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D
EPOIS DE AS GRIFES
adotarem decora-
ção e até cheiros es-
pecíficos para refor-
çar o conceito da
marca em suas lo-
jas, chegou a vez de
elas apostarem em
trilhas sonoras que
acabam virando

CDs, vendidos ou distribuídos aos
clientes. A idéia — que tem como
modelo discos de sucesso lança-
dos lá fora por lojas como a Collete
e hotéis como o Costes, ambos em
Paris — fez com que alguns res-
taurantes também entrassem na
onda musical e pusessem no mer-

cado coletâneas com o som que
rola em seus ambientes.

Graças ao boca a boca e à pro-
gramação de algumas rádios, como
a Joven Pan, que produziu e toca os
quatro CDs da loja paulistana Daslu,
as faixas estão virando hits. O CD
"Festa no céu" (vendido nas lojas
por R$ 20), da coleção de inverno
do estilista Ronaldo Fraga, foi lan-
çado no fim do mês passado e não
pára de tocar na rádio Eldorado, em
São Paulo, e na Inconfidência, em
Belo Horizonte. Principalmente as
faixas com Fernanda Takai, do Pato
Fu, e Elke Maravilha.

Até quem não vende os CDs que
compila, como a loja Farm, sofre com
o assédio dos clientes, que querem
levar para casa as musicas que ouvem



enquanto fazem compras. Kátia Bar-
ras, dona da marca, diz que a idéia de
fazer uma trilha especial surgiu em
2004, para dar identidade às lojas e
fazer com que o som interagisse com
a coleção. Foi assim no primeiro CD,
quando o DJ Marcelinho Da Lua
"musicou" a coleção de inverno Re-
tratos da Cidade. De lá para cá, foram
lançadas cinco trilhas. A última, da
coleção Álbum de Viagem, traz as
músicas mais tocadas hoje em Bar-
celona, Raris, Londres e Amsterdã.

— Não imaginávamos que a idéia
fosse fazer tanto sucesso. Atendendo
a pedidos, estamos pensando em
vender o próximo CD, da coleção de
verão 2007 — adianta Kátia.

Na Bob Store, o CD remixado
pelo DJ William Ribeiro vende que

nem água. Batizado de "Fastdream"
(R$ 39), traz uma coletânea de deep
house compilada a partir de selos
de música eletrônica badalados,
como Hed Kandi e Kimblee. O
suave vocal feminino que permeia o
disco faz sucesso entre as clientes. A
agente de seguros Isabel Pazotto,
por exemplo, não tira o seu do carro
e já o indicou para vários amigos:

— Acho fundamental para uma
loja ter um conceito musical.

Voltado para um público desco-
lado, que ganha a trilha quando com-
pra na loja logo após o lançamento
das coleções, o CD "Colcci Tronic
volume 3", da Colcci, foi mixado pelo
DJ paulista Mimi, referência de house
music. Ele fez um set perfeito para
dançar, só com artistas brasileiros. DJ

da festa oferecida pela grife para a top
Gisele Bündchen no último Fashion
Rio, Mimi ajudou a transformar o
cliente em fã, segundo Edinho Vas-
ques, diretor de marketing da loja.

—São dez artistas e uma hora de
house, bem para cima — diz Mimi.

A grife californiana de óculos
Electric direciona suas trilhas para
surfistas e praticantes de esportes
radicais. No Brasil, os empresários
Alexandre Brasinha e Alexandre Fon-
tes, distribuidores da marca, criaram
um CD com músicas que vão de
Marcelo D2 a Ramones. O disco é
enviado para clientes especiais. Já a
Gravis, marca de tênis e mochilas
vendida na loja Contemporâneo, fez
mais: o presente para consumidores
VIPs é um DVD com imagens de

esportes radicais e música ao fundo.
Mas não é só a roupa que vem

ditando a moda musical. O restau-
rante japonês Manekineko quis tra-
duzir o clima de sua cozinha con-
temporânea numa trilha própria, cria-
da exclusivamente para o restaurante
pelo DJ Tony Lounger. O CD (R$ 15)
vendeu tanto que a casa já está en-
trevistando DJs para decidir o estilo do
novo número, a ser lançado em julho
Já André Cunha Lima, sócio do Joe &
Leo's, começou a brincadeira musica
levando para o restaurante fitas com c
repertório que ouvia em casa. De lá
para cá, botou em CDs (R$ 24,90) seus
clássicos dos anos 70 e 80 — c
primeiro disco vendeu 800 cópias em
um mês — e já parte para o ter-
ceiro álbum, lançado pela EMI. •

Text Box
Fonte: Revista O Globo, ano 2, n. 89, p. 10-11, 9 abr. 2006.




