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530parkcondo.com

Five star living on Park Avenue
Walk toCentral Park,museums,

luxury shopping, restaurants,
entertainment, theater

One to fourbedroomresidences
Options for larger residences

Windowedeat-inkitchens
HandcraftedSmallbonecabinets

Exoticmarbles and finishes
Radiant floor heating in

master baths

Private sitting gardenwithpool
Classic double-height
entry rotunda
Sitting roomoverlooking garden
Librarywithbilliard table
Residences overlooking
landscaped Park Avenue
Children’s activity center
Fitness center
Private and secure individual
storage unitsDesigned byWilliamT.Georgis

Park Avenue at 61st Street |NewYork | +1 212 371 0530
AnRFRDevelopment | rfr.com

LUXURY RESIDENTIAL CONDOMINIUMS

WSJ.COM/BRASIL

Elizabeth Holmes
The Wall Street Journal

Quando Mindy Chun compra 
produtos de beleza, às vezes ela 
quer falar com alguém — mas 
geralmente ela prefere que a 
deixem em paz. 

“Eu não gosto de sentar numa 
cadeira”, diz Chun sobre o ritual 
das lojas de departamento, onde 
os vendedores pedem aos clien-
tes que se sentem para demons-
trar e tentar vender-lhes os pro-
dutos.

Numa ida à loja Bloomingdale’s, 
em Los Angeles, a blogueira de 
32 anos encontrou produtos da 
Clinique expostos em pratelei-
ras e gavetas abertas para que ela 
pudesse pegá-los e experimentá-
los ela mesma. “Isso é um ambien-
te de baixa pressão”, diz ela. 

A Clinique, a maior marca de 
maquiagem e cuidados com a 
pele dos Estados Unidos, deu 
uma recauchutada nos seus 
espaços de venda em lojas de 
departamento, criando um 
ambiente onde os consumi-
dores podem comprar sem ser 
incomodados e experimentar 
produtos novos sem a interfe-

rência de um vendedor.  
Os vendedores treinados da 

Clinique ainda estão disponí-
veis para responder perguntas, 
mas os consumidores só preci-
sam interagir com eles na hora 
de pagar. 

“É o fim do ‘Proibido tocar’”, 
diz Anthony Battaglia, dire-
tor mundial de design de loja 
e visual de merchandising da 
Clinique, que é parte da Estée 
Lauder Cos. “Nós temos que 
lembrar o consumidor de que 
nosso produto está aqui para 
ser experimentado.”

Varejistas nos EUA chamam 
isso de ambiente de “venda 
aberta”. A tendência decolou na 
Sephora, a rede de beleza cuja 
exposição de produtos e items 
para testes atraem muitos con-
sumidores.

O rompimento com a venda 
de tradicional é uma mudança 
enorme para a Clinique, e pos-
sivelmente arriscada. Seduzir 
os clientes com uma conversa 
sobre os benefícios de um pro-
duto novo é especialmente crí-
tico no setor de cuidados com a 
pele, onde os produtos tendem 
a ser semelhantes. E os vende-

dores são a maneira pela qual 
as empresas empurram aquele 
produto a mais, convencendo, 
por exemplo, uma mulher pro-
curando por uma sombra de 
que ela também precisa de um 
delineador e talvez ainda de um 
sérum. 

A Clinique informa que sua 
nova estratégia levou a um cres-
cimento de dois dígitos nas ven-
das em muitas lojas. 

Na nova abordagem da Clini-
que, os consumidores podem 
abrir gavetas e experimentar 
produtos sem pedir permissão. 
Usando um dos vários iPads 
instalados ao redor, eles podem 
fazer pesquisas para identificar 
problemas de pele e obter reco-
mendações.

A Clinique adaptou o design 
das lojas de departamento ao 
redor do mundo. No Brasil, onde 
os produtos de maquiagem são 
os que mais vendem, eles ficam 
expostos em destaque. Em luga-
res como a China, onde as adoles-
centes tendem a sair para fazer 
compras em grupos, a empresa 
providencia para que haja sem-
pre três cadeiras em frente de 
cada espelho.

Clinique deixa o cliente  
em paz para vender mais

V
ocê está extrema-
mente decepcionado 
com a resolução da 
tela do seu laptop? 
Provavelmente não. 

Mas, a Apple julga que a reso-
lução poderia ser melhor. Esse 
tem sido um tema constante da 
empresa de tecnologia: encon-
trar um produto que as pessoas 
não julgam tão fraco assim 
(como os primeiros MP3 players) 
e substituí-lo por outro tão cati-
vante (iPod) que elas esquecem 
de tudo que veio antes.

A empresa seguiu essa 
linha ao acrescentar mais um 
membro à família MacBook: o 
MacBook Pro com tela Retina. 
Não é um laptop para o usuário 
médio, mas para profissionais 
e entusiastas. (O MacBook Air, 
que antes ocupava um nicho 
exótico, se tornou o modelo 
convencional da linha.)

Usei bastante esse laptop 
recentemente e as minhas reti-
nas estão devidamente impres-
sionadas, se é que isso é cienti-
ficamente possível. Segundo a 
Apple, a tela Retina tem tama-
nha densidade de pixels que os 
olhos do usuário não conseguem 
enxergar cada pixel individual-
mente. Nessa tela, as cores ressal-
tam, o texto parece mais nítido e 
detalhes das imagens, tais como 
a luz batendo em gotinhas de 
água, parecem mais pronuncia-
dos. É uma tela que faz as outras 

parecerem apagadas, incluindo 
a do meu MacBook Pro normal, 
um MacBook Air e dois PCs com 
Windows que coloquei perto 
dela. Como pontos fracos, a 
carga da bateria ficou a dever 
nos meus testes, e o tamanho da 
tela, de 15,4 polegadas na dia-
gonal, é grande demais para o 
gosto de algumas pessoas.

