
MUITAS VEZES, QUANDO TE-

MOS A IMPRESSÃO DE QUE

O MARKETING DAS EMPRE-

SAS JÁ ESGOTOU TODAS AS

SUAS POSSIBILIDADES, A CRIATIVIDADE DOS

PROFISSIONAIS DESSA ÁREA APARECE COM

NOVAS MÍDIAS E PROPOSTAS. Porém, em
uma recente visita ao Brasil, um inglês
chamado Julian Treasure afirmou que
muitas empresas ainda não pensaram
em uma coisa: o som da marca. Ele ga-
rante que a música que toca na loja, em
um comercial e até na linha de espera
em call centers pode afetar a percepção
de determinada marca.

segmento no qual o
som ambiente mais

prejudica o pro-
cesso de ven-
das, com a
desagradá-

vel mistura do barulho de
carrinhos de compras, crianças gritando
e o barulho que vem dos caixas. Ele afir-
ma que as estratégias para tornar ambi-
entes sonoramente mais agradáveis
envolvem estudos de espaço físico, acús-
tica, perfil de consumidores e das mar-
cas. "Não defino som de marca ou de
uma loja apenas como música. Há di-
versos tipos, música é apenas um deles.

Ex-baterista
de bandas pós-punk do
início da década de 80, como Fish
Turned Human, The Transmitters,
Missing Presumcd Dead e Loop Guru,
Juüan Treasure esteve no Brasil a con-
vite da agência LongPlay, do Grupo
Newcomm, para apresentar uma pes-
quisa sobre a influência da música na
decisão de compra do consumidor.

O especialista criou há três anos, em
Londres (Inglaterra), a empresa The
Sound Agcncy (www.thesoundagency.
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Em muitos estabelecimentos, os ges-
tores acreditam que o som ambiente
deve necessariamente ter música pop,
achando que isso ajudará nas ven-
das", explica.

Ele afirma que, em muitos casos,
tocar músicas rápidas pode fazer as
pessoas saírem mais rápido das lojas e,
conseqüentemente, gastar menos di-
nheiro. "Silêncio, muitas vezes, é um
ótimo som. Inclusive alguns estabeleci-
mentos que ficam em avenidas ou em
ambientes extremamente barulhentos
poderiam ter um sistema de acústica in-
teressante para que o consumidor se
sinta em paz naquele local", diz.

Mas não é só isso. Analisar o públi-
co e suas preferencias também faz par-
te do processo.Um exemplo é um dos
mais recentes trabalhos de Treasure,
realizado para uma das maiores redes
de brinquedos do Reino Unido. O esta-
belecimento era uma típica loja de
criança. "Tiramos um ritmo chato de
música infantil que irritava os pais e
colocamos música clássica. As vendas
aumentaram em 5%".

NEGÓCIOS
Treasure também é autor do livro

"Sound Business" (www.soundbusiness.
biz), no qual parte do raciocínio que "o
som sempre afeta", pois o ser humano
desenvolve a experiência auditiva logo
após a concepção até a morte, 24 horas
por dia. Ele lembra ainda que houve
uma grande transformação nos sons da
humanidade nos últimos 200 anos e que
no mundo moderno, principalmente
nas regiões urbanas, a maior parte do
som é feita pelo homem. "Mais cedo ou
mais tarde, todo e qualquer tipo de
negócio terá de ser responsável pelo som
que produz".

Até mesmo o telefone pode ser um
grande aliado ou o maior inimigo de
uma marca no aspecto sonoro. Da mú-
sica irritante de espera ao tipo de voz do
atendente, tudo pode piorar nos
negócios. O grande erro é que os sons
que escutamos são acidentais, ninguém
pensou, desenhou ou o desenvolveu.
"Com a proporção que a música ganhou
no dia-dia das pessoas por conta da po-
pularização dos tocadores de MP3 e

iPods, as músicas acidentais e não
pensadas pelas marcas deixam de ser
uma ferramenta mercadológica que
pode aumentar a satisfação dos con-
sumidores e melhorar os resultados para
virar uma inimiga da empresa e espantar
consumidores", afirma.

Treasure chama a atenção aos sons
que aparecem quando há a exposição da
marca em comerciais de TV. No Brasil,
o Banco Itaú desenvolveu um som carac-
terístico para sua marca. E o plim-plim
da Globo não há como esquecer. "Mes-
mo sem estar na frente da televisão, a
marca se faz presente", garante. "O No-
kia Tune foi pensado c desenvolvido
com cuidado. No início a idéia era que
só de ouvir a pessoa saberia a marca do
celular, mas acabou se tornando um som
que ia contra a imagem do usuário. Ao
ouvir alguém com um celular tocando o
Nokia Tune, as pessoas pensavam que o
indivíduo não sabia mudar de toque,
uma vez que todos já vêm com esse. A
música sempre remeteu à personalida-
de, à atitude. As marcas têm de começar
a explorar esse universo", finaliza. :*m

V

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, n. 127, p. 88-89, julho. 2008.




