


ocê já ouviu falar em marketing sensorial? Pois bem, trata-se de conjunto de estratégias que

foram estabelecidas pelo dinamarquês Martin Lindstrom em seu livro Brand sense. que vem

sendo cada vez mais utilizado para estimular vendas no atacado. O som que o cliente ouve

numa loja pode fazer toda a diferença e até definir uma compra.

Está explicado por que a gente entra em certas lojas e o soro está comendo solto, como se fosse uma

festa. Tem gente que, literalmente, compra dançando. Sabendo disso, algumas lojas como Farm, Addict

e até salões de beleza chegam ao ponto de escolher uma trilha sonora que tenha o astral da

personalidade da marca. Isto para criar ainda mais identificação entre o cliente e a loja. "A idéia é criar

experiências agradáveis. Se você tem um boa vivência quando vai a uma loja. esse momento vai ser

agregado à marca. Essas estratégias são muito mais ambiciosas do que simplesmente vender o produto",

explica Vinícius Andrade, chefe do departamento de marketing de entretenimento e coordenador do

Laboratório de mídias da ESPM e professor da pós-graduação em comunicação da Uerj.

Mas vendem. Tanto que já há até empresa especializada em criar trilhas sonoras comerciais.

"Boa música chega a aumentar a venda em até 15%", defende Pedro Salomão, da Rádio Ibiza.

Aberta há dois anos, a agência especializada já atende cerca de 200 clientes em todo o Brasil.



C O N S U M O

A MÚSICA PROPORCIONA UMA BOA VIVÊNCIA. QUE
SERÁ AGREGADA À MARCA. A ESTRATÉGIA É AMBICIOSA

SEM CULPA
A BUTiQUE ERÓTICA MADAME
BLANCHYE, NA BARRA, TENTA
REVELAR A ALMA FEMININA

O responsável pé a seleção é o Dj Pedro

Moura: "Ainda há muitas mulheres que

ficam tímidas ao entrar numa sex shop,

então precisamos deixá-las à vontade".

A solução é apear para canções "sexy

e delicadas", de nomes como Madonna

Marvin Gaye e Beyoncé. "Instigadas

mas relaxadas", as clientes se soltam

mesmo, como conta Márcia Ewerton,

uma das sócias da casa:

"Uma cliente gostou tanto do som

que ligou para nós e disse que
r

queria fazer urna surpresa para

o marido envolvendo a trilha da loja'

A empresária atendeu: ligou para

o DJ e ele fez um repertório especia,

com músicas sensuais. "Ela comenta

que toda vez que quer fazer uma noite

especial, se lembra de nós"."

JUKEBOX DIGITAL
AADDiCT, NOLEBLOH
TÊM UM COMPUTADOR
COM VÁRIAS MÚSICAS
À DISPOSIÇÃO

No menu da máquina, sobre

um móvel antigo "para combinar

com a decoração", há desde

Cazuza a Sublime. A loja adotou

o sistema em 2007, e, como

as caixas de som ficam também

do lado de fora, os vendedores

contam que é comum parar

um desencanado qualquer, que

fica dançando em frente

à vitrine, "As pessoas também

entram para perguntar sobre alguma

música em especial", conta João

Mello, sócio da marca.
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MEZZO SALSA, MEZZO BALADA
ALÉM DA BOA PIZZA, A FORNERIA OFERECE UM CARDÁPIO COM 600 (!) MÚSICAS

Quem pilota os hits é o DJ João Almeida, que só toca o que os clientes querem ouvir.

"A partir das 20h o cardápio é distribuído e a pessoa escolhe a música, anota o nome num

bloquinho, entrega ao garçom e eu dou uma organizada, para que os gêneros não destoem

muito, entrem no mesmo clima", explica. Não há limite de músicas a serem pedidas,

mas duas do mesmo cliente nunca tocam em seqüência. "Tem gente que canta junto,

dança com a pessoa da outra mesa, é engraçado. A música revela as pessoas", analisa.

EM CASA
A PEDIDO DOS CLIENTES, LOJAS FAZEM
COMPILAÇÕES DE SEUS SONS

> Joe & Leo's - A hamburgueria já lançou

três edições do CD Greatest hits: em 2002,

2003 e 2007. A última, com 8 mi cópias,

foi parar até na internet. "Tivemos a idéia

de transformar a trilha da coso, que foca

o pop/rock dos anos 70 e 80, em CD

depois que vários clientes vieram perguntar

sobre as faixas que estavam tocando",

conta André Cunha, um dos sócios da casa.

> Bibi Sucos - A rede de lanchonetes

adotou desde janeiro o som do DJ Felipe

dB, que vai da música contemporânea

brasieira à black music. Agora, lança a Bibi

Sonoro, que a partir de julho terá o primeiro

CD à venda, com músicas como Também,

de Rodrigo Sha e Tammy, e Whotabout

/ove, dos espanhóis Sweet Vandals.

> Alice Disse - A trilha da loja criada

pelo Dj Galalau e a estilista da grife,

Mirna Ferraz, faz tanto sucesso que vai

virar O CD c/a Alice, em dezembro.

Tern nomes como Nouvelle Vague e Feist.
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SOB MEDIDA
ANTES DE CRIAR REPERTÓRIO, AGÊNCIA DECIFRA O DNA DA MARCA

Farm, Salinas, Manekineko, Essencial, Mary Zaide, Taco, Anirrale,

Suzuki e Mitsubishi são algumas das 200 marcas que têm a trilha

sonora das suas lojas bolada pela Rádio Ibiza. Por trás das idéias

estão o administrador Pedro Salomão e os Djs Rafael e Levy

Gasparian. "Fazemos projetos bastante personalizados: há quem

use um formato de rádio e quem prefira um set list apenas de

músicas, salpicadas por vinhetas da loja aqui e ali", detalha

Salomão. Pintam solicitações insólitas também. "Já recebi pedido

de sonorização de carro e até um cliente que era fã de uma loja

e pediu que a casa dele tivesse a mesma trilha. Mas, como cada

atendimento é exclusivo,, não fizemos". Um projeto pode custar de

R$ 200 a R$ 2 mil. Tel.: 251 3-5945 ewww.radioibiza-corn.br.
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