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No Dicionário de questões vernáculas, muito utilizado por
todos aqui em casa, o autor remete o verbo compelir ao
paradigma de aderir. Continuo na dúvida. Como conjugar
compelir?
JOÃO BOSCO, LUGAR NÃO SABIDO
O dicionário lhe dá o seguinte recado: conjugue compelir com
as irregularidades observadas em aderir. Quais? Na 1ª pessoa
do singular do presente do indicativo, o e vira i. O presente do
subjuntivo, derivado dessa pessoa, mantém a irregularidade.
Veja: adiro (compilo), adere (compele), aderimos
(compelimos), aderem (compelem); que eu adira (compila),
ele adira (compila), nós adiramos (compilamos), eles adiram
(compilam). Nas demais formas, o danadinho é regular
(compeli, compeliremos, compelia, compelirá, etc. e tal.)

***
Como fazer o plural dos diminutivos dos nomes terminados
em r?
CHERLAYNE, BRASÍLIA
Ops! Eta pluralzinho trabalhoso! Ele exige três passos:
Ponha a palavra no plural: flor (flores), mulher (mulheres),
colher (colheres) 
Tire o s do plural: flore, mulhere, colhere 
Acrescente o diminutivo + o s: florezinhas, mulherezinhas,
colherezinhas 
Ufa!

LEITOR PERGUNTA

Formidável
Quando nasceu, há mil anos, formidável era latino. Na
língua dos Césares, queria dizer assustador. Com o tempo,
o arteiro pulou a cerca. Adotou outras nacionalidades e
outro significado. Nesta terra descoberta por Cabral,
ganhou a acepção de maravilhoso, espetacular: Um 2012
formidável pra todos nós.

Ginástica
O verão chegou. Com ele, a preocupação com o corpo. O
calorão exige pouca roupa. Braços, pernas e barriguinhas
ficam à mostra. Pra fazer bonito, a moçada invade
academias. Tênis adequado e roupas charmosas fazem
parte do programa. Mas lá atrás, quando ginástica pintou
no pedaço, calçados e vestimentas eram dispensáveis.
Por quê? Na Grécia, berço do vocábulo, gymnos
significava nu. Gimnazo (ginásio), treinar peladão.

Medíocre
Ser chamado de medíocre? Ops! É ofensa. Ordinário não
fica atrás. Compra briga. O agredido reage. Bate boca e
parte pra cima do atrevido. Mas, se parar e pensar, uma
coisa é certa. Mudará de atitude. A razão: na origem,
medíocre é mediano, o que está na média. Ordinário, o
que está na ordem. Daí se dizer lei ordinária. Trata-se de
lei como a maioria das leis — sem nada de
extraordinário. 

Senador
Ora vejam! Senex, senador em latim, quer dizer velho.
Daí senil, senectude, senilidade. Quem chegava à velhice
lúcido, entrava no clube dos sábios. Respeitados, seus
membros aconselhavam os jovens. Rapazes e moças
veneravam-nos como os gregos veneravam os oráculos. 

Palavras de Mahatma Gandhi 
"Mantenha seus pensamentos positivos porque seus
pensamentos se tornam palavras. Mantenha suas palavras
positivas porque suas palavras se tornam suas atitudes.
Mantenha suas atitudes positivas porque suas atitudes se
tornam hábitos. Mantenha seus hábitos positivos porque
seus hábitos se tornam valores. Mantenha seus valores
positivos porque seus valores se tornam seu destino." 

Mudar é preciso
Quem fica parado é poste? É. Tudo muda. Água parada
apodrece. Em movimento, mantém-se fresca e renovada. A
natureza não fica atrás. Vale lembrar o suceder dos dias e
das noites, das estações do ano, das fases da lua. O ciclo da
vida humana confirma o vaivém. Nascemos, crescemos,
morremos. No percurso, quem não andava anda, quem
não falava fala, quem tomava só leite passa a comer
cereais, carnes, frutas e verduras.
A vida do dia a dia joga no time dos mutantes. Trocamos
de emprego, de amores, de roteiros. Escolhemos restau-
rantes novos, amizades novas. Jogadores vestem e despem
camisas de clubes diferentes. E a língua? Instrumento de
comunicação das pessoas, varia de acordo com o avanço
do tempo e as circunstâncias dos falantes. Concordâncias,
regências, colocações, grafias mudam o passo segundo a
música. Os significados servem de exemplo. Quando vier-
am ao mundo, vocábulos diziam uma coisa. Agora dizem
outra. Quer ver?
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“Para meias-palavras, 
o dobro do cuidado”

