
É difícil saber o que passa pela cabeça dos con
sumidores, mas o neuromarketing vem fazen
do um bom trabalho nas análises de compor
tamento de consumo. A arquitetura da loja é 
uma das áreas que tem sido avaliada para sa
ber como influencia o consumidor. A esse novo 
campo se dá o nome de neuroarquitetura. 
Pesquisadores da Universidade de Minneso
ta e da Universidade Columbia descobriam 
que a altura do teto afeta a maneira como as 
pessoas pensam. Sabe-se que uma loja com 
um teto de 10 pés, o que significa um pouco 
mais de 3 metros, faz o consumidor pensar 
mais livremente, de maneira mais abstrata, 
enquanto um ambiente com 8 pés, equiva
lente a 2,40 metros de altura ou menos que 
isso, deixa o consumidor mais atento aos 
detalhes. O teto baixo ou alto ativa conceitos 
diferentes no cérebro do consumidor, e isso 
vai afetar a forma como ele processa as infor
mações e lida com a resolução de problemas. 
O conceito de liberdade promove proces
samento de informação que incentiva uma 
maior variação nos tipos de pensamentos que 
se tem. Neste ambiente o consumidor divaga, 
imagina. Ao contrário, o conceito de confina-
mento promove mais o processamento deta

lhista. Esse processo é chamado de priming - a 
ideia de que uma atitude ou conceito pode ser 
ativado em um indivíduo por sinais sutis, 
sem que ele tenha consciência disso. É a uma 
maior sensibilidade a certos estímulos, graças 
à experiência anterior, que pode ser até ances
tral. Acontece que há uma redução da ativida
de cortical frontal (a área do cérebro logo aci
ma dos olhos), pois é uma forma inconsciente 
de memória, mas que tem influência direta no 
processo de tomada de decisão. 
Isso significa que as seções do seu ponto de 
venda podem ter alturas diferentes depen
dendo do seu objetivo de venda, da caracte
rística dos produtos, da ação promocional e 
outras variáveis que devem ser levadas em 
conta. Alguns produtos devem ser analisados 
mais cuidadosamente ou criteriosamente e 
outros produtos, como os de conveniência, 
por exemplo, não necessitam que o consumi
dor dê de tanta atenção às características. 
Isso nos faz pensar que é preciso atentar para 
o objetivo da seção (fazer imaginar ou fazer 
pensar nos detalhes). Nos leva também a re
pensar a arquitetura das lojas de varejo que 
podem ter novas formas. Pois, levando em 
consideração a cabeça do consumidor, mu
danças podem ser feitas para aperfeiçoar e 
otimizar o espaço (cada centímetro quadra
do), que é a principal função do PDV. 
E não se esqueça de que o seu comprador é 
um ser humano e, portanto, está sujeito às 
leis da física e da química orgânica, do am
biente e processamento cerebral. Isso sig
nifica que, por mais racional que ele seja na 
compra, é um ser humano e influenciado in
conscientemente pela biologia. Fique atento, 
ao local ou sala em que ele recebe os fornece
dores. Certamente nesta situação nada como 
um teto baixo para gerar mais concentração e 
melhor negociação. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 11, n. 128, p. 116, ago. 2011.




