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E m um mercado mais competitivo
a cada dia, lojistas lançam mão de

estratégias para aguçar o impulso con-
sumista do freguês. Conquistar clien-
tes, está provado, não é tarefa fácil. Não
bastam vitrines atraentes, fragrâncias

sedutoras ou descontos impossíveis. A
conquista também passa pelo sentido
da audição. Nesse campo, as lojas pes-
quisam estilos e gêneros musicais para
consolidar ainda mais sua imagem e,
claro, agradar ao cliente.

Quem entra em uma loja pode não
perceber, mas as músicas que tocam
durante o expediente são verdadeiras
trilhas sonoras programadas para ca-
tivar. A Baldoni, especializada em pro-
dutos naturais, aposta na world music
para criar uma atmosfera zen. Canções
celta, indiana e mantras compõem a
discoteca básica da loja no agitado
Cambuí.

"A música torna o ambiente mais
aconchegante e até cria laços de amiza-
de entre o cliente e o atendente", explica
a proprietária Célia Baldoni. Entre os
preferidos da comerciante estão a trilha
sonora do espetáculo Alegria, do Cirque
du Soleil, e os CDs de Meeta Ravindra,
cantora indiana radicada no Brasil. Cé-
lia acredita que a música funcione ainda
como um motivador que leva o freguês
a comprar mais. "Quando a pessoa se
sente relaxada, tem tempo de ver me-
lhor os outros produtos", diz.

A repercussão foi tão positiva que
uma gravadora de São Paulo, especia-
lizada em música zen, procurou Célia
para representá-la em Campinas. "O
interesse pelos CDs foi tanto que aca-
bamos convidados a vendê-los aqui na
loja", comemora. Além de serem comer-
cializados sozinhos, os CDs podem ser
incluídos nas cestas de presentes com
produtos naturais. "É outra opção que
faz muito sucesso e acaba gerando no-
vos clientes que vêm conhecer nossos
artigos".

A trilha sonora da Osklen, no Sho-
pping Iguatemi, mistura um pouco
do gosto musical da direção da loja
campineira com as recomendações
da franqueadora, dona da marca. "O
estilo foge totalmente da música co-
mercial", explica a vendedora Sandra
Regina Souza. São mais de 15 discos
tocados diariamente com estilos que
vão do lounge, deep house e rock me-
lódico à música brasileira.

"É importante variar o som para
não ficar repetitivo, mas sem perder
de vista o conceito da marca", explica.
Para a vendedora, a trilha sonora
é importante também para ani-



mar tanto os funcionários quanto os
clientes. "Trago alguns CDs de casa e
fica mais gostoso trabalhar ouvindo
música", completa.

Música alta
Na Calvin Klein do Shopping Iguatemi,
o volume do som vai além do ambiente.
"A música um pouco mais alta dá idéia
de movimento. Estimula, não deixa
ninguém parado e é a cara do nosso
cliente", conta Ricardo Dantas. Apesar
do volume, o subgerente garante que a
música não incomoda. "O cliente gosta
e os vizinhos ainda não reclamaram",
brinca.

A trilha sonora acompanha o esti-
lo moderno e atual da marca. Música
eletrônica como a produzida pelo duo
iraniano Deep Dish, além de electro e
house estão entre os estilos preferidos
da equipe de Dantas. "A gente faz um

apanhado do gosto do grupo e tocamos
o dia todo".

Mas nem tudo é questão de gosto
pessoal. Na franquia da New Order, a
seleção musical é padronizada. "To-
das as lojas tocam o mesmo gênero de
música", explica a franqueada Andréa
Trivelato. Para ela, o som ambiente
contribui em diversas frentes, como
estimular funcionários, distrair maridos
impacientes e transmitir ao público a
personalidade da marca. "Os produtos
que vendemos são delicados e o som
tem de ser condizente com isso".

A trilha da New Order é composta
de músicas internacionais de grupos e
cantores pouco conhecidos no Brasil.
"O cliente nunca vai ouvir o que toca
nas rádios", explica. Entre os eleitos pela
marca estão a cantora canadense Leslie
Feist e o grupo norte-americano
The Greenhornes.
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gêneros musicais ajudam a
consolidar a imagem do estabelecimento

Hítparade

Espetáculo da companhia circense canadense
estreou em abril de 1994.0 tema principal
em Alegria é o mau uso do poder político,
seja ele de reis, tiranos ou ditadores. Alegria
conta a história de um reino onde não há rei.
Na ausência de um monarca, inicia-se uma
grande luta pelo poder. Todos os personagens
querem o poderio, independentemente de
onde estejam e o que fazer para conquistá-lo.
O espetáculo está desembarcando no Brasil
este mês e deve passar por seis capitais,
incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba,
Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Dupla de DJs e produtores musicais iranianos
radicados nos EUA. Figuram entre os dez
melhores do mundo e um de seus álbuns,
George is On, levou três indicações ao
Grammy, incluindo a categoria melhor música
dance/eletrônica. Já passaram pelo Brasil
três vezes, tocando em festivais de música
eletrônica como o Skol Beats.

Cantora indiana radicada no Brasil e
considerada a voz da índia no País. Com uma
carreira precoce, começou a cantar aos cinco
anos de idade. Aos 14, recebeu o primeiro
prêmio no concurso AH índia Musical Contest.
Em 1972, formou-se bacharel com distinção em
música e no ano seguinte conheceu Ravindra,
com quem casou e veio para o Brasil. Dá aulas
e realiza workshops de música em São Paulo,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Bauru.

A banda de rock surgiu no cenário universitário
americano da cidade de Dearborn County, no
estado de Indiana. O grupo estreou em 1998
com um single e no ano seguinte gravou seu
primeiro disco, Gun for You. Apesar da agenda
sempre lotada, os Greenhornes encontram
tempo para projetos paralelos com outros
músicos. Recentemente contribuíram com a
canção Pattern Skies, que está na trilha sonora
do videogame Destroy AH Humans! 2, das
plataformas Play Station 2 e Xbox.
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