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UM MILHÃO PELOS SEUS PENSAMENTOS

Lílian Cunha

O que faz o Cheetos, da Pepsi-
Co, vender mais de US$ 4 bi-
lhões ao ano? Não é seu sabor
ou seu aroma artificial de quei-
jo. Também não é sua textura,
nem seu formato. Tão pouco
sua praticidade ou o fato de ser
crocante. O que transforma um
simples Cheetos em um
“snack” bilionário, segundo o
neurocientista Anantha Krish-
nan Pradeep, é o que acontece
com o salgadinho depois de
mastigado: ele gruda na boca do
consumidor.

Com uma espécie de capace-
te high-tech que lê as correntes
elétricas geradas no cérebro,
Pradeep consegue medir a in-
tensidade das ondas de prazer
geradas no cérebro de quem co-
me um Cheetos. O ápice das on-
das que refletem prazer aconte-
ce, segundo ele, quando o salga-
dinho fica grudento. “Cada pro-
duto ou serviço precisa ter o
que chamamos de assinatura
neurológica icônica: uma pecu-
liar e extraordinária caracterís-
tica que é evocativa para o cére-
bro. No caso do Cheetos, é a sen-
sação de grude na boca.”

Para descobrir, ou criar uma
assinatura neurológica icônica
– a característica que cativa o
consumidor – grandes empre-
sas como Microsoft, Citi, Goo-
gle, HP e a própria PepsiCo se
tornaram clientes de Pradeep,
um indiano tagarela radicado
em Berkeley, na Califórnia. Pra-
ticante contumaz de ioga – “Faz
muito bem para o cérebro”, diz
ele – o cientista é fundador da
NeuroFocus, empresa de neuro-

ciência aplicada ao consumo
criada em 2005.

Em maio do ano passado, a
NeuroFocus foi comprada pela
Nielsen, uma das maiores em-
presas globais de pesquisas de
mercado, que manteve Pradeep
como chefe da unidade. Desco-
brir como o cérebro dos consu-
midores reage a marcas, produ-
tos, embalagens, publicidade,
ao modo de exposição no ponto
de venda e até ao preço de pro-
dutos e serviços é o negócio da
NeuroFocus.

Prazer e frustração. Por meio
de equipamentos usados na me-
dicina (como o eletroencefalo-
grama portátil, em forma de ca-
pacete, usado no caso do Chee-
tos), Pradeep consegue ler e dis-
tinguir as ondas cerebrais que
expressam prazer e as que mos-
tram frustração – em situações
como a de um consumidor expe-
rimentando um produto ou fa-
zendo compras em uma loja.
“Assim, conseguimos saber exa-
tamente o que agrada e o que
frustra o consumidor”, diz o
neurocientista.

Não é, por exemplo, o ato de
comprar, segundo Pradeep,
que dá mais prazer a uma pes-
soa que passeia em um shop-
ping center. “É a experiência de
encontrar novidades ou os pro-
dutos que suprem melhor nos-
sas necessidades subconscien-
tes. É isso que libera dopamina,
o neurotransmissor que dá sen-
sação de prazer”, diz o especia-
lista. “Nosso cérebro é biologi-
camente programado para bus-
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cia de encontrar soluções sur-
preendentes”, afirma.

Os estudos e pesquisas da
NeuroFocus são feitos com con-
sumidores voluntários. É difícil
conseguir gente disposta a usar
o capacete de eletroencefalo-
grama? Pradeep diz que não.

“Existe muita curiosidade so-
bre o cérebro. As pessoas colo-
cam a mão no peito e ouvem o
coração, mas não sabem como
o cérebro funciona. Ser voluntá-
rio em nossas pesquisas ajuda
nesse entendimento”, diz. A
NeuroFocus, segundo ele, já fez
pesquisas no Brasil para clien-
tes muito interessados em sa-
ber o que o consumidor brasilei-
ro quer. “Várias empresas multi-
nacionais têm nos contratado
para pesquisar o mercado do
País”, diz ele, que não pode reve-
lar o nome dessas companhias.

Aqui, a neurociência voltada
ao consumo tem conquistado
seu espaço. A Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ES-
PM) criou em 2010 um curso de
extensão sobre a matéria. No
ano passado, a disciplina foi in-
cluída no curso de pós-gradua-
ção em Ciências do Consumo
Aplicadas.

“Os primeiros estudos a res-
peito surgiram há dez ou 12
anos”, diz o professor de neuro-
ciência aplicada ao consumo da
ESPM, Pedro Calabrez Furta-
do, para quem Pradeep é um
dos maiores nomes nesse cam-
po. “É infantil achar que as em-
presas vão ler a mente de al-
guém”, diz. “Mas essa é uma
ciência que tem ajudado as em-
presas a saber com mais preci-
são o que o cliente quer.”
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Empresas como PepsiCo, Visa e Citi estão contratando o neurocientista A.K. Pradeep para analisar o que se passa no cérebro dos consumidores

}
Ele sabe o que você está pensando

Making of

Ação irá comemorar os
71 anos da marca Jeep
no Brasil.

NO ATERRO DO FLAMENGO

Polanski filma para Prada

Montadora decidiu ‘materializar a linha do
tempo’ do Facebook, diz Luiz Tambor,
gerente de vendas e marketing da Jeep.

DIVULGAÇÃO

● Como é feita a pesquisa
Um laboratório reproduz em 3D o
cenário de uma loja. O consumidor
(na primeira tela) fica em uma
sala, mas se sente, por exemplo,
num supermercado.

