
A Brandili Têxtil ampliou sua in-
fraestrutura de TI e apostou na
tecnologia HP 3PAR para moder-
nizar o armazenamento de da-
dos de seu sistema de gestão. O
projeto envolveu ainda um no-
vo parque de hardware, um da-
ta center de alto desempenho e
mais agilidade no atendimento
às áreas de negócio.

Criada em 1964, a Brandili
Têxtil mantém dois parques fa-
bris nas cidades de Apiúna e

Otacílio Costa (SC). Seu consu-
mo mensal de malha é de 280
toneladas, que resultam em 15
milhões de peças produzidas
ao ano.

“Com a solução da HP, espe-
ramos obter alta disponibilida-
de e desempenho em nossa in-
fraestrutura de TI. Tínhamos a
preocupação de contar com
uma tecnologia atual e com
parceiros que nos ofereces-
sem um bom atendimento e
ótimo nível de serviços, além
da expectativa, por parte da
área de negócios, de um exce-
lente custo-benefício”, conta

Roseli Hübner, gerente de TI
da Brandili.

Como é um projeto de gran-
de porte, houve preocupação
com a questão cultural e, como
parte desse processo, a HP ofe-
receu recursos de pré-venda e

consultores para validar toda a
nova arquitetura. “Para o futu-
ro, a Brandili está bem ampara-
da em seu parque de armazena-
mento e servidores, de onde po-
de tirar o máximo de desempe-
nho”, diz Kimura.

“No que diz respeito à tecno-
logia, estamos muito bem atua-
lizados”, garante Roseli, lem-
brando que a área de TI agora
deve aprimorar a gestão deste
novo ambiente para tirar o má-
ximo proveito dele. “Vamos
aprender a utilizar as ferramen-
tas de acompanhamento e ge-
renciamento. Estamos nos pre-

parando para administrar esse
novo ambiente e acompanhar
o crescimento da companhia”,
conclui Roseli.

Com o novo data center em
operação, a expectativa da Bran-
dili é passar a contar com um
ambiente de alta disponibilida-
de e desempenho. A solução ofe-
recerá toda a agilidade e eficiên-
cia necessárias para o atual data
center da empresa, alavancan-
do também as principais tecno-
logias desenvolvidas para ofere-
cer suporte a virtualização co-
mo parte da infraestrutura con-
vergente da HP. ■ C.M.

“Não é o mais forte que sobrevi-
ve, nem o mais inteligente, mas
o que melhor se adapta às mu-
danças”. Foi com a famosa frase
de Charles Darwin, que os pes-
quisadores da FGV Projetos
apresentaram ao BRASIL ECONÔMI-
CO, o Laboratório de Neuroma-
rketing. O espaço inaugurado,
estrategicamente na Avenida
Paulista, em São Paulo, há um
ano e meio, estuda as atividades
do cérebro dos consumidores.

A solução reúne algumas fer-
ramentas que ajudam a enten-
der o comportamento e as ne-
cessidades dos públicos-alvo
das empresas. A equipe, lidera-
da pelo coordenador de Proje-
tos do Laboratório, Carlos Au-
gusto Lopes da Costa, conta
com o auxílio de profissionais
de vários segmentos. Há enge-
nheiros, neurocientistas, físi-
cos, administradores de empre-
sas, publicitários, entre outros.

O publicitário e membro do
time Marcos Leite Antunes ex-
plica que o neuromarketing
produz um resultado mais cer-
teiro na hora de desenvolver
uma pesquisa. “É que quando
fazemos uma pergunta para
um participante, ele até pode
falar que não gostou de deter-
minado produto, porém as ati-
vidades cerebrais dele vão nos

mostrar se aquilo que ele está
dizendo realmente é real”, ex-
plica Antunes.

O trabalho realizado é para
atender as demandas de merca-
do de grandes empresas, que a
partir daí ficam mais seguras pa-
ra investir na marca, no concei-
to, produto/serviço. Além dis-
so, elas também determinam o
preço, pensam na propaganda e
nas ações que serão feitas nos
pontos de venda.

A equipe da FGV trabalha
com três variáveis: atenção,
emoção e memória. Para isso,
os pesquisadores contam com o
auxílio de alguns “exames”. O
eletroencefalograma, por exem-
plo, capta a atividade elétrica
dos neurônios dos indivíduos.
Já a ressonância magnética é in-
troduzida para entender concei-
tos. “Quando precisamos ques-
tionar o consumidor e obter
uma resposta em que ele preci-
sa definir entre algumas op-
ções, este tipo de exame é funda-
mental”, conta Costa.

Porém, a técnica do “Eye
Tracker” é uma das mais usa-
das. É que ele funciona como
uma espécie de rastreador ocu-
lar. Por meio de uma luz infra-
vermelha instalada no compu-
tador, é possível detectar para
onde o consumidor está olhan-
do. “Precisamos saber se ele es-
tá focado na marca, na figura
ou nas letras de uma propagan-

da, por exemplo”, acrescenta
o professor.

Com aparelhos caros e sof-
twares de última geração, a
FGV fechou parceria com duas
empresas inglesas de neuroma-
rketing: The Mind Lab e Neuro-
sense. Esta última desenvolveu
para a Unilever um projeto há
alguns anos, quando a multina-
cional lançou no mercado pro-
dutos para uso infantil e para
cuidados com a casa com a mar-
ca “Dove”. A pesquisa mostrou
que os consumidores reagiram
de forma negativa quando
eram confrontados com estas
duas linhas. Depois de gastar
milhares de dólares com os lan-
çamentos, a Unilever tirou os
produtos de circulação.

Aqui no Brasil, a FGV foi con-
trata pela Prefeitura de São Pau-
lo para a “Campanha de Prote-
ção ao Pedestre”. Antes de ir ao
ar, foi cogitada a realização de
uma campanha na qual apare-
ciam cenas fortes de pessoas ma-
chucadas pela impudência dos
motoristas ou dos pedestres,
mesmo. A reação foi imediata.
A população paulistana não gos-
tou deste tipo de abordagem e
então foi feito uma campanha
educativa na qual a faixa ganha-
va vida. Fora do país, grandes
marcas como Coca-Cola, P&G e
Unilever já são adeptas desta
técnica que une a tecnologia à
pesquisas comportamental. ■
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FGV quer saber como reage
o cérebro do consumidor

Brandili renova e amplia a infraestrutura de TI
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O projeto envolveu
um novo parque

de hardware,
um data center
e mais agilidade
no atendimento

Companhia do setor têxtil
moderniza ambiente de
tecnologia da informação

Laboratório de neuromarketing produz pesquisas que ajudam as empresas a atender seus públicos-alvo
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