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FedEx fecha contrato de publicidade na Fórmula 1
A FedEx Express e a equipe Vodafone-McLaren-Mercedes anuncia-
ram um acordo de patrocínio de longo prazo. O arranjo dá direito à
FedEx de colocar sua logomarca nos colarinhos dos pilotos.

In Press Porter Novelli ganha contrato da Claro
A In Press Porter Novelli é a nova agência de comunicação da Claro.
A partir de março, passará a cuidar de relações públicas e assessoria
de imprensa da operadora em todo o País.

Lançamento de Apple TV é adiado para fim de março
A Apple adiou até meados de março o lançamento do aparelho Apple
TV, capaz de executar vídeos digitais em televisores. A empresa pre-
via começar a vender o produto ainda em fevereiro.
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TECNOLOGIA Pesquisa indica que 64% das empresas do País pretendem adotar o sistema

Etiqueta inteligente avança na logística
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Setores de autopeças, alimentação e
eletroeletrônicos são os pioneiros na adoção da
tecnologia de etiquetas de radiofreqüência

Diversas experiências interna-
cionais e nacionais de uso de
etiquetas inteligentes estão em
curso. Para Roberto Matsu-
bayashi, gerente de Soluções
de Negócios da GS1, nestes
momentos de transição quem
acaba tomando a dianteira são
as empresas líderes. No Brasil,
Pão de Açúcar e HP já utilizam
a tecnologia, e o Wal-Mart rea-
liza testes. As cadeias varejis-
tas Metro, na Alemanha, e Tes-
co, na Inglaterra, também. No
Japão, a loja de departamentos
Mitsukoshi realiza testes com
confecções e produtos de mo-
da há alguns meses.

Nos EUA, o Wal-Mart ini-
ciou a fase de testes em 1999 e
trabalha com a meta de atingir
mil lojas habilitadas funcionan-
do com a tecnologia RFID este
ano. “Fazendo um paralelo
com o Brasil, acredito que em
cerca de três anos, devemos
estar no mesmo estágio que os
EUA na utilização do RFID, ou
seja, com operações envolven-
do não uma ou duas empresas,
mas centenas delas”, afirma
Matsubayashi. Ele acredita na
convivência do RFID com o có-
digo de barras por alguns anos
ou décadas ainda.

Wal-Mart quer
mil lojas usando
o novo sistema

são paulo

A redução nos custos de implan-
tação das etiquetas que usam ra-
diofreqüência (RFID), aliada aos
benefícios que a tecnologia traz
às empresas, deve gerar um salto
no uso da ferramenta nos próxi-
mos meses. Pesquisa realizada
pela Associação Brasileira de
e-business aponta de que 64%
das grandes empresas brasileiras
pretendem iniciar, nos próximos
dois anos, algum projeto com
RFID em sua cadeia de abasteci-
mento. Para Richard Lowental,
presidente da associação, no es-
tágio atual as empresas buscam
entender osbenefícios quea ado-
ção da nova tecnologia trará. A lis-
ta élonga se contrapõeaos entra-
ves para sua adoção.

Benefícios
O sistema permite garantir com
segurança a autenticidade do
produto, uma vez que cada eti-
queta tem um código eletrônico
(EPC), o que torna possível o ras-
treamento individual de cada
item. O rastreamento é muito im-
portante para setores que comer-
cializam produtos de alto valor
agregado, como eletroeletrôni-
cos e farmacêuticos. Em alguns

casos, a tecnologia permitirá
também rastrear o produto até o
nível do usuário e aferir a fre-
qüência e o tempo de uso, tor-
nando possível o direcionamen-
to das atividades de marketing e
relacionamento com o cliente.

O escaneamento dos produtos
também ganha com as etiquetas
inteligentes. Há alguns equipa-
mentos capazes de identificar
1000 produtospor segundo,índi-
ce incomparavelmente mais rá-
pido que o sistema de código de
barras, que depende de um ope-
rador humano. Ao dispensar a
necessidade de operadores e op-
tar pela automatização, há uma
redução nos custos. Controlar os
estoques, uma dificuldade gran-
de para as empresas que têm in-
ventário muitogrande, ficamuito
mais fácil com o RFID.

