
A crise de 2009, que fez com
que a Zoomp, tradicional grife de
roupas e acessórios decretasse fa-
lência e fechasse uma fábrica em
Barueri (SP), não chegou a afastá-
la completamente do mercado.
A partir dessa experiência negati-
va, a empresa optou por se rein-
ventar e, apesar de ter na essên-
cia a moda, a marca criada em
1970 escolheu a tecnologia como
esteio para inovar. A estratégia
de Carlos Valmer, diretor da mar-
ca, foi se reunir com as equipes
de atacado e varejo e criar um
showroom a distancia.

“Como a tecnologia está cada
vez mais presente em nossas vi-
das, foi a escolha que tivemos
para nos aproximar de nossos
clientes de outros estados”, afir-
ma o executivo.

Valmer conta que para a cria-
ção do mostruário a distância,
investiu em equipamentos de
como câmeras que se movimen-
tam pelo salão e fones para que
os vendedores possam mostrar
as novas coleções para uma le-
gião de mais de 600 multimar-
cas espalhadas pelo país, duas
lojas próprias — uma na Oscar
Freire, e outra no Shopping Cen-
ter Norte, na capital paulista.

A Zoomp, que já teve como re-
presentantes nas passarelas
“tops” internacionais como Gi-
sele Bündchen e Naomi Campbe-
ll, opera seu showroom em Al-
phaville, na região metropolita-
na de São Paulo e quatro ou-
tlets, localizados em Alphaville,
Itu, Jaú e Osasco, todos no esta-
do de São Paulo.

Segundo o executivo, a nova
ferramenta permite que cada re-
vendedor tenha uma senha com
a qual pode acessar o estoque, fa-

zer suas compras e até mesmo
realizar desfiles virtuais.

A nova tecnologia levou às re-
giões como Norte, Nordeste e
Centro-Oeste do país ao aumen-
to de 25% nas vendas. Atualmen-
te, o fornecimento para as multi-
lojas é responsável por 70% do fa-
turamento anual da grife, com

destaque nas grandes capitais, co-
mo São Paulo, Porto Alegre, Flo-
rianópolis, Salvador e Brasília.

Renata Zanella, proprietária
da loja Ramal Z, de Goiânia, que
fica a 695 quilômetros do sho-
wroom tem a loja há 22 anos e uti-
liza contato virtual quatro vezes
ao ano. “Eu vou ao showroom
em Goiânia para ver os lançamen-
tos das principais coleções, mas
para repor peças ou ver peças no-
vas, eu sempre recorro ao sho-
wroom virtual”, conta.

Nova tentativa
Carlos Valmer conta que a mar-
ca, que já teve mais de 20 lojas
no país, com maior força na re-
gião Sudeste, se reergue da cri-
se e planeja abrir novas lojas.

No ano passado, a Zoomp fa-
turou R$ 50 milhões, cifra que
já foi muito maior, antes de
2009, mas considerada positiva
pelo executivo que está em ne-
gociação com parceiros para
abrir novas lojas.

Carlos credita o bom desempe-
nho nos novos negócios ao po-
der da marca, que tem o logotipo
em forma de raio, criado para sin-
tetizar o poder e a inovação. ■
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Não haverá pré-sal sem
inovação e vice-versa
A inovação é essencial para qualquer país que deseja
acelerar seu processo de desenvolvimento com cresci-
mento sustentável e melhoria da distribuição de ren-
da. No Brasil, o quadro da inovação revela uma situa-
ção intermediária, que não atende nossas ambições de
desenvolvimento econômico e não é coerente com a
importância da economia brasileira no mundo.

O pré-sal é um bom exemplo dessa situação, uma
vez que suas reservas só estarão acessíveis economi-
camente se as tecnologias necessárias forem coloca-
das à disposição da cadeia de óleo e gás. Contudo, so-
mente a inovação, entendida como incorporação e
operacionalização de conhecimento pelo setor produ-
tivo, poderá assegurar a eliminação da defasagem tec-
nológica de parte da nossa indústria supridora de ma-
teriais, equipamentos e serviços. Para tanto, a Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP) deve ampliar, na sua regulamentação, o le-
que de possibilidades de investimentos em P&D para
empresas nacionais da área do petróleo que apresen-
tem projetos específicos ou tecnológicos para a obten-

ção de produtos ou pro-
cessos inovadores.

Assim, capacitare-
mos as empresas brasi-
leiras de bens e servi-
ços, incrementando efe-
tivamente a geração de
tecnologia diretamente
relacionada ao desen-
volvimento do setor. Es-
sa abordagem exige a al-
teração de alguns regu-
lamentos para permitir
que, além das universi-
dades e institutos de
pesquisas, as empresas
brasileiras da indústria
do petróleo também

possam ser credenciadas junto à ANP, assegurando, as-
sim, um regulamento que contemple todo o ciclo da ino-
vação de forma mais equilibrada.

Percebe-se, assim, uma via de mão dupla entre
inovação e pré-sal. A exploração plena das reservas
do pré-sal com real criação de riqueza nacional de-
pende de investimentos consistentes e regulares em
inovação e tecnologia. Mas, para que o círculo virtuo-
so ocorra, é fundamental que a riqueza gerada pelo
pré-sal seja revertida, pelo menos em parte, direta-
mente para atividades inovativas.

Torna-se, assim, imprescindível antecipar os impac-
tos do novo marco regulatório do pré-sal no sistema de
financiamento à inovação tecnológica para as empre-
sas, particularmente a indústria do petróleo. Temos
que garantir a inserção de mecanismos de financiamen-
to na regulamentação dos contratos de partilha (royal-
ties e cláusula de investimentos em P,D&I), inclusive
prevendo o financiamento direto às empresas inovado-
ras. O sistema deve garantir, também, a manutenção
dos recursos atualmente destinados ao Fundo Setorial
do Petróleo, o CT-Petro, decorrentes de percentuais
tanto dos contratos de concessão como dos royalties de-
correntes da exploração do petróleo.

É hora de quebrarmos barreiras burocráticas e
ideológicas que impedem o acesso das empresas a re-
cursos públicos (CT-PETRO entre outros) e privados
(recursos das operadoras para cumprir cláusulas con-
tratuais com a ANP), inclusive recursos não reembol-
sáveis. Devemos estimular a criação e o fortalecimen-
to de cadeias produtivas robustas com base em em-
presas inovadoras. ■
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Zoomp amplia vendas
com showroom virtual

Cerca de 60% dos itens apresentados pela câmera
da loja virtual da Zoomp são comercializados;
os mais solicitados são jeans e malharias.

Tradicional grife de roupas recorre à tecnologia paramostrar produtos e
realizar desfiles das novas coleções com acesso aos quatro cantos do país
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A exploração
plena das reservas
do pré-sal com real
criação de riqueza
nacional depende
de investimentos
consistentes
e regulares
em inovação
e tecnologia
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 19