● Eletroencefalograma
Um capacete mede ondas cere-
brais. As de prazer se distinguem
das de frustração. O pico das de
prazer identifica qual quesito do
produto mais agrada à pessoa.

● Nem quente, nem frio
Há produtos que, simplesmente,
não despertam as ondas cere-
brais. ‘Não têm assinatura neuro-
lógica icônica e nunca serão um
sucesso’, diz A.K. Pradeep.

NA QUINTA-FEIRA

Marina Gazzoni

Um mês após se associar à Má-
quina de Vendas, a rede catari-
nense Salfer começa a sentir as
vantagens de pertencer a um
grupo nacional. Sua próxima
campanha de marketing, que co-
meça no fim de junho, terá co-
mo garota-propaganda uma ce-
lebridade conhecida de Norte a
Sul: a cantora Ivete Sangalo,
que também é a estrela da Insi-
nuante, a principal marca da Má-
quina de Vendas no Nordeste.

Associar sua marca a uma ce-
lebridade nacional é só uma das
oportunidades que se abriram à
Salfer. A rede, que tem 178 lojas
no Paraná e em Santa Catarina,
é a aposta da Máquina de Ven-
das na Região Sul, a última a ter
a presença da segunda maior va-
rejista de eletrodomésticos do
País. “No Sul, vai ser só Salfer.
Não teremos outra marca lá”,
diz o presidente do grupo, Luiz
Carlos Batista.

A Máquina de Vendas é resul-
tado da fusão das redes Insi-
nuante e Ricardo Eletro, anun-
ciada em março de 2010. De lá
para cá, o grupo adquiriu mais
três redes: a mato-grossense
City Lar, a pernambucana Ele-
tro Shopping e a Salfer. Com a
última compra, o grupo elevou
a meta de faturamento em 2012
em 12,5% para R$ 9 bilhões.

Até agora, a Máquina de Ven-
das manteve todas as marcas re-
gionais e a maioria dos fundado-
res na gestão dos negócios. “En-
tendemos que a identidade re-
gional faz diferença e que é im-
portante trabalhar as peculiari-
dades de cada mercado.”

No caso da região Sul, isso sig-
nifica aliar campanhas de venda
a períodos de colheita em cida-
des do interior e se adaptar a
características da imigração ita-
liana e alemã, disse o empresá-
rio Clayton Salfer, filho do fun-
dador da empresa que leva seu
sobrenome, e que continuará a
comandar os negócios da rede.

“Em Pomerode (SC), a cida-
de mais alemã do País, se você
não tiver vendedores que falem
alemão perde vendas”, diz. “E
em cidades produtoras de fran-
go, a alta do dólar aumenta o

poder de compra da população
do dia para noite.”

Mas só manter o “sotaque” lo-
cal não basta. A competição no
varejo de eletrodomésticos es-
tá cada vez mais acirrada e com
margens menores, diz o coorde-
nador do Programa de Adminis-
tração do Varejo (Provar), Clau-
dio Felisoni. “A cobertura nacio-
nal traz ganhos de escala e po-

der de negociação com fornece-
dores. A consolidação é um ca-
minho natural.”

A associação com a Máquina
de Vendas dá à Salfer acesso a
um portfólio de 70 mil produ-
tos. Hoje, ela oferece 3 mil itens
na loja. Aos poucos, os produtos
vão chegar às lojas da rede no
Sul. O e-commerce também vai
ganhar reforço. O site da Salfer,

no ar há cinco anos, responde
por 1,5% das vendas – na Máqui-
na de Vendas, o índice é de 15%.

Além incrementar o portfó-
lio da Salfer, o grupo corre para
inaugurar a primeira loja no Rio
Grande do Sul. Com a unidade
gaúcha, que deve iniciar a opera-
ção nos próximos meses, a Má-
quina de Vendas estará em to-
dos os Estados do País.
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Máquina de Vendas mantém
sotaque regional da Salfer

A grife italiana Prada recrutou
nomes badalados para partici-
par de sua nova campanha. A di-
reção ficou por conta do polo-
nês Roman Polanski, cineasta
de Chinatown e O Bebê de Rose-

mary, além de vencedor do Os-
car por O Pianista. Polanski co-
escreveu o roteiro com o sul-
africano Ronald Harwood (Aus-
trália e O Amor nos Tempos do
Cólera). O elenco inclui o in-

glês Ben Kingsley, de Gandhi e A
Invenção de Hugo Cabret, e a es-
posa do diretor Tim Burton, He-
lena Bonham Carter, de Alice no
País das Maravilhas.

O filme de três minutos para
a internet, intitulado Therapy
(Terapia), mostra uma mulher
(Helena), com Prada da cabeça

ao pés, no consultório de um te-
rapeuta (Kingsley). Enquanto
ela fala sobre seus sonhos, o psi-
canalista se distrai com seu casa-
co de pele roxo e não resiste,
vestindo a peça. O filme termi-
na com o slogan “Prada suits
everybody”, ou “Prada fica bem
em todo mundo”. / L.C.
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Linha do tempo

Ginástica.
Pradeep faz
ioga todo dia.
‘Comprar
também é
um exercício
para o
cérebro.’

Evolução da marca

Marca não vai mudar,
mas nova dona reforçará
portfólio da rede, que
terá Ivete Sangalo como
garota-propaganda
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Terapia. Ben Kingsley vive um psicanalista em comercial

União. Carlos Batista, da Máquina de Vendas, com os sócios Clayton (E) e Cláudio Salfer (D)

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 maio 2012, Negócios, p. N6.




