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C o m p o r t a m e n to FGV mostrou trabalho a 122 empresas e
ajudou na campanha da faixa de pedestres em São Paulo

Neuromarket ing
começa a ganhar
força no Brasil

CLAUDIO BELLI/VALOR

Carlos Augusto Costa, coordenador do laboratório da FGV: estudos na área podem ajudar pequenos negócios

Bruna Cortez
De São Paulo

O estudo científico do sistema
nervoso, a neurociência, está ca-
da vez menos restrito aos labo-
ratórios e tornou-se um pilar
importante para áreas bem mais
prosaicas. O marketing é uma
delas. Em todo o mundo, com-
panhias dos mais diversos seto-
res passaram a usar o neuromar-
keting — resultado do cruza-
mento da neurociência e do
marketing — para entender as
escolhas de consumidores. No
Brasil, a utilização desse tipo de
estudo para apoiar campanhas
publicitárias e o desenvolvimen-
to de embalagens ainda é tími-
do, mas o cenário tende a mudar
em poucos anos, segundo espe-
cialistas ouvidos pelo Va l o r .

“O neuromarketing vai evoluir
de maneira mais rápida nos paí-
ses emergentes”, disse Gemma
Calvert, fundadora e diretora-ge-
ral da Neurosense, companhia
inglesa que desenvolve estudos
de neuromarketing para empre-
sas como Procter & Gamble
(P&G) e Coca-Cola. De acordo
com a executiva, as ferramentas
de neuromarketing serão mais
usadas no Brasil à medida que
grandes multinacionais lancem
produtos no país como uma al-
ternativa à queda das vendas em
mercados mais desenvolvidos.
Gemma vem ao país esta semana
para participar do Fórum Mun-
dial de Neuromarketing.

Apesar da expectativa de maior
interesse pelo assunto nos próxi-
mos anos, o Brasil tem poucos la-

boratórios dedicados ao desen-
volvimento de estudos na área de
neuromarketing. A FGV Projetos,
braço de pesquisas da FGV, é uma
das empresas com projetos nessa
área. No Rio, a Fo r e b r a i n também
desenvolve estudos de neuro-
marketing para companhias.

“Há universidades que desen-
volvem pesquisas importantes na
área de neurociência”, disse Carlos
Augusto Costa, coordenador do la-
boratório de neuromarketing da
FGV, citando a Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG). “No
entanto, ainda há poucas iniciati-
vas voltadas ao mercado”.

As grandes companhias têm
liderado a procura por estudos
de neuromarketing. Há espaço,
porém, para que micro e peque-
nas empresas também apoiem
suas decisões em pesquisas da
área, segundo Costa.

Segundo o executivo, a FGV vi-
sitou 122 empresas nacionais e
multinacionais ao longo do ano
passado para apresentar o traba-
lho feito em seu laboratório de
neuromarketing. Um dos acor-
dos mais importantes firmados
em 2012 está ligado à campanha
da Prefeitura de São Paulo para
conscientizar motoristas e pedes-
tres sobre a importância da faixa
de travessia. Segundo Costa, a
agência publicitária que venceu a
licitação municipal para fazer es-
se trabalho contratou o laborató-
rio da FGV para avaliar diversos
formatos de peças publicitárias.

“Os testes mostraram que a
faixa simplesmente não era ‘en -
x e r g a d a’ pelas pessoas”, disse o
executivo. A alternativa encon-

trada pela agência para atrair o
olhar do telespectador para esse
elemento foi transformá-lo em
uma pessoa, que frequentava di-
versos lugares da cidade.

Os testes para chegar a resulta-
dos como esses envolvem equipa-
mentos pouco comuns na rotina
da maioria dos profissionais de
marketing. São aparelhos de ele-
troencefalograma, máquinas que
acompanham o olhar — os chama-
dos “eye trackers” — e outras que
indicam a capacidade da pele de
conduzir energia. No 9 o andar de
um prédio da avenida Paulista, on-
de está localizado o laboratório da
FGV, café é um item praticamente
proibido. Quem participa dos tes-
tes não pode ingerir alimentos ou
remédios que alterem o nível de
atividade cerebral. “O primeiro
passo sempre é levá-los para tomar
um café da manhã leve no andar
térreo do prédio”, disse Costa.