O MacBook Pro com tela Reti-
na é o primeiro MacBook Pro 
a depender exclusivamente de 
memória flash. Também traz 
melhorias no processador e no 
desempenho gráfico. Essa nova 
versão o torna mais fino e meio 
quilo mais leve do que o Mac-
Book Pro de 15 polegadas com 
disco rígido. Ele tem apenas 0,7 
milímetros a mais de espessura 
do que a borda mais grossa do 
finíssimo MacBook Air. E seus 
alto-falantes exibiram um som 
incrivelmente bom quando 
ouvi canções latinas e músi-
ca clássica a todo volume na 
minha sala de estar.

Tanta beleza e potência têm 
seu preço. O MacBook Pro com 
tela Retina custa nos Estados 
Unidos US$ 2.200 com 256 
gigabytes de memória flash ou 
US$ 2.800 com 512 gigabytes 
de memória flash, ou seja, é um 
dos MacBooks mais caros.

Por outro lado, os preços 
caíram no mercado americano 
para três dos quatro modelos 
do MacBook Air, os quais, desde 
que estrearam, em 2008, são 
considerados o máximo em 
design de laptops ultrafinos. O 
menos caro deles, o MacBook 
Air de 11 polegadas, continua 
custando US$ 1.000, enquanto 
o outro MacBook Air de 11 
polegadas e dois MacBook Airs 
de 13 polegadas com diferentes 
configurações caíram US$ 100 
cada. Todos os MacBook Air 
foram atualizados com melho-
res processadores, melhor 
desempenho gráfico, mais 

memória e armazenamento em 
flash mais rápido. Os MacBook 
Pro normais, sem a nova tela, 
também foram aperfeiçoados. 

O MacBook Pro com tela Reti-
na é o primeiro MacBook Pro 
sem entrada para drive de disco 
 — apesar de que o MacBook Air 
nunca teve esse drive. As entra-
das que permanecem incluem 
duas portas USB (compatíveis 
com USB 2 e com o modelo 
mais rápido, USB 3); uma porta 
HDMI para conectar direta-
mente o laptop a um televisor; 
duas portas Thunderbolt, que 
oferecem conexão rápida com 
telas externas ou dispositivos 
externos de dados, e lugar para 
um cartão de memória SDXC.

Eu normalmente não rodo 
nem a metade dos programas 
que um usuário avançado pode 

rodar, mas este MacBook se 
desempenhou com rapidez 
quando o usei para tarefas como 
baixar músicas, importar deze-
nas de fotos de alta resolução, 
abrir mais de 30 abas ao mesmo 
tempo no navegador e editar 
imagens com o iPhoto e o Aper-
ture, o software mais sofisticado 
da Apple para edição de fotos.

Também usei o novo Mac para 
gravar músicas no programa de 
música da Apple, o GarageBand. 
Levou menos de sete segundos 
para abrir o iPhoto e gerar ima-
gens em miniatura de alta reso-
lução para 183 imagens de 12 
megapixels. Em cinco segundos, 
ele importou 42 dessas imagens 
para o computador. Usando o 
Aperture, editei uma imagem 
com extensão RAW (não proces-
sada) de 43,6 megabytes, com 

resultados imediatos. O laptop 
inicializou em poucos segundos.

No meu teste padrão para 
a bateria consegui um pouco 
mais de quatro horas a cada vez, 
embora a Apple afirme que a 
duração da bateria é de até sete 
horas. Meu teste força o compu-
tador bem mais do que faria um 
usuário normal; inclui manter 
o Wi-Fi ligado, configurar a 
tela para o máximo de brilho, 
desligar todos os recursos de 
economia de energia, manter a 
recepção de e-mails em segundo 
plano e tocar música sem parar. 
Conseguir quatro horas de bate-
ria com esse teste provavelmente 
significa que com um uso mais 
normal a bateria pode durar até 
5 horas e meia.

Quando usei meu MacBook 
Pro normal, depois de usar o 

MacBook Pro com tela Retina, 
parecia que havia uma película 
nublada flutuando por cima da 
tela. A Apple diz que a resolução 
de 2.880 por 1.800 da tela Retina 
contém mais de cinco milhões 
de pixels, ou seja, é mais de qua-
tro vezes superior ao modelo 
anterior do MacBook Pro, e tem 
três milhões de pixels a mais 
que uma TV de alta definição. A 
Apple afirma que essa tela reduz 
o reflexo em 75%. De fato notei 
que havia menos reflexo quando 
a comparei com outras telas 
brilhantes; mas a imagem foi 
afetada pela luz solar. 

Usuários avançados ficarão 
encantados com o MacBook 
Pro com tela Retina. O usuário 
médio provavelmente agora vai 
considerar o MacBook Air mais 
seriamente.

Nova tela de laptop da Apple é de encher a vista
Empresas

Tecnologia e você

Katherine Boehret

Segundo a Apple, a tela Retina tem tamanha densidade de pixels que os olhos do usuário não conseguem enxergar cada pixel individualmente

MIMI RITZEN CRAWFORD PARA O THE WALL STREET JOURNAL.

No modelo de autosserviço da loja da Clinique na Bloomingdale’s, em Nova York, clientes podem provar produtos
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30  jun. e 1 jul. 2012, Empresas, p. B15.