Fraga

BIANCA MELLO

J á se foi o tempo em
que as lojas tocavam
sempre as mesmas
músicas, só porque er-
am os hits do momen-

to. Assim como houve evolu-
ção das vitrines e dos aromas,
a questão musical se tornou
um aspecto sensorial cada vez
mais explorado pelas marcas
que buscam uma identidade.
Segundo o especialista em ma-
rketing sensorial da Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting do Rio de Janeiro (ESPM-
RJ), Billy Nascimento, vivemos
uma nova era do marketing, na
qual a criação de experiências
define os novos valores criados
pelas marcas que buscam uma
diferenciação na cabeça dos
consumidores.

Na opinião do consultor, a
música precisa estar relacio-
nada diretamente com a
identidade de cada marca.
“Através do sentido da audi-
ção, você pode levar informa-
ções altamente emocionais,
que podem auxiliar a loja na
criação de uma experiência
agradável, estimulante e rela-
xante. A ausência de uma coe-
rência sensorial na criação
deste tipo de marketing pode
criar ruídos ou dissonâncias,
que podem afetar diretamen-
te a experiência de consumo e
o comportamento de com-
pra”, observa Nascimento.

As lojas Farm, marca de
roupas voltada para as mu-
lheres, utilizam os serviços
de uma empresa especializa-
da para criar sua trilha sono-
ra.  Segundo o gerente de
branding da marca,  Paulo
Mach, eles perceberam a im-
portância de uma identidade
musical desde a abertura da
primeira loja. “A música está
diretamente ligada à emoção
e à experiência da cliente na
loja.  Hoje a Farm tem sua
própria rádio e frequente-
mente cria trilhas exclusivas
para momentos especiais”,
afirmou Mach.

A loja Opção, marca de
roupas unissex, adotou o pro-
jeto este ano. Além das músi-
cas, também é possível inserir
anúncios com as promoções
da loja. “Começamos a adotar
a Rádio Opção em agosto. Ne-
la, aproveitamos para divul-
gar nossas promoções. A van-
tagem é que as músicas são
variadas e se torna menos
cansativo tanto para os clien-
tes quanto para os funcioná-
rios da loja. As promoções são
percebidas pelos clientes, eles
param para ouvir,  o que é
muito bacana”, disse a geren-
te de Marketing da marca,
Carla Abreu.

Segundo a gerente de Ma-
rketing da grife feminina En-
joy, Bianca Cerdeira, o proje-
to se desenvolve em parceria
com uma empresa espe-

BRANDING MUSICAL - Na era do marketing sensorial, as lojas estão buscando
identidade própria e a trilha sonora é uma das ferramentas mais utilizadas

No ano de 2007, surgiu no Rio de Janeiro, a
Rádio Ibiza, agência pioneira de criação de
trilhas sonoras exclusivas. Segundo o diretor
executivo e um dos sócios da empresa, Pedro
Ganem, o impulso para a criação do negócio
foi o fato de que o mercado fonográfico estava
sofrendo com a pirataria e os downloads ile-
gais. “Este cenário nos chamou atenção por-
que gostamos de trabalhar com mercados em
crise. Nestes momentos surgem as grandes
oportunidades. Na época, o Levi, um dos só-
cios que é DJ, prestava serviço para algumas
lojas, desfiles de moda e festas. Não só ele co-
mo vários DJs faziam isto”, disse Ganem. 

A partir daí, a agência precisava identificar
o que o mercado carecia. Começaram a per-
ceber que os mercados de moda e gastrono-
mia estavam passando por um processo de
criação de uma nova cultura nos pontos de
venda. Há 15 anos atrás, você ia ao shopping
e as lojas eram todas parecidas, tinham o
mesmo tamanho, vitrines semelhantes e
mesma iluminação. Hoje em dia, é possível
ver projetos arquitetônicos e cada marca
com a sua identidade visual.

“Nos anos 2000, as lojas começaram a in-
vestir em verdadeiros projetos arquitetôni-

cos. Já a música, continuava a mesmice de
sempre, aquela música ambiente. Mercado
musical super acelerado, vários novos artis-
tas e as lojas com música ambiente? Não
superava em nada a expectativa do cliente.
Então, a gente resolveu pensar em qual se-
ria o produto musical que atenderia esta
demanda e há cinco anos atrás criamos a
identidade musical. Saímos mundo afora
para saber se alguém já tinha criado e para a
nossa surpresa ninguém tinha feito isso. Te-
mos o maior orgulho de dizer que isto nas-
ceu no Rio, em uma empresa genuinamen-
te carioca”, informou Ganem.

A Gomus Music Branding entrou neste
mercado há dois anos. De acordo com o di-
retor da empresa, Guilherme Flarys, eles
sempre trabalharam com a criação de tri-
lhas sonoras, mas era voltada à publicidade
e televisão. Após algumas experiências com
clientes que possuíam pontos de venda,
perceberam este nicho de mercado. “Perce-
bemos este mercado principalmente atra-
vés do varejo de moda, pois temos longa
experiência com a criação de trilhas sono-
ras para desfiles da São Paulo Fashion Week
e do Fashion Rio”, disse Flarys. (BM)

Pioneirismo em nicho que surgiu
como alternativa à pirataria

AMBIENTAÇÃO SONORA

cializada e leva em conside-
ração o conceito da marca e
de cada coleção. “O primeiro
contato com o fornecedor é
de uma apresentação. Mergu-
lhamos juntos no universo da
marca para um alinhamento
de posicionamento. Depois,
alinhamos o DNA da marca
com a temática de cada cole-
ção. A temática é sempre uma
forma de adicionar um char-

me especial e inovador, uma
surpresa”, explicou Bianca.

Nascimento chama a aten-
ção para o fato de que estí-
mulos emocionais tendem a
sofrer um processo de habi-
tuação, ou seja, perdem rele-
vância à medida que o tempo
de exposição aumenta. “De-
vem ser estudados os tempos
máximos de estimulação de
uma mesma canção ou de

um conjunto de canções. A
criação de um ambiente vol-
tado ao marketing sensorial
deve ser condizente aos pro-
dutos ali apresentados. Por
isso, as mudanças de cole-
ção, ambiente, produtos, de-
vem ser planejadas junta-
mente com a empresa que
oferecerá a ambientação mu-
sical para a loja”, ressaltou o
especialista da ESPM-RJ.

Conceito e marca são pontos-chave
Na opinião do fundador da

Rádio Ibiza, o primeiro ponto
é conhecer o cliente e enten-
der o momento daquela mar-
ca. “A gente até brinca que
não atende, a gente se relacio-
na. O primeiro item funda-
mental é entender o momen-
to do cliente, como a marca
está e o que deseja daqui para
frente. A música tem o poder
de conduzir você para uma
coisa super retro ou moderna.
Ela dita o ritmo do ponto de
venda”, ressaltou Ganem. 

Para o desenvolvimento de
um projeto são levados em
consideração o conceito da

marca e a coleção. “Considera-
mos conceito e objetivos da
marca e do ponto de venda, o
público alvo e o alinhamento
com todas as outras ações de
comunicação. É muito impor-
tante a congruência com a
identidade visual. Um bom
trabalho gera experiências po-
sitivas. Um mau trabalho, ou a
ausência de um serviço profis-
sional, pode gerar o oposto, o
que é muito perigoso para a
marca”, opinou o diretor da
Gomus, Guilherme Flarys.

Segundo as empresas, exis-
tem algumas formas de mensu-
rar a aceitação do público em

relação à música. A forma mais
exata seria através de uma pes-
quisa quantitativa, mas o esta-
belecimento pode ter um ter-
mômetro mais espontâneo. 

“Em muitos clientes, temos
retorno direto de comentários
de consumidores que se identi-
ficam com a programação mu-
sical. Normalmente, querem
saber os artistas que estão to-
cando ou como é feito o traba-
lho de seleção. Isto influencia
diretamente no tempo de per-
manência na loja e identifica-
ção com a marca”, disse Flarys.

Geralmente as empresas
trabalham sob a forma de

consultoria e o investimento
para este serviço é mensal.
Assim como a moda vem e
vai, a música também sofre
isto, então, as empresas têm a
obrigação de estar pensando
no cliente o tempo inteiro.

“A gente acabou apren-
dendo a orçar por loja. Um
valor unitário de consultoria
para o cliente que tem uma
loja seria em torno de R$ 350
a R$ 500 mensais.  Se um
cliente tem 10 lojas, ele vai
pagar uma mensalidade de
uns R$ 2mil para a gente cui-
dar da trilha de todas elas”,
exemplificou Ganem. (BM)

Bianca Cerdeira, da Enjoy: parceria especializada

DIVULGAÇÃO/ENJOY

Carlos Mach, da Farm: identidade é importante

DIVULGAÇÃO/FARM

Lojas investem em rádios e
trilhas sonoras exclusivas
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 jan. 2012. Seudinheiro, p. B-12.




