
O som ambiente pode ser usado para
encantar o cliente com boa música
e informar as ofertas do dia.

Merlim, do Avenida:
músicas e mensagens

de produtos ou
dirigidas ao cliente.

E nquanto o País comemora um reaqueci-

mento na atividade econômica, o setor de

supermercados se empenha em ampliar

as vendas, aproveitando a inversão de tendência

acontecida no início do segundo trimestre. A

lição que se tira desses dados é que os varejistas

precisam lançar mão de todos os recursos dis-

poníveis para atrair e encantar os consumidores.

Entre eles está a sonorização, que bem utilizada

ajuda a compor o tão almejado ambiente favorá-

vel às compras, mantendo o consumidor mais

tempo no ponto-de-venda e com mais disposição

para encher o carrinho.

A audição deve ser estimulada, assim como

os outros sentidos do consumidor. A sonorização

ainda é pouco explorada, mas é possível apro-

veitar esse recurso sem maiores dificuldades:

utilizando-se um locutor para a loja; alternando

a locução com a programação musical; contra-

tando empresas especializadas, que fornecem a

programação em CDs e vão atualizando as men-

sagens; ou ainda montando um estúdio próprio.

Seja qual for a opção, a primeira dica é que as

músicas sejam adequadas ao público, suaves

no meio da semana e mais contagiantes nos

sábados e domingos, quando as pessoas estão

mais descontraídas. Outra dica: o volume deve

permitir que conversem normalmente.

VENDENDO MAIS - A sonorização também é

usada para informar as ofertas, promoções

e sorteios, o que leva a um giro bem maior

dos produtos anunciados. Na rede Avenida,

empresa de Assis com 14 lojas no interior

de São Paulo e duas no norte do Paraná, o

som é um canal interativo de vendas que cria

uma sinergia positiva com o consumidor. Para

desenvolver a programação musical, comercial

e institucional foi criada a Rádio Avenida, em

estúdio próprio. João Carlos Merlim, gerente

de marketing, explica que a cada três músicas

entra uma mensagem destacando um produto

ou dirigida ao cliente.

"Os freqüentadores ficam agradavelmente sur-

presos, envolvem-se com as promocões-relâm-

pago ou sorteios anunciados e já se acostuma-

ram com o serviço. Incluímos ainda mensagens

para a comunidade, horários de missas, festas e

outros eventos sociais, além de, aos domingos,

promovermos gincanas", afirma Merlim.

De acordo com Merlim, todas as ações imple-

mentadas nas lojas seguem o conceito de que é

preciso haver o clima ideal para vender e mexer

com as emoções do consumidor. "Os check-

outs, produtos, preços, tudo pode ser igual. A

ambientação é um diferencial, com músicas e

mensagens que levem à movimentação. Nós

trabalhamos com o emocional e o som ambien-

te é o ponto-chave", resume. Ele conclui frisan-

do que a linguagem tem de ser a mais informal

possível, para passar as mensagens de forma

interativa e descontraída.

EQUIPAMENTOS - O lojista que optar por auto-

matizar o serviço de sonorização precisa ter um

computador, onde será instalado um software

fornecido pela empresa especializada que con-

tratar. Lúcio Franklin dos Reis Jr., diretor da

Rádio Ponto Digital, ressalta que ao optar por

esse serviço vai aumentar o tíquete médio, o

giro da mercadoria e agregar valor com men-

sagens institucionais, sem ter de fazer um

investimento alto. Ele lembra uma pesquisa

da Universidade Martins do Varejo, realizada

na rede Smart, do Atacadista Martins, de

Uberlândia (MG), que demonstra um aumento

de 50% na venda de um produto que é anun-

ciado na loja, pois há um estímulo à compra por

impulso. Faz sentido, quando se tem em mente

que cerca de 85% da decisão de compra é feita

no ponto-de-venda.

"Quando a loja abre, os clientes já ouvem a

mensagem de boas-vindas. Vamos intercalando
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as músicas - de todos os estilos, conforme a

faixa social e etária - com ofertas, mensagens

de prestação de serviços à comunidade e até

lembrando a campanha de vacinação", explica

Reis Jr. Segundo ele, pesquisas feitas em lojas

comprovaram que lembrar pelo rádio a venda

de certos produtos, mesmo sem estar em

oferta, aumentou significativamente a deman-

da. A freqüência da grade comercial é escolhi-

da pelo cliente e os textos são enviados para

o locutor da empresa, que grava e disponibiliza

no site da Rádio Ponto. A

programação para down-

load e gravação num dire-

tório poderá ser usada na

hora pelo próprio cliente.

A loja precisa dispor de

caixas de som - média

de uma caixa para cada

100 metros quadrados -,

amplificador com entrada

auxiliar e computador com

placa de som, que pode

ser a mais simples.

DATAS ESPECIAIS - Na rede Futurama, com

oito unidades na capital paulista e uma em

Diadema, foi contratado um locutor, que fica

uma semana em cada loja. Ele anuncia as

ofertas, apresenta mensagens institucionais e

destaca as datas especiais, intercalando com

a programação musical. "Temos em algumas

lojas um público de mais idade, que quer mais

sossego, menos barulho, mas a maioria gosta.

Quanto às ofertas-relâmpago anunciadas, o

resultado em vendas é muito superior ao de

um cartaz", afirma o gerente Antônio Ferreira

de Souza. Ele aconselha que a seleção seja

Futurama: música
ambiente ajuda a
amenizar o estresse.

trocada com freqüência, para não cansar.

Anúncio




