


Música para 
as vendas 

inglês Jul ian Treasure é presidente da The Sounds 
Agency, consultoria da região de Londres, Reino Uni 
do, que auxil ia empresas como British Petroleum, 
Nokia, Honda, Unilever, Marks & Spencer e London 

Intercontinental Hotel Park Lane a otimizarem seus resultados, 
adequando os sons em todos os aspectos dos negócios, há mais 
de 15 anos. Por exemplo, a produção de sons e a comunicação 
de marketing são concebidas em conjunto e implementadas 
juntas em pontos de venda, escritórios e recepção de empresas 
para instigar as percepções desejadas nos clientes. 

Ele é autor do livro Sound Business (O negócio do som, tradu
ção livre), publicação que mapeia o território dos sons aplicados 
aos negócios, além de proferir palestras em eventos. Músico de 
formação, estudou na Universidade de Cambridge e sua sensi
bilidade auditiva o levou a pesquisar a influência dos sons no 
comportamento das pessoas e, posteriormente, nos negócios. 
Em entrevista exclusiva para a SuperVarejo, ele fala da influência 
dos sons nos consumidores e como os executivos podem utilizar 
essa ferramenta de marketing. 

Como você percebeu que os 
sons podem influenciar os 
negócios? 
Eu sempre fui músico e por isso 
sempre prestei atenção nos diver
sos tipos de som em todos os am
bientes. Por muito tempo percebi 
que estamos cercados de barulho, 
a maior parte deles involuntários 

e de certa forma desagradáveis, 
provocados pela própria natureza 
dos negócios. Eu tive uma editora, 
passei um bom tempo pesquisan
do e descobri que os sons afetam 
as pessoas profundamente. Esses 
ruídos indesejáveis estão custan
do muito caro para as empresas. 
Ou seja, qualquer negócio pode 

ser mais rentável se os sons forem 
mais agradáveis para o ouvido 
humano. Esse foi o grande desa
fio que eu vi para me lançar nesse 
negócio. 

Como você criou a sua empresa 
depois de perceber que os sons 
podem influenciar as pessoas? 
Muitas pesquisas e desenvolvimen
to de alguns modelos de negócio e 
metodologias me deram uma base 
muito sólida. Nós entendemos da 
ciência de como os sons afetam as 
pessoas e então pudemos desen
volver sons para beneficiar certos 
negócios. A maior parte das gran
des empresas entende e compra a 
ideia, e nosso trabalho vem desses 
grandes negócios. 

Você acha que qualquer pessoa 
pode educar a audição para os 
sons? Como? 
Um bom começo é ouvir com aten
ção. Isso pode fazer uma grande di
ferença. A maioria das pessoas não 
presta atenção nos sons ao redor 
delas. Então eu aconselharia a pes
soa que quer entender a influência 
dos sons que fique atenta para ga
nhar o controle do seu ambiente, 
tanto pessoal como profissional, e 
torná-lo adequado e eficiente no 
lugar de deixá-lo caótico. 

Como você começou a 
desenvolver essa percepção 
dos ambientes? Existe algum 



exercício ou prática para isso? 
É muito interessante imaginar que 
os ruídos de um lugar movimen
tado são levados para o ambiente, 
como se fossem originados de uma 
mesa de som com diversos instru
mentos, e prestar atenção em cada 
um deles, embora estejamos ou
vindo o conjunto. Ouvir música 
com essa percepção é um bom 
exercício. 

Você acha que as pessoas em 
geral não estão atentas aos 
sons ao redor delas? 
Nós temos uma cultura muito visu
al, e digo isso por dois motivos. Pri
meiro, porque antes de a escrita ser 
inventada a comunicação era toda 
feita através de sons. Se a pessoa 
não os escutasse, não se comunica
va. Agora, com a escrita, se alguém 
não entendeu bem a mensagem, é 
possível voltar e checar quantas 
vezes quiser. Com isso, há menos 
trabalho para a audição. O segundo 
motivo foi a Revolução Industrial 
e a invenção de máquinas pesa
das e barulhentas. Antes disso, o 
mundo era um lugar relativamente 

silencioso. Agora nós conversamos 
nas ruas - quase gritando - com as 
pessoas e fingimos que o barulho 
não existe; abafar os sons se tornou 
um hábito. 

Qual é o efeito dos sons no 
comportamento das pessoas? 
Os sons nos afetam basicamente de 
quatro formas: 
Fisiologicamente: Os movimentos 
do nosso corpo, como as batidas do 
coração, a respiração e até as ondas 
cerebrais, são todos afetados por 
sons externos e ritmos de um pro
cesso chamado "entrainment". 
Psicologicamente: Todos nós sa
bemos que sentimentos e estado 
de espírito mudam com música. 
O que pouca gente sabe é que eles 
mudam também com outros sons, 
como cantos de aves. Esses sons fa
zem com que as pessoas se sintam 
mais protegidas porque aprende
mos através de centenas de milha
res de anos que, quando os pássa
ros cantam, estamos seguros. 
Cognitivamente: Os ruídos do am
biente, principalmente aqueles de 
pessoas conversando, atrapalham 

nossa habilidade de pensar... As 
empresas que adotaram o concei
to de salas abertas estão perdendo 
dois terços do seu potencial pro
dutivo. 
Comportamentalmente: Nós nos 
afastamos instintivamente de sons 
desagradáveis. 
Todos os sentidos interagem e se 
afetam mutuamente por causa 
de um processo chamado supe
rávit. Isso significa que, quando 
alguém se comunica usando dois 
sentidos, o impacto daquilo que 
quer comunicar se multiplica, não 
se trata apenas de uma adição de 
recursos. Por exemplo, se alguém 
acrescentar som a uma apresenta
ção basicamente visual, aumenta o 
impacto da mesma mensagem em 
até 12 vezes. Chamo esse fenôme
no de congruência. 

Como os sons podem afetar o 
varejo? 
Os sons do interior de uma loja 
influenciam a forma com que os 
clientes e os colaboradores sentem, 
pensam e se comportam. Infeliz
mente, a maioria dos sons das lojas 



de varejo é desordenada e chega a 
ser agressiva. Existe música sem ne
nhum sentido, como aquelas feitas 
para adolescentes, que são tocadas 
somente porque estão na moda e 
todo mundo acaba ouvindo. Em 
muitos casos essa prática reduz o 
tempo de permanência dos clientes 
na loja e, consequentemente, dimi
nui as vendas. O som precisa ser 
planejado sistematicamente e cien
tificamente, da mesma forma que 
as cores, o layout e outros aspectos 
importantes de uma loja. 

Como os sons podem contribuir 
com as vendas? 
Temos estudos que mostram que 
o ambiente sonoro correto em um 
supermercado pode aumentar as 
vendas em até 38%. Isso significa 
que um som ambiente que não 
esteja apropriado pode causar o 
efeito contrário, ou seja, diminuir 
as vendas em até 25%! Existe tam
bém a satisfação do consumidor 
a ser considerada. Nós trabalha
mos com a rede Marks & Spencer 
no Reino Unido para cuidar dos 
sons nas cafeterias das lojas, que 
estão causando grande impacto 

na satisfação do consumidor. Nós 
auditamos os ambientes, notamos 
que eram muito barulhentos e fi
zemos alguns testes em uma das 
lojas. O que ofereceu melhor re
sultado foi instalado em toda a 
rede e será padronizado nas futu
ras cafeterias também; nesse caso 
houve mais a remoção de ruídos 
que propriamente a instalação. 
Temos também um ambiente 
modelo num aeroporto britânico, 
onde existe um shopping de onde 
é possível ver os diversos aviões 
estacionados. Este shopping con
seguiu aumentar as vendas em até 
10% somente utilizando sons e 
músicas para acalmar as pessoas 
antes do voo. 

