
Para conseguir disponibilizar in-
formações sobre suas lojas em
tempo real a Marisa se apoia em
sistemas de Business Inteligen-
ce (BI). A empresa é usuária des-
te tipo de software há 16 anos,
de acordo comMendel Szlejf, di-
retor de tecnologia da empre-
sa.“Ser usuário de BI há tanto
tempo facilitou na hora de dis-
ponibilizar tudo por meio do
aplicativo para iPad”, diz.
No entanto, daqui para a fren-

te, para lidar com o crescimen-
to exponencial dos dados produ-
zidos pelas empresas, será preci-
somais do que isso. Criou-se no
mercado o conceito de Big Data,
que é o conjunto de soluções tec-
nológicas para lidar com dados
digitais destas proporções.
A novidade do Big Data é tra-

balhar com dados não-estrutu-
rados, ou seja, que dependem
de um contexto para serem en-
tendidos, como fotos, vídeos, e
posts em redes sociais. Desta
forma, as companhias estão ca-
da vez mais pressionadas a en-
contrar uma solução para domi-
nar as informações que aumen-
tam a cada segundo. ■ C.P.

BEM-VINDO À MARISA

Sistema permite identificação
de cliente preferencial

Cliente preferencial 
entra na loja com
o cartão Marisa
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Que destina um 
funcionário para 
recepcionar o cliente 
e dar atendimento 
personalizado

4

Sistema emite um alerta 
ao gerente via SMS
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Fonte: empresa

O chip do cartão
é identificado por 
antenas que utilizam 
tecnologia RFID
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No início de julho,Mendel Szlejf,
da Lojas Marisa, esteve emAms-
terdã, na Holanda, com amissão
de fazer uma apresentação para
uma plateia de 1,5 mil ouvintes,
namaioria europeus. Ao contrá-
rio do que se pode pensar, o as-
suntonão eravarejo, e sim tecno-
logia. Issopor que a empresabra-
sileira vem se tornando referên-
cia no mercado internacional
comprojetos relacionados àmo-
bilidade e disponibilização de in-
formações em tempo real.
Szlefj, queédiretor de tecnolo-

gia da rede varejista há 16 anos,
mostrou em Amsterdã que na
Marisaosdiretores e gerentes po-
dem acompanhar todos os dados
relativos a cada uma das 342 lo-
jas da rede, via iPad, atualizados
segundo a segundo. O sistema
permite, por exemplo, acessar in-
formações relativas às vendas de
umproduto específico, possibili-
tando uma rápida resposta da
empresa às oscilações de oferta e
demanda típicas do varejo.
O projeto virou referência e

acabou levando o prêmio deme-
lhor aplicativo de mobilidade
domundo, dado pelaMicroStra-
tegy, empresa de tecnologia or-
ganizadora do evento de Ams-
terdã. “Como aplicativo, é pos-
sível tomar decisões mais rápi-
das e assertivas”, afirma Szlejf.
Segundo ele, o próximo passo é
prover aos executivos a análise
dessas informações, também
em tempo real. Isso será possí-
vel pormeio de uma nova tecno-
logia desenvolvida pela SAP
chamada Hana.
O Hana, segundo a SAP, per-

mite às organizações analisar
grandes volumes de informa-
ção detalhada. Ou seja, com es-
sa tecnologia será possível exa-
minar instantaneamente todos
os dados em tempo real, colo-
cando “inteligência” namonta-
nha de informações. Será possí-
vel fazer isso a partir de qual-
quer fonte de dados por meio
da chamada computação em
memória (in-memory).
Para se ter uma ideia da impor-

tância dessa nova tecnologia pa-
ra a SAP, a empresa anunciou in-
vestimentos de cerca deUS$ 500
milhões em ações voltadas para
a plataformaHana emabril deste
ano. Na Marisa, a computação in
memory permitirá, por exem-
plo, identificar possíveis fraudes
nas lojas. “Se uma pessoa com o
mesmo CPF estiver comprando
em duas lojas ao mesmo tempo,
o sistema pode emitir um alerta
em tempo real”, explica Szlejf.

O Hana também possibilitará
outras questões como a análise
em tempo real do que está sendo
falado sobre as lojas nas redes so-
ciais. AMarisa é umadas primei-
ras empresas do Brasil a adotar o
Hana. “A tecnologia deve entrar
em uso até outubro”, afirma o
executivo.

Identificação do cliente
Alémdadisponibilizaçãode infor-
mações em tempo real, tecnolo-

gias para identificação dos clien-
tesnas lojas tambémestãonami-
radeSzlejf.Aempresaestá testan-
do o uso de radiofrequência
(RFID) para conseguir saber exa-
tamente quando um cliente im-
portante adentra a loja daMarisa.
Oprocesso funcionadaseguin-

temaneira: o chipdocartãoMari-
sa do cliente é identificado por
antenas da loja no momento em
que a pessoa entra na unidade.
Ao identificar que se trata de um

cliente estratégico, que faz com-
pras com frequência, o sistema
enviaumalertavia SMSparaage-
rênciada loja.Dessa forma, épos-
sível enviar um funcionário para
receber o cliente e fazerumaten-
dimentomais personalizado.
Segundo Szlejf, a tecnologia

de identificação via cartão ain-
da está em fase de testes e não
há previsão de quando pode en-
trar em funcionamento nas lojas
da rede. ■

Carolina Pereira
cpereira@brasileconomico.com.br

Informação em tempo real faz
tudo ficarmais rápido nas lojas

Companhias
apelampara
o Big Data

Murillo Constantino

Conjunto de soluções tecnológicas
facilita o controle de grandes
volumes de dados empresariais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