Com gôndolas inteligentes, é
possível aprimorar o controle de
disponibilidade do produto.
Quando o produto for comprado
e for retirado da gôndola, o siste-
ma comunica automaticamente
a necessidade dereposição, acio-
nando também o fornecedor.

No Brasil, a média de disponi-
bilidade dos produtos nas prate-
leiras é de 95% no varejo em mé-

cadeia de abastecimento, que é
muito longa”, explica o executivo.
Ele conta que o setor de alimen-
tos, bebidas e fumo aparece na
seqüência, pois está diretamente
ligado ao varejoe possui estoques
grandes, com uma razoável ne-
cessidade de monitoramento.

Entraves
Na lista dos entraves à adoção do
RFID, encontram-se três fatores
principais. O primeiro, o custo
unitário do conjunto chip-eti-
queta. “Nos EUA, onde o proces-
so já está mais avançado, atin-
giu-se o preço de 15 centavos de
dólar por etiqueta”, conta Roberto
Matsubayashi, gerente de Solu-
ções de Negócios da GS1, organi-
zação que promove a padroniza-
ção datecnologia RFIDno Brasile
no mundo. Os outros fatores que
foramidentificados pelasempre-
sas respondem por uma carga
maior no investimento inicial e
portanto são condicionantes de
maior peso. São elas: a mudança
na forma de operação dos negó-
cios e a alteração dos sistemas
que a apóiam, medidas necessá-
rias paraque se possatirar provei-
to da tecnologia.

maurício araújo
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dia. Os 5% que não são compra-
dos pelos consumidorespelo fato
de não estarem disponíveis no
momento da compra significam
perdas de até US$ 30 milhões por
ano.

Segundo a pesquisa da e-busi-
ness Brasil, os setores que devem
adotar mais rapidamente o siste-
ma são, em ordem decrescente:
veículos epeças; alimentos,bebi-
das e fumos; eletroeletrônica; hi-
giene, limpeza e cosméticos; va-
rejo e atacado; farmacêutica.

“O setor de veículos e peças
aparece em primeiro, principal-
mente em função do volume de
itens que precisam ser gerencia-
dos. E também pela questão da
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RELAÇÕES PÚBLICAS

Ogilvy Brasil abre empresa de
rp e busca comprar concorrente
Sérgio Amado, presidente do grupo no País, afirma
que tem o aval do grupo internacional para
comprar agências no mercado brasileiro

são paulo

A Ogilvy Brasil, que atuava com
seis unidades de negócios no País,
começou a atuar na área de rela-
ções públicas (RP). Depois de
quatro anos de negociação sem
sucesso com líderes do setor, a
empresa lançou oficialmente on-
tem a Ogilvy Public Relations,
mas avisa que continua de olho
na concorrência.

“Tentamos fazer cerca de qua-
tro aquisições e não conseguimos
finalizar nenhuma, mas deixa-
mos as portas abertas. Tenho o
aval do Bill para realizar bons ne-
gócios e comprar o que for bom”,
afirma Sérgio Amado, presidente
da Ogilvyno Brasil,sobre oincen-
tivo de Bill Chess, COO (executi-
vo-chefe de Operações) da Ogilvy
Public Relations mundial.

Segundo Amado, esseaval é re-

sultado da importância que o
Brasil passou a ter para o grupo
mundialmente. “A operação bra-
sileira tem uma das maiores re-
ceitas da companhia, ultrapas-
sando US$ 100 milhões”, diz
Amado. “O Brasil,assim como Ín-
dia, China e Rússia, são priorida-
des do WPP [Grupo de comuni-
cação aoqual aOgilvy pertence]”,
confirma Paul Hicks, presidente
da Ogilvy Public Relations mun-
dial,que estáno Paíspara olança-
mento da nova unidade.

Investimentos
A nova operação de relações pú-
blicas da companhia será co-
mandada por Francisco Britto,
que deixou a revista Forbes, e terá
uma equipe formada por profis-
sionais de diversas áreas, como
consultores, jornalistas e econo-

mistas. Está previsto o investi-
mento de US$ 1milhão até o final
deste ano na nova empresa.

“Vamos gerar muitos empre-
gos. A empresa começa com cer-
ca de 25 funcionários e pretende-
mos chegara 50ou 60pessoas até
o fim do ano”, conta Amado.

