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EMPRESAS

CARREIRA

Bunge Brasil abre inscrições
para Programa Trainee 2011
Até o dia 30 de setembro, a Bunge Brasil, empresa de agronegócios,
alimentos e fertilizantes, está com inscrições abertas para seu programa
de trainee. Serão aceitos candidatos de diversas formações como
administração, agronomia, comércio exterior, direito, engenharia,
marketing e zootecnia. O salário inicial é de R$ 3,5 mil. Os interessados
devem se cadastrar pelo site www.bunge.com.br/trainees2011.

MARKETING ESPORTIVO

FedEx torna-se patrocinadora de torneios
da Associação de Tênis Profissional
A FedEx Corporation assinou um acordo de três anos como
patrocinadora e transportadora oficial do ATP World Tour, torneios
de tênis promovidos pela entidade reguladora de circuitos do esporte.
O patrocínio será lançado em novembro e se estenderá até 2013.
Além dos direitos globais de marketing, a FedEx terá sua marca
exposta em 17 torneios da associação em onze países.

Jessica Rinaldi/Reuters
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O acesso à internet por meio de
aparelhos como celulares e ta-
blets vai revolucionar o comércio
de moda nos próximos anos. Da
escolha da roupa à compra efeti-
va da peça, a decisão passará pe-
los equipamentos, que poderão
indicar desde as tendências mais
adequadas ao biotipo do consu-
midor até as peças similares, com
seus respectivos preços, à venda
nas lojas da redondeza.

Na App Store, loja virtual de
aplicativos da Apple lançada em
2008, 6,5 bilhões de aplicativos
foram baixados para iPod, iPhone
ou iPad. Outras marcas, como a
Nokia, seguem pelo mesmo ca-
minho. O Android Market, loja
virtual para aparelhos que usam o
sistema operacional do Google,
também não para de crescer. Em
geral, esses programas hoje estão
ligados a entretenimento. E a re-
volução de verdade para o comér-
cio, garantem os especialistas,
deve ocorrer em um ano, com o
telefone celular multifuncional, o
GPS e o código de barras tornan-
do-se essenciais para as compras.

Atualmente, o que se tem dis-
ponível em termos de moda são
aplicativos como os das famosas
grifes Chanel e Gucci e mais re-
centemente das gigantes do va-
rejo de moda, Zara e H&M, que
ajudam a localizar lojas e a exibir
coleções. “A grande mudança
ainda está por vir”, diz Rony Ro-
drigues, diretor criativo da Box
1824, consultoria de marketing.
“Cada consumidor terá seu bioti-
po dentro do celular. Na loja, sem
experimentar, poderá identificar
qual peça é mais adequada ao seu
padrão. Ou seja, ele fará um teste
inicial sem ir ao provador”.

A atribuição de preço a uma
peça também pode mudar radi-
calmente por causa do acesso
móvel à internet. Hoje a maioria
dos aplicativos mostra apenas a
localização da loja mais próxima.
Em alguns meses, ele dirá tam-

bém qual delas tem o melhor pre-
ço. “O princípio disto já existe.
Em Nova York, há aplicativos que
mostram onde encontrar o pro-
duto que você tem em mãos mais
barato. Ele mapeia as lojas que es-
tão em um raio de 1,5 quilôme-
tro”, diz Rodrigues.

Mudança em curso
No Brasil, uma das primeiras a
usar a interatividade como estra-
tégia de venda é a C&A. Está dis-
ponível na internet, sob patrocí-
nio da marca, o site Com que
look eu vou (www.comque-
lookeuvou.com.br), que permite
aos clientes expor fotos de suas
peças e composições favoritas,
além de tirar dúvidas sobre
moda. Mesmo sem alarde, em
uma semana, o site teve 20 mil
acessos e duas mil perguntas re-
gistradas. A C&A espera chegar a
30 de setembro, lançamento ofi-
cial do site, com 5 mil perguntas.
Depois disso, deve ser criado um
aplicativo para celulares inteli-
gentes, nos moldes do Ask a
stylist, da revista americana Gla-
mour, pelo qual o usuário envia
uma foto vestido e amigos e es-
pecialistas comentam o visual.

Fatima Pissarra, diretora da
Navteq, uma das maiores desen-
volvedoras de aplicativos para te-
lefonia móvel, diz que a indústria
da moda no Brasil precisa ficar
mais ágil em termos de tecnolo-
gia. “Entendo que apenas 1% da
população tenha acesso à rede de
dados pelo celular no país, mas a
mobilidade é um caminho sem
volta, e a moda, como pioneira
em tendências, tem que encabe-
çar o movimento”, diz. Segundo
Thiago Peres, da Bitix, consulto-
ria de mobile marketing, que
criou aplicativos para as marcas
cariocas Totem, Via Mia, Agatha e
Farm, diz que o preço do progra-
ma varia de R$ 7 mil a R$ 50 mil,
dependendo das funcionalida-
des. “Para a empresa, um aplica-
tivo é a melhor maneira de atingir
o cliente, porque oferece um ser-
viço e não só propaganda.” ■

Tecnologia móvel
promove revolução
no comércio de moda
Em um ano, programas poderão ajudar clientes a escolher as
peças que mais favorecem seu biotipo, além de dar dicas de preços

Nova York substitui
Catálogos em papel também
serão substituídos por versões
digitais nesta semana de moda

Começa hoje e vai até o dia 16 de
setembro, a semana de moda de
Nova York, oficialmente cha-
mada de Mercedes-Benz Fa-
shion Week. O evento tem nova
locação — as tendas onde ocor-
rem os desfiles foram transferi-
das do Bryant Park e para o
Damrosch Park — e apresenta
renovação por meio de nomes
como Alexandre Wang, Philip
Lim e Proenza Schouler nas
passarelas, mas a notícia mais

importante é a chegada da tec-
nologia ao cenário da moda. A
partir desta edição, em vez de
enviar convites de papel, as gri-
fes vão mandar e-mail com có-
digos de barra aos convidados.
iPhones, iPads e celulares inte-
ligentes passam a ser o passa-
porte para as salas de desfile. O
endereço do desfile também
chega ao aparelho por GPS. A
lista de convidados de cada grife
ainda fica disponível on-line
para a equipe saber quem che-
gou e onde está sentado. Tudo
isso por meio de um aplicativo,
o GPS Fashion.

“Um aplicativo
é a melhor maneira
de atingir o cliente
por oferecer um
serviço e não
só propaganda

Thiago Peres,
sócio da Bitix, consultoria

de mobile marketing

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 34.
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