
A mobilidade está presente cada
vezmaisna vidadosbrasileiros.A
previsão é que, até 2014, os aces-
sos via internetmóvel devem su-
perar os acessos via computado-
res. Atenta para essa tendência, a
Concrete Solutions está conse-
guindoexpandir sua áreadeação.
Com10anosdepresençanomer-
cado e um faturamento de R$ 11
milhõesem2011, a empresaprevê
chegar R$ 18milhões neste ano.
São várias as novidades, que a

consultora global de TI espe-
cializada em desenvolvimento
denegócios digitais temprepara-
dopara omercado.Alémdo apli-
cativo da Technos, a Concrete
Solutionsdesenvolveuoutras fer-
ramentas para grandes marcas
como Dufry e Globo.com.
Para a loja de marcas de luxo

presentesnos principais aeropor-
tos, a empresa desenvolveu um
aplicativo de reserva. “O consu-
midor pode reservar algumpro-
duto pelo seu celular. É rápido e
seguro”, diz o diretor daConcre-
te, Adriano Pacheco.
Para a Globo.com, a empresa

de tecnologia desenvolveu uma
ferramenta que permite que o in-
ternauta filme ou fotografe qual-
quer coisa e mande para o site.
“Se alguém estiver na rua e ver
um buraco, ele pode filmar e
mandar para a seção de proble-
mas da cidade”, diz Pacheco.
Segundo uma pesquisa divul-

gada pelo Ipsos Media CT, feita
em parceria com o Google e ou-
tras duas empresas, mostrou
que o Brasil já possui 27 milhões
de usuários de smartphone (ou
14% da população).
E tudo indica que essa tendên-

cia estará cada vez mais presen-
te na vida das empresas. Para is-
so, terão que ter como uma das
preocupações o investimento
em tecnologia. “O que tínhamos
há três anos era uma coisa, hoje
temos outra. Daqui dois anos, te-
remos uma totalmente diferen-
te”, conclui Pacheco. ■ C.M.

A Technos encontrou uma fór-
mula avançada para aumentar
o faturamento investindo na
apresentação dos seus relógios.
E isso demaneira simples. A em-
presa passou a utilizar tablets
que possuem aplicativos desen-
volvidos especialmente para
seus gerentes e vendedores.
“Nosso gerente vai para o

Acre e leva toda a tecnologia
dos nossos produtos emuma fer-
ramenta que mostra, por exem-
plo, a diferença entre uma pul-
seira de borracha e uma de sili-
cone”, explica o gerente deMar-
cas e Comunicação doGrupo Te-
chnos, Stephan Yones. O forte
da empresa é o comércio porta
a porta. Nele, os representantes
visitavam as lojas com umama-
la de relógios e passavam aos re-
vendedores osmodelos conside-
rados mais interessantes.
A ideia de adotar os tablets

surgiu após a marca acompa-
nhar omercado e receber suges-
tões dos vendedores de como
eles deviam melhorar a forma
de apresentação dos acessórios.
Com o aplicativo, o gerente de
vendas e até o balconista conse-
guem mostrar para o consumi-
dor a dinâmica do produto e
quais ideias foram levadas em
consideração na fabricação.
Hoje, a Technos é líder de

mercado. De acordo com da-
dos da Superintendência da Zo-
na Franca de Manaus (Sufra-
ma), o grupo fechou 2011 com
31% de participação no merca-
do de relógios. Younes explica
que ainda não dá para mensu-

rar a melhora dos resultados da
empresa teve desde o ano pas-
sado, a partir da instalação des-
ta tecnologia, mas admite que
houve uma movimentação po-
sitiva nos cofres da empresa.
“Apresentar o projeto de for-

ma sofisticada já agrega valor
ao nosso produto. As pessoas já
nos recebem e nos olham de ou-
tra forma”, afirma.
A tecnologia foi desenvolvida

pela Concrete Solutions, uma
consultoria de empresas para so-
luções digitais, escolhida como
parceira pela Technos, após
uma pesquisa interna que detec-
tou a necessidade de mudança.
Foi feito um investimento de

R$ 70 mil para o
desenvolvimento
do aplicativo,
que permite que
o usuário monte
o relógio com de-
terminada pulsei-
ra, ou veja deta-
lhes da linha es-
portiva, entre ou-
tras facilidades.
“O aplicativo funciona como

um mostruário. De forma sