumidores começaram a direcionar as 

suas ações no mercado e se tornaram muito mais independentes no processo de 

compra, assim os profissionais de comunicação e as organizações estão 

percebendo que apenas viabilizar propagandas de sua marca não é o caminho.  

Na busca de se manter no mercado e driblar a concorrência, a 

experiência sensorial torna-se cada vez mais influente e a aproximação dos seus 

públicos buscando agregar valor a marca e personificá-la também são praticas 

recorrentes para atender o novo consumidor. Utilizar a experiência como ação 

estratégica promove a interação entre consumidor e organização, estreitando seus 

laços e fortificando-os. 

A utilização criativa e integrada das áreas de comunicação além de gerar 

novas possibilidades das ações estratégicas também pode intensificar as relações 

profissionais proporcionando visões inovadoras e responsáveis. A comunicação 

integrada de marketing solidifica este pensamento agregando ao seu conceito, 

diretrizes de gestão como o planejamento estratégico, a utilização dos canais de 

comunicação mais eficazes para o seu público e a interatividade com todos os 

profissionais de comunicação envolvidos. 

Segundo Sandhusen (1998), as organizações buscam eficácia da 

comunicação por meio da comunicação integrada de marketing, pois elas 

necessitam transmitir mensagens nos diversos meios que estejam sempre ligadas 

ao seu discurso, a fim de garantir que o marketing atinja seu público alvo no 

momento certo, pelo veículo certo e com a mensagem esperada. 

Empregado na maioria das vezes em empresas de grande porte, o 

marketing de experiência ainda tem poucas influências em organizações menores, 

porém está se tornando cada vez mais comentado e utilizado. Podemos levar em 

conta este cenário devido a questão de que as ações estratégicas com experiência 

promovem resultados a longo prazo  e antes de buscar a fidelização com o cliente 

princípios básicos necessitam ser atingidos, como a qualidade do produto ou serviço 

oferecido. 

Para que o consumidor se fidelize com o produto ou serviço e crie um 

vínculo com o mesmo, a integração das diversas atuações de comunicação, como 
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relações públicas, marketing de experiência e mídias sociais é primordial. Com todas 

as áreas em harmonia e unidas todo o processo além da compra é envolvido e a 

valorização em agradar os públicos envolvidos se acentua. 

A prática das relações públicas busca manter vínculos com os diferentes 

públicos que abrangem uma organização, conhecê-los e entender suas 

necessidades, desejos e sensibilidades são vertentes esta área consegue 

desmembrar a partir do seu entendimento gerar ações estratégicas de sucesso.  
 
 
Para relações públicas exercer sua função estratégica significa ajudar as 
organizações a se posicionar perante a sociedade, demonstrando qual é a 
razão de ser do seu empreendimento, isto é, sua missão, quais são seus 
valores, no que acreditam e o que cultivam, bem como a definir uma 
identidade própria e como querem ser vistas no futuro. Mediante a função 
estratégica, elas abrem canais de comunicação entre a organização e os 
públicos, em busca de confiança mútua, construindo a credibilidade e 
valorizando a dimensão social da organização, enfatizando sua missão, 
seus propósitos e princípios, ou seja, fortalecendo seu lado institucional. 
(KUNSCH, 2003, p.103). 
 

 
Com uma visão crítica mais apurada, todas as informações referentes ao 

produto ou serviço em foco se tornam questões relevantes que levam a decisão de 

compra. Cabe aos profissionais de comunicação apresentar propostas com 

conteúdo e diferenciadas buscando resultados positivos, através de um ambiente 

integrado e colaborativo.       

Delinear os objetivos, especificar quais mídias são mais eficazes, integrar 

as atuações de comunicação, ter um diferencial da concorrência e interagir com os 

públicos, compõem o processo para se agregar valor sentimental a uma marca, 

proporcionando uma imagem positiva e envolvente. 

Portanto, a área de Relações Públicas numa organização pode se aliar ao 

Marketing de Experiência à medida que são campos com objetivos compatíveis 

entre si, podendo juntos agregar valor a marca. Já que as relações públicas buscam 

em suas práticas otimizar e estreitar a relação do cliente com a marca, beneficiando 

ambos os lados afim de concretizar a fidelização com o cliente;  e o marketing de 

experiência, por sua vez, se torna uma alternativa diferenciada, encontrando na 

valorização dos cincos sentidos ações estratégicas para conquistar o público alvo. 

 

 

 



 35 

5- Marketing de Experiência: Cases da Indústria de Varejo 
 

Tendo em vista o crescimento das vendas virtuais e a concorrência de 

lojas que oferecem valores abaixo do normal, a indústria de varejo está investindo 

em diferencias e inovações para se manter no mercado. Pavlova (2008, p.1) aponta 

que, segundo o consultor de varejo Marcos Gouvêa de Souza, que pesquisa 

modelos de loja e tendências em todo o mundo para clientes brasileiros, ―os 

varejistas que não pretendem competir em preços baixos precisam se reinventar‖. 

Dessa forma, lojas que oferecem além de um produto/serviço de 

qualidade estão investindo no entretenimento em busca de conquistar o cliente; mais 

do que comprar, o consumidor que se desloca até o local para efetuar uma compra 

ou apenas pesquisar para sua futura aquisição, tem a chance de viver experiências 

inusitadas além de testar a qualidade dos produtos de forma autêntica. 

Juntando a busca da venda e o divertimento do consumidor em uma 

mesma ação surge o termo shop-o-tainement, que se origina das palavras ―compra‖ 

e ―entretenimento‖ em inglês. O termo apresenta a ideia de se utilizar formas de 

envolver o cliente através da experiência de compra, o entreter e fazer com que a 

compra se vincule ao lazer. 

Um mundo em que basta estar conectado para se fazer uma compra faz 

com que empresas preocupadas com a concorrência invistam em ações 

estratégicas de comunicação com seus públicos, focalizando o novo consumidor, 

mais conectado e ativo, estudando-o em todos os detalhes para assim gerar 

experiências personalizadas e por fim repercutir em sua escolha de compra. 

Em um mundo onde a criatividade é essencial para a diferenciação e 

consolidação das marcas, as experiências que os ambientes de consumo 

proporcionam só aumentam a curiosidade e o desejo dos consumidores pelos 

produtos da marca. Dessa forma, ações como as que serão apresentadas 

proporcionam resultados positivos para a organização, seus colaboradores, o 

aumento de vendas, imagem da marca, etc.  

Utilizando os recursos digitais a seu favor, as lojas físicas podem investir 

em seu estoque online e analisar o comportamento digital de seu público para 

através de seus costumes construir ambientes presenciais focados em  reinventar 

seus conceitos e ações para atender melhor a seus clientes, muitas vezes através 

do marketing de experiência. 
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A loja é o ponto de encontro mais efetivo que um varejista ou uma 
marca possui – é uma experiência multi-sensorial comparada com 
compras online. Ao incluir tecnologias digitais no espaço físico, os 
varejistas podem entregar a experiência conectada tão esperada 
pelos consumidores. (CYPHER, 2015) 
 

 
Com o intuito de manter o consumidor mais tempo na loja muitas marcas investem 

no pensamento de transformar a loja em locais que proporcionam o convívio social, 

se troquem informações, agregue emoções e memórias positivas. É relevante 

entender a funcionalidade dos diversos canais de comunicação e entender quais 

conceitos compactuam com os costumes do seu consumidor para buscar sua 

lealdade. 

Além dos grandes investimentos que são necessários em muitas campanhas 

voltadas para o marketing de experiência é relevante ter antes de tudo, um estudo 

comunicacional e entender todos os públicos envolvidos para a partir daí direcionar 

uma ação estratégica de sucesso conceitual, vindo a agregar um saldo positivo aos 

consumidores e não bombardeá-los com atrações infundadas e desnecessárias. 

Entender suas atuações, saber quais são seus propósitos e saber instruir todos os 

seus colaboradores resulta em um modelo de varejo contextualizado que valoriza 

agradar seus públicos, priorizando a aproximação de seus consumidores e sua 

fidelização. Anrhends (2015), vice-presidente da Apple, acredita que seja necessário 

construir uma experiência de marca maravilhosa para que o consumo aconteça 

naturalmente. 

 
5.1 O marketing de experiência no varejo 
 

De acordo com a bibliografia estudada, o marketing de experiência 

caracteriza-se por valorizar a experiência do cliente, e com base nesse conceito, 

selecionou-se três exemplos do varejo para exemplificar o seu uso. 

 

 

 



 37 

5.1.1 Globetrotter – Alemanha1 
 

A Globetrotter é uma rede de lojas presente em cidades da Alemanha, 

sendo composta por 7 grandes magazines. A organização que oferece materiais de 

esportes e aventuras, buscando inovar no mercado e atrair o seu público alvo, a 

marca investiu em suas lojas físicas simulando em seu interior condições que os 

seus clientes encontrarão na natureza quando forem se aventurar e utilizar seus 

equipamentos. 

O ambiente de suas lojas apresentam cenários que remetem a natureza. 

Um compartimento com temperaturas negativas é oferecido a quem está a procura 

de roupas ou sacos de dormir para utilizar em regiões polares; filmados com uma 

câmera com dispositivo infravermelho mostra-se como o calor abrange todo o corpo 

do aventureiro protegendo-o do frio. Outro cenário é composto por chuveiros que 

simulam uma tempestade, para se provar a qualidade dos casacos e calçados 

impermeáveis. 

 

Figura 2 – Câmara Polar 

 
Fonte: https://www.globetrotter.de 

 

                                                 
1 https://www.globetrotter.de 
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Figura 3 – Cenário para se testar produtos impermeáveis 

 
Fonte: https://www.globetrotter.de 

 

Simulando uma floresta tropical com direito a uma piscina que remete 

uma lagoa, a loja possibilita o teste de canoas, caiaques e equipamentos de 

mergulho. Uma parede para escalada e um ambiente sonoro com o canto de 

pássaros montam o cenário para quem procura por artigos de alpinismo e até 

mesmo um de seus banheiros foi construído no interior de um barco de pesca, 

imitando sanitários de barcos ou campings, e outro que remete um banheiro de um 

submarino. 

 

Figura 4 - Vista da filial de Colônia da Globetrotter 

 
Fonte: https://www.globetrotter.de 
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Figura 5 – Lago artificial para testar caiaques 

 
Fonte: https://www.globetrotter.de 

 

Figura 6 – Banheiros temáticos 

 
Fonte: https://www.globetrotter.de 
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Figura 7 – Banheiro que remete ao submarino 

 
Fonte: https://www.globetrotter.de 

 

Com ações de shop-o-tainment a rede além de atrair e se aproximar de 

seus clientes, tem conseguido manter seu público em suas lojas físicas em média 

por 2 horas. Segundo dados disponibilizados pela própria loja, localizada na cidade 

de Colônia na Alemanha, nos dias de sábado cerca de 15 mil visitantes passam por 

lá. Além da unidade de Colônia , que é responsável por 10% das vendas de toda a 

rede, a Globetrotter possui 6 megastores e mais o site de vendas online. 

Para se reerguer no mercado a marca precisou de grandes investimentos 

financeiros e buscou no marketing de experiência a conquista de seu público. Um 

planejamento estratégico com o objetivo de estabelecer a compreensão mútua entre 

todos os grupos de interesse e a instituição pode se encontrar nas práticas da área 

de RP, que busca atender as necessidades e vontades de todos os públicos 

envolvidos; assim através de atuações e profissionais da comunicação a marca 

alemã conseguiu se reerguer e mais que isso, se tornou uma rede de lojas 

renomada. 

Em suas lojas presenciais encontram-se inúmeras experiências que são 

oferecidas ao cliente que aguçam seus sentidos; como sons no ambiente que 

ajudam a remeter a natureza e buscam na memória do consumidor relações 
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positivas; todo o cenário aventureiro faz que com que o consumidor se sinta dentro 

do ambiente que vai utilizar o produto assim o cliente pode testar os produtos, 

analisar seu design e escolher a opção mais adequada. 

Os sentidos mais aflorados em suas ações são a visão, o tato e audição, 

que remetem sensações de felicidade, liberdade e adrenalina buscando vincular o 

espírito aventureiro no ambiente de compra.  

As ações apresentadas nos ambientes das lojas da Globetrotter estão 

relacionadas ao estilo de vida de quem se dispõe a se aventurar em ambientes 

naturais e associa estas práticas com comportamentos e gostos compatíveis. Assim 

com as ações a identificação da campanha se associa ao estilo de vida arrojado e a 

esportes radicais em busca de envolver cada vez mais seu público alvo, sendo este 

um grupo social vasto com disponibilidade de aquisição nos padrões oferecidos.   

Como já dito, as inovações incorporadas nos ambientes das lojas da rede, 

com o uso de marketing de experiência, através da implantação de cenários 

temáticos, testes dos produtos de formas autênticas, dentre outras ações 

relacionadas, foram extremamente bem sucedidas e alavancou definitivamente as 

vendas dos produtos da marca, se tornando ainda pontos turísticos. Além de 

envolver outras práticas de relações públicas para promover o relacionamento com 

os públicos, como por exemplo,  na implantação de políticas de relacionamentos e 

utilização de canais de mídias para aumentar a acessibilidade das informações e 

aproximar de todos os possíveis consumidores, já que seu reconhecimento se 

tornou mundial.  

 

5.1.2 Warby Parker – Estados Unidos2 
 

A Warby Parker diferente da maioria das empresas bem sucedidas do 

varejo teve sua origem no e-commerce. Tudo começou nos Estados Unidos, em 

2010, com um grupo de amigos que em busca de empreender e consequentemente 

obter o tão sonhando sucesso financeiro, investiram na venda de óculos online.  

Ao colocarem a questão de que a compra de óculos online apresentava 

um problema, pois muitos consumidores gostariam de verificar o produto, sua 

qualidade e eficácia para depois concretizar a compra o time encontrou uma solução 

                                                 
2 https://www.warbyparker.com 
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inovadora e tecnológica. Através de recursos digitais o site proporciona o 

reconhecimento facial do cliente e inseri a imagem em 3D dos óculos sobre a 

imagem do consumidor transmitida pela webcam; a partir desta experiência torna-se 

possível inserir a armação desejada e comprovar a sua prova online personalizada.  

 
Figura 8 – Óculos Warby Parker  

 
Fonte: https://www.warbyparker.com 

 
Figura 9 - Projeção para testa modelos de armações  

 
Fonte: https://www.warbyparker.com 

 

Por fim, para o possível cliente confirmar sua escolha e visando evitar um 

grande número de produtos devolvidos por não ficarem tão bom em seu rosto como 

pareceu na projeção, por questão de gosto ou algum outro motivo, o site dá a opção 
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ao consumidor de solicitar, sem nenhum custo, cinco armações para provar em casa 

e assim confirmar sua preferência. 

 

Figura 10 – Ação: “5 Pairs, 5 Days, 100% Free”3  

 
Fonte: https://www.warbyparker.com 

 

Toda essa praticidade e versatilidade para agradar seu público e atender 

suas necessidades conquistaram inúmeros consumidores e se tornaram virais, a 

partir do momento que os compradores virtuais recebiam as cinco provas e 

mostravam para o seu grupo social apresentado a eles a marca e seus produtos.  

Com o seu sucesso concretizado como óptica online, a Warby Parker 

buscou investir em lojas físicas e continuou apresentando atuações estratégicas de 

experiência e aproximação a seus consumidores. O cenário de sua loja em Nova 

York se difere bastante de uma óptica tradicional; grandes prateleiras preenchidas 

com livros escolhidos pelos seus próprios consumidores além de poltronas 

confortáveis se tornam um convite para seus clientes para uma boa leitura.  

 

 

 

 

                                                 
3 https://www.warbyparker.com/home-try-on 
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Figura 11 – Loja localizada no Soho, em Manhattan 

 
Fonte: https://www.warbyparker.com 

 

Com o mesmo conceito da presença online da marca a loja física de Nova 

York se preocupa em proporcionar boas experiências a seu cliente, investindo em 

um ambiente clássico de uma biblioteca tradicional com direito a escadas que 

deslizam entre as prateleiras e diversas referências do universo nerd. 

Já que a marca tinha a certeza de seu sucesso, devido as vendas online 

e toda sua repercussão, a escolha do local da loja de Nova York rendeu 

investimentos altos. Pra começar o endereço deste marca nativa da internet 

encontra-se no Soho4, um notável bairro na Região de Manhattan, conhecido por ser 

um local onde agrega lofts de artistas renomados e grandes lojas de luxo e para 

demarcar definitivamente seu local presencial o aluguel deste local refinado teve seu 

contrato confirmado por 10 anos. 

Entrando na indústria varejista com toda esta confiança a Warby Parker 

mostrou a consolidação de sua marca e implantou em suas lojas físicas práticas que 

compactuam com a ideologia apresentada em suas vendas online. No interior das 

lojas, toda a sua coleção de óculos é disponível para prova e se preocupando com a 

saúde visual do consumidor conta-se com a presença de optometrista5 todos os dias 

para disponibilizar exames oftalmológicos. 

                                                 
4 http://pt.wikipedia.org/wiki/SoHo 
5 http://pt.wikipedia.org/wiki/Optometria 
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A marca ainda buscando se envolver mais com seu público mantém um 

blog que oferece postagens interessantes com temas culturais, econômicos, dentre 

outros que compõe o universo de entretenimento e mostra seu papel social com a 

campanha ―Buy a Par Give a Pair‖6, que a cada unidade vendida doa-se um óculos 

para pessoas carentes 

 

Figura 12- Ação: “Buy a Par Give a Pair” 

 
Fonte: https://www.warbyparker.com 

 
Gilboa (2014), fundador da Warby Parker, afirma que a empresa busca 

ser o mais transparente possível compartilhando, inclusive, os erros cometidos com 

os clientes. Para ele, isso faz com que o consumidor acredite na marca e seus 

valores. Analisando as ações estratégicas da Warby Parker podemos perceber que 

ao investir em um cenário vintage, com bons livros e disponibilizando em meios 

digitais assuntos culturais, sociais e de conteúdo, a marca se preocupa em 

proporcionar uma experiência relevante a seu consumidor tendo em vista que 

grande parte de seu público são clientes instruídos interessados em algo que além 

de apresentar qualidade agregue valor a sua compra, indo além do produto 

oferecido; ainda podemos somar que a ideia relacionada a óculos é o universo de 

estudos, conceitual. 

O Sentimento gerado por suas ações faz com que o consumidor formule o 

pensamento que está fazendo uma compra consciente, já que além de adquirir um 

produto de qualidade, o comprador está agregando conhecimento através do 

conteúdo vasto que a marca disponibiliza, levando em conta que, através de 

                                                 
6 https://www.warbyparker.com/buy-a-pair-give-a-pair 
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campanhas sociais, quem compra o produto também colabora para um mundo 

melhor.  

Vivenciamos as influências do marketing 3.0, já que a sustentabilidade e 

valorização do consumidor ganha relevância na escolha da compra, fazendo com 

que ações voltadas para a sociedade além de fazerem bem a quem precisa, traz 

benefícios a organização que está promovendo tais campanhas; cabe as atuações 

de relações públicas se contextualizarem sobre este novo cenário e promover uma 

comunicação eficaz, funcional e consciente das necessidades sociais. 

O resultado dessa preocupação com todos os seus públicos, desde o 

consumidor de luxo até as pessoas carentes que usufruem de seus produtos, é uma 

estratégia de Relações Públicas em interface com o marketing que busca  a 

identificação e fidelização da imagem da marca no mercado. A Warby Parker é um 

exemplo de marca de grande sucesso tanto no meio digital quanto no meio físico, 

seus conceitos e pensamentos sempre andam em harmonia e a preocupação que 

ela mostra em sempre agradar seu público e atender suas necessidades a coloca 

como uma empresa de sucesso e prestígio mundial. 

 

5.1.3. Lojas Renner: Brasil7 
 

Líder do varejo de moda aqui no Brasil, a Lojas Renner pode ser 

encontrada em todo o país sendo composta por mais de 200 unidades, confirmando 

sua solidificação no mercado varejista. 

Procurando inovar a rede investiu na tecnologia e foi a primeira marca 

brasileira a utilizar o Google Cardboard8 para apresentar sua nova coleção de 

outono inverno 2015. Com um óculos de realidade virtual construído a partir de uma 

cartela de papelão, peças como elásticos e um imã e um aplicativo em seu celular 

você passa a ter acesso ao conteúdo disponibilizado pela Google, sobre o assunto 

em questão. 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.lojasrenner.com.br 
8 https://www.youtube.com 
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Figura 13 – Modelo de Cardboard  

 
Fonte: http://www.techtudo.com.br 

 

Através da câmera de um smartphone o ambiente da imagem é detectado 

e possibilita o acesso a atividades virtuais como a visualização de vídeos do 

youtube, imagens no Google Earth e Google + e visitas online em pontos turísticos. 

Este projeto que foi criado de forma independente por funcionários da 

Google usando seu tempo livre disponibilizado pela própria empresa que incentiva a 

criação de novas ideias através de estímulos como estes, ao contrário de muitos 

recursos tecnológicos, não necessitam de grandes recursos financeiros, de forma 

que o seu experimento pode ser efetuado por qualquer um que tenha os acessórios 

citados acima. 

Para apresentar as tendências da estação que inspiraram a próxima 

coleção na Renner, os convidados do Preview Outono Inverno 2015 tiveram acesso 

a uma experiência de realidade virtual através do uso do Google Cardboard 

implantado a marca se utiliza de sons, vídeos, fotos e informações relevantes 

relacionadas aos produtos oferecidos.  
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Figura 14 – Cardboard Renner 

 
Fonte: https://vimeo.com/117916954 

 
O ambiente 3D possibilita uma maneira barata, inovadora e divertida de 

aguçar os sentidos de seu público relacionando a criação da nova coleção sua 

estampas e influências com o estilo da marca. 

Ao movimentar o rosto, o aplicativo produzido com exclusividade para a 

rede de lojas, leva o observador por uma viagem visual baseadas nas referências 

que deram origem a nova coleção da marca; além disso o utensílio possui um botão 

lateral que promove a interação com o aplicativo e gera novos comandos. 

 

Figura 15 - Instruções de utilização cardboard Renner 

 
Fonte: http://www.umehara.com.br/ 
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A ação pontual da marca buscou através de um dispositivo portátil que 

associado ao marketing sensorial, utiliza-se principalmente da visão e da audição, 

para criar uma experiência ao seu consumidor baseando-se em passar a imagem da 

sua marca, seus conceitos e referências.  

Remetendo até a uma experiência científica como nos tempos escolares, 

os observadores se submeteram a emoções de alegria, diversão e humor ao passar 

pela experiência de realidade virtual, além de agregar informações culturais 

relevantes. 

Os conteúdos gerados neste evento foram utilizados pela marca em seu 

blog e rede social, se limitando de atingir todo o seu público. Dessa forma, podemos 

nos utilizar deste case para se ter uma breve análise sobre as ações de marketing 

de experiência das empresas brasileiras; nota-se que apesar  da importância e 

benefícios do tema sobre o mercado econômico já estarem solidificados, ainda 

vemos poucas atuações na área, principalmente na industria do varejo e sua lojas 

físicas. 

A maioria das ações que presenciamos ou vemos seu feedback nas 

mídias sociais se referem a empresas de origem internacionais. Ainda podemos 

encontrar práticas que geram experiências, sensações e emoções em ações 

ímpares de comunicação, porém a maioria dessas são realizadas em um ambiente 

um pouco conservador, fazendo parecer que as ações atuais são uma espécie de 

testes para futuramente se intensificar e consolidar estas práticas no mercado 

nacional. 
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6- Considerações Finais  
 

O Marketing de Experiência, analisado ao longo do trabalho realizado, 

compreende-se e se relaciona com diversas teorias, que juntas promovem a 

interação entre o consumidor e a marca em questão.  

Em busca da diferenciação sobre a concorrência e a realização dentro do 

cenário mercadológico as organizações encontram nas experiências uma forma de 

aguçar os pensamentos e emoções dos seus públicos e por consequência fidelizar 

seus consumidores e perpetuar sua marca. 

O marketing de experiência necessita abranger todos os públicos 

envolvidos da organização, desde a maneira como se posiciona a marca, seu 

comportamento social, sua apresentação e posicionamento no mercado. Todas 

estas ações são trocas de experiências que cabem a área de relações públicas gerir 

para proporcionar os melhores resultados e relacionamentos entre os públicos-alvo.  

Com uso de pesquisa bibliográfica sobre marketing de experiência e 

conceitos relacionados, como o marketing sensorial e o neuromarketing, este 

trabalho apresentou campanhas da indústria varejista para entender como o 

marketing de experiência pode ser executado. Nos cases apresentados, percebe-se 

que a exploração de sensações, pensamentos e valores através de ações 

estratégicas foram pontos em comum. 

Ao associar as teorias estudadas com campanhas consolidadas podemos 

perceber a eficácia das ações estratégicas baseadas nesta vertente do marketing. 

Proporcionando uma relação sólida da organização com o novo consumidor, mais 

atuante e informado, torna-se necessário direcionar as ações de comunicação que 

valorizam as questões sensitivas e emocionais, indo além da lucratividade. 

Em um mercado homogêneo, que apresenta a maioria de seus produtos 

acessíveis e com o mesmo nível de qualidade, a diferenciação e inovação se tornam 

importantes fatores para vencer a concorrência e se aproximar dos seus 

consumidores.  Neste cenário,cabe aos comunicadores se utilizarem de estratégias 

sensitivas para fazer com que sua marca se torne uma lembrança memorável. 
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