Você trabalha com música 
também? 
Sim, instalamos música ambiente. 
Um exemplo foi no hotel London 
Intercontinental Park Lane, on
de concebemos a música em oito 
zonas diferentes. Estamos fazendo 
também um trabalho muito inte
ressante para uma rede de hotéis 
norte-americana. Desenvolvemos 
música psicoacústica e som am

biente com um serviço chamado 
Moodsonic™ para os hóspedes 
usarem no quarto, com a proposta 
de ajudá-los a relaxar, energizar-
se e pensar. Para cada um desses 
estados de espírito, oferecemos 
três estilos de música: clássica, 
contemporânea e de ambientes 
naturais. 

Como um supermercado pode 
tirar vantagem da influência dos 
sons? 
Contratando um especialista audi
tivo e pedindo uma avaliação para 
identificar os benefícios disponí
veis dos sons, desenhar e executar 
um som ambiente adequado e efe
tivo. Não existe uma regra especí
fica sobre os sons mais adequados 
para cada ambiente, mas o impor
tante é saber qual é o estado de es
pírito que deseja estimular no seu 
público. Eu sugeriria que na maior 
parte do tempo o estado ideal é 
corpo relaxado e cabeça alerta, o 
que indica baixo ou médio ritmo e 
ênfase em frequências mais altas. 
Mas, como eu disse antes, fazer ge
neralizações é muito delicado, e a 
melhor regra é ouvir com atenção 



e usar o bom senso para fazer as 
pessoas se sentirem bem. 

Como você vê essas 
possibilidades para os 
supermercados brasileiros? É 
possível aumentar as vendas 
escolhendo a música de fundo? 
Os supermercados brasileiros têm 
uma grande oportunidade como 
todos os outros do mundo. Geral
mente eles têm grande potencial 
nessa área porque muitos dos sons 
nestes ambientes são desagradá
veis: bipes, motores de máquinas, 
campainhas, batidas, rodas dos 
carrinhos... Claro que a escala de 
oportunidade para cada supermer
cado deve ser avaliada individual
mente, dependendo do conjunto de 
sons produzidos pela loja. Alguns 
supermercados produzem sons que 
realmente são incômodos, e com 
isso a oportunidade de benefício 
com um trabalho especializado 
aumenta. Outros produzem sons 

mais aceitáveis, o que talvez pro
voque uma mudança menor. Eu 
ficaria muito satisfeito se por acaso 
algum deles se arriscasse a promo
ver um ambiente sonoro ideal, pois 
dificilmente vejo essa conscientiza
ção no varejo. É preciso também 
expertise no assunto. 

Que orientações seriam 
adequadas para os 
supermercados brasileiros 
controlarem o ruído das lojas? 
Existem muitas variáveis para es
tabelecer regras específicas, pois 
temos uma metodologia adequa
da que leva em conta os aspec
tos demográficos e psicográficos 
das pessoas no ambiente, a marca 
e os valores por trás da loja, a 
acústica, o barulho já existente 
na operação, a qualidade e o sis
tema de som, entre outras carac
terísticas. Não existe uma receita 
de bolo que se adeque a todos 
os negócios, mas temos quatro 

regras de ouro para o comércio 
em geral: 
1. Tornar o ambiente integrado e 
coeso - Descobrir a mensagem que 
quer e trabalhar nisso para que o 
ambiente transmita essa mensa
gem, evitando menosprezá-la 
2. Tornar o ambiente apropria
do - Não espantar nem aborrecer 
as pessoas com sons invasivos (a 
não ser que queira isso intencio
nalmente) 
3. Agregar valor ao negócio - Per
guntar sempre: isso está melhoran
do aquilo que já é oferecido? 
4. Testar e testar de novo - Essa etapa 
é complexa, pois é essencial testar 
continuamente, rastreando e mu
dando o que estiver negativo. Não 
se trata de o que as pessoas gostam, 
mas sim de o que as pessoas fazem. 
Perguntar para as pessoas que tipo 
de música elas gostam é desneces
sário. É necessário testar o compor
tamento das pessoas em condições 
diferentes de som ambiente. 

Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 11, n. 114, p. 30-36, maio 2010.