Antes de abrir uma loja de brin-
quedos em Recife, a publicitária
Juliana Lins contratou a FGV para
desenvolver um estudo sobre a
marca, batizada de Vila 7. A princi-
pal proposta era vender brinque-
dos inteligentes, para estimular o
aprendizado da criança. Segundo
Juliana, os resultados obtidos no
laboratório da FGV lhe ajudaram a
ajustar a comunicação aos pais,
para que estes entendessem, por
exemplo, que os brinquedos evi-
tam a violência. A loja foi aberta
em outubro de 2011 e já há uma
segunda unidade, também em Re-
cife. O valor cobrado por esse tra-
balho não foi informado, mas Cos-
ta diz que há preços acessíveis
mesmo para pequenas empresas.

Expectativa de aplicação em novas áreas
De São Paulo

O casamento entre marketing
e neurociência tem se mostrado
uma união bem-sucedida. Mas a
expectativa da FGV Projetos, bra-
ço de pesquisas da instituição, é
que o mesmo aconteça em outras
áreas, como educação e qualifi-
cação de pessoal.

Segundo Carlos Augusto Cos-
ta, coordenador do laboratório
de neuromarketing da FGV, está
nos planos da organização usar o
espaço para desenvolver pesqui-
sas em outros segmentos. Costa
cita como exemplo o treinamen-
to de um piloto de avião.

“A neurociência nos permite
entender uma série de ações
[certas ou erradas] tomadas au-
tomaticamente e que são in-
conscientemente omitidas em
um relato em um questionário,
por exemplo”, afirmou o espe-
cialista. Com base nesse tipo de
informação, é mais fácil treinar
o profissional com base em defi-
ciências específicas.

Em processos industriais,
também seria possível identifi-
car por quais motivos um deter-
minado operário é mais rápido
que os demais e treinar a equipe
com base nos resultados do fun-
cionário que é referência, de

acordo com o coordenador do
laboratório da FGV.

A área de ensino é outro po-
tencial alvo da instituição. “Com
os testes, será possível identifi-
car os horário mais oportunos
para o aprendizado de um de-
terminado assunto, quantas ho-
ras por dia é ideal estudar e qual
formato de conteúdo é compre-
endido mais facilmente”, afir-
mou Costa.

As pesquisas realizadas no la-
boratório da FGV envolvem uma
equipe interdisciplinar, que in-
clui sociólogos, neurocientistas,
psicólogos, além de profissio-
nais de marketing.(BC)

PepsiCo precisa de hábitos novos no Leste Europeu
ANDREY RUDAKOV/BLOOMBERG

Presidente mundial da da PepsiCo, Indra Nooyi: “A Rússia é apenas uma base”

Salas de cinema medem audiência para anunciantes
Robert Budden
Financial Times, de Londres

As salas de exibição de cinema
planejam adotar ferramentas pa-
ra monitorar os hábitos dos es-
pectadores e atender às deman-
das crescentes de anunciantes
por métodos mais sofisticados
de medição da audiência.

A Digital Cinema Media, uma
agência de anúncios publicitá-
rios de propriedade conjunta da
Odeon e da Cineworld vai lançar
nos próximos meses um aplicati-

vo para smartphone que permite
monitorar visitas ao cinema e en-
tregar aos anunciantes dados de-
talhados sobre os espectadores.

O aplicativo, testado em 11 salas
da Odeon na Inglaterra, oferece in-
centivos como conteúdo exclusi-
vo, sorvete grátis e cupom para que
os participantes possam assistir a
outros filmes em salas inscritas na
pesquisa. Em troca, as salas de ci-
nemas fornecerão aos anunciantes
dados detalhados sobre esses con-
sumidores, incluindo idade, sexo e
tipos de filmes que assistem.

A DCM, que representa muitas
salas de cinema independentes,
além de redes como a Vu e , tam-
bém lançou uma ferramenta de
emissão de ingressos no aplicativo,
o que permite às salas darem pela
primeira vez aos anunciantes in-
formação detalhada sobre pessoas
assistindo em telas individuais.