Segundo Britto,a empresaterá
três núcleosde atuação:comuni-
cação corporativa, relações pú-
blicas e imprensa. “Já estamos
trabalhando há algumtempo. Te-
mos 12 projetos em andamento”,
afirma Brito. A Motorola, a Ger-
dau e a Companhia Brasileira de
Mídia (CBM) são algumas das
empresas que já estão conver-
sando com a nova operação.

Estrangeiros
Essa nãoé aprimeira vezque gru-
pos estrangeiros de comunicação
investem em empresas de RP no
País. Além do grupo Ogilvy, do
WPP, atuam no Brasil a Ketchum,
a Porter Noveli e a Brodeur, todas
do grupo norte-americano Omi-
nicom,através dasempresasKet-

chum Estratégia, Impress Porter
Novelli e Brodeur. O grupo WPP
também possui outras duas em-
presas no Brasil, a Hill & Knowlton
e a Burson-Marsteller, e o grupo
francês Publicis tem participação
na Andreoli/MS&L.

Rosana Monteiro,sócia direto-
ra da Ketchum Estratégia, afirma
que a chegada de novos concor-
rentes é muito positiva. “Deixa
cadavezmais profissional, jáque
os mercados de comunicação
americano e europeu são mais
maduros”, diz.

Ela acredita que a associação
com a Ketchum, fechada em
2002, trouxe muita experiência à
agência. “Sempre tivemos bons
clientes, masmelhorou depoisda
entrada da associação. Além dis-
so, tivemos treinamento e atuali-
zação das técnicas de administra-
ção”, conta. Para ela, o mercado
brasileiro possui boas agências e
a entrada de mais uma contribui
para o amadurecimento.

wilson gotardello filho

vanessa musa

TELEFONIA

Reclamações sobre serviços
de telecom aumentam 29,5%

brasília // O número de reclamações em relação aos ser-
viços de telecomunicações subiu 29,5% em 2006, ante o
ano anterior.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) re-
gistrou durante o ano passado 751,2 mil queixas referen-
tes à telefonia fixa, celular e TV por assinatura, entre ou-
tros serviços. Em 2005, o número de reclamações foi de
580,1 mil, registradas via telefone na central de atendi-
mento (call center) da Anatel.

Os maiores problemas, manifestados em mais da me-
tade das queixas recebidas, se referem a falhas na co-
brança da fatura, como erros em conta, e ao atendimen-
to ao cliente.

agência estado

TELEFONIA

Anatel adia votação do
regulamento da portabilidade

são paulo // O Conselho Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) adiou a votação do regula-
mento da portabilidade, regra pela qual o cliente tem o
direito de continuar com o número do telefone quando
mudar de operadora.

A votação foi adiada a pedido do conselheiro José Leite
Pereira Filho, que pediu vista do processo. O assunto de-
verá voltar à pauta do Conselho na reunião do próximo
dia 7 (quarta-feira).

A Anatel não divulgou as razões do pedido de vista
apresentado pelo conselheiro.

agência estado

Notas

são paulo

Governança em tecnologia da
informação é uma área consi-
derada prioritária pelas com-
panhiasbrasileiras parainves-
timentos este ano.

Segundo pesquisa do Insti-
tuto Sem Fronteiras (ISF), 13%
dos entrevistados informa-
ram já experimentar níveis
avançados da prática do con-
ceito, já que a governança é
uma metodologia para me-
lhorar os serviços prestados
pelaárea detecnologia. Apes-
quisa foi realizada com 940
corporações brasileiras dos
mais diversos setores.

De acordo com estimativas
do ISF, omercado corporativo
vai investir R$ 44 bilhões na
aquisição de hardware,
software e na contratação de
mão-de-obra de terceiros. O
segmento de serviços terá o
maior crescimentoem termos
de investimentos em 2007.
SOA (Service-Oriented Archi-
tecture, ou Arquitetura Orien-
tada a Serviços) também é um
assunto que merece especial
atenção das empresas. Meta-
de dos entrevistados está ava-
liando a adoção de soluções
nessaárea. Esteconceitocolo-
ca a prestação de serviço como
eixo de todo o negócio, dando
destaqueà gestãode serviçose
ao cliente.

panoramabrasil

E ST R AT É G I A

Empresas põem
governança em
tecnologia
como prioridade

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo 28 fev. 2007. Negócios, p, B1.