A DCM informou não ter planos
de lançar um aplicativo de emissão
de ingressos. Os compradores do
aplicativo disseram que as novas
funções foram reflexo das mudan-
ças na indústria da mídia, que ten-

ta manter-se com ferramentas de
medição sofisticadas que emer-
gem da publicidade digital.

Na semana passada, a Route,
que mede a publicidade fora de ca-
sa no Reino Unido, completou a
maior pesquisa global de hábitos
de viagem usando dispositivos de
localização (GPS), em uma iniciati-
va que tem por fim melhorar o di-
recionamento do público e ras-
trear dados para anunciantes.

“O cinema é uma mídia cara e
em uma época de busca de anún-
cios você precisa ter uma razão pa-

ra usa-la”, disse Adam Smith, dire-
tor de futuros do GroupM, uma
agência de venda de anúncios pu-
blicitários. “Com o on-line, a com-
petição acirrou-se e os anúncios de
promoção de marcas migram para
a publicidade na internet.”

Após um investimento signifi-
cativo em novas tecnologias, a
DCM pode dar aos anunciantes
informações diárias sobre tipos
de ingressos vendidos nas ses-
sões de cinema do dia anterior.

A receita de bilheteria no Reino
Unido aumentou 5,9% em 2012,

para 1,1 bilhão de libras, liderado
por filmes como “Batman: The
Dark Knight Rises” e “Sk yfall”, de
acordo com a Associação de Salas
de Exibição de Cinema. O gasto
médio anual por habitante foi de
17,40 libras em cinemas britânicos
no ano passado, um aumento de
63% desde 2000. “Sk yfall”, o filme
mais recente de James Bond, gerou
até agora uma receita de bilheteria
de 102,8 milhões de libras no Rei-
no Unido, tornando-se o filme
mais bem sucedido no
país em receita.

Est rat é g i a
Duane Stanford
Bloomberg Businessweek

Há dois anos, a Pe p s i C o pagou
US$ 4,2 bilhões pela gigante russa
de iogurtes Wimm-Bill-Dann, a
maior aquisição estrangeira de sua
história. Na época, a CEO Indra No-
oyi disse que estava aproveitando
a demanda global crescente por la-
ticínios — e deixou por isso.

Mas aquele foi apenas o movi-
mento inicial de Indra: a PepsiCo
quer usar o mercado russo, com
seus 142 milhões de consumido-
res, como trampolim para ex-re-
públicas soviéticas como Ucrânia,
Turcomenistão e Quirguistão.

A companhia vai usar a rede de
distribuição da Wimm-Bill-Dann
na região para levar os salgadi-
nhos ao estilo ocidental para os eu-
ropeus do leste. As batatas fritas
Lay ’s e os Doritos estão entre os
produtos mais lucrativos da com-
panhia, em parte porque são leves
e fáceis de distribuir. E a possibili-
dade de abocanhar mercado em
ex-satélites da União Soviética ten-
de a crescer. “A Rússia é apenas
uma base”, explica Indra. “Estamos
fazendo isso pelos países da extin-
ta União Soviética. Trata-se de um
negócio que vai crescer bastante, e

é isso que estimula a todos.”
Para a executiva, que comanda

a companhia desde 2006, obter
bons resultados em qualquer lu-
gar do mapa seria muito bom. Há
apenas um ano, ela desarmou
uma rebelião de investidores que
queriam que a PepsiCo se dividis-
se em duas empresas: uma de pe-
tiscos e outra de refrigerantes. In-
dra acalmou os acionistas cortan-
do custos, intensificando o mar-
keting e dando mais ênfase aos
refrigerantes nos Estados Unidos
para reanimar as vendas e recon-
quistar participação de mercado
da Coca-Cola. As iniciativas ajuda-
ram a companhia a elevar os lu-
cros em 17% no quarto trimestre
fiscal encerrado em 29 de janeiro.

O sucesso na Europa não é uma
garantia. A Campbell Soup tentou
incitar os apressados russos a com-
prar seus caldos embalados, para
desbancar a tradicional sopa casei-
ra, segundo diz Ivan Kotov, um di-
retor da Boston Consulting em
Moscou. Mas fracassou. “Custa ca-
ro mudar um comportamento. Vo-
cê pode dirigi-lo, mas é uma coisa
g r a d a t i v a”, afirma ele.

A presença da Pepsi na Rússia
data de 1959, quando o primeiro-
ministro soviético Nikita Khrus-
chev dividiu uma Pepsi-Cola com
Richard Nixon, em um gesto que

ficou famoso. Quinze anos se pas-
saram antes de a PepsiCo abrir sua
primeira fábrica de refrigerantes
no país, seguida pela estreia da ba-
tata frita Lay’s em 1992. Desde en-
tão, uma grande classe média
emergiu e a renda per capita pas-
sou de cerca de US$ 1 mil em 2000
para quase US$ 7 mil em 2008, se-
gundo a Euromonitor.

Em 2008, a PepsiCo pagou qua-
se US$ 2 bilhões pela Lebedyansk y,
a maior fabricante de sucos da
Rússia. Com a aquisição da
Wimm-Bill-Dann dois anos de-
pois, o grupo tornou-se a maior
companhia de alimentos e bebi-
das da Rússia e das ex-repúblicas
soviéticas, disputando palmo a
palmo com a Danone o mercado
de laticínios, e com a Coca-Cola o
mercado de bebidas. A PepsiCo
tem uma receita anual de US$ 5 bi-
lhões na Rússia, seu segundo mer-
cado após os Estados Unidos.

Os americanos consomem
US$ 34 bilhões em petiscos todos
os anos, segundo a E u r o m o n i t o r,
mas os europeus do leste só se vol-
tam para os salgadinhos embala-
dos. O potencial — e o desafio — é
personificado por Elena Kuchur-
nyi, de 41 anos, que vive com a fi-
lha em idade universitária, um fi-
lho de 7 anos e o marido, um piloto
da Aeroflot, em um apartamento

apertado em Moscou. Certas ma-
nhãs, sua filha come uma barra de
granola Nature Valley fabricada
pela General Mills. A geladeira tem
xaropes da Hershey e ketchup da
Heinz. Mesmo assim, Kuchurnyi e
seu marido comem principalmen-
te coisas com as quais cresceram:
compotas de maçãs frescas, sopa
de cenoura colhida na horta, ou
papa de trigo no café da manhã.

A PepsiCo espera fazer esses
consumidores trocarem os laticí-
nios e sucos de baixas margens
de lucro por produtos de maior
“valor agregado”, como iogurtes
e sucos vitaminados. E substituir,
nos refrigeradores de milhares
de varejistas da Rússia, os refrige-
rantes, que vendem pouco no in-
verno, pelas bebidas lácteas pro-
bióticas da Wimm-Bill-Dann.

Assim como muitos moradores
locais, a família Kuchurnyi produz
seus próprios petiscos: cubos de
pão velho, torrados e salpicados
com condimentos. A PepsiCo de-
senvolveu seu próprio salgadinho
à base de pão, o Hrusteam. A marca
é hoje a versão embalada mais ven-
dida desse petisco tradicional e a
ideia é lançá-lo em toda a região.

A companhia também vende as
batatas fritas Lay’s em sabores
mais afinados com a cultura local,
como caviar e caranguejo. Uma ba-

tata parecida com a Ruffles trans-
formou-se na Lay’s Strong. Na
Ucrânia, o presidente da PepsiCo
no país, Neil Sturrock, decidiu im-
primir mostradores de temperatu-
ra nas embalagens da Strong para
destacar seu sabor picante, que
agrada os homens da região.

Na medida em que a PepsiCo
for lançando mais categorias de
produtos em mercados do leste
europeu, a recompensa da estra-
tégia de Indra poderá aparecer:
as economias com a distribuição

compartilhada. Na Ucrânia, por
exemplo, Sturrock está testado o
transporte de sucos e produtos
lácteos nos mesmos caminhões
e colocando os salgadinhos Fri-
to-Lay ’s por cima das cargas —
quase sem nenhum custo adi-
cional. “Eles são leves e podem
encher o caminhão”, diz ele. Se
Indra conseguir mais economias
do tipo, então seu avanço silen-
cioso sobre o leste europeu po-
derá calar seu críticos. ( Tr a d u ç ã o
de Mario Zamarian)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 mar. 2013, Empresas, p. B4.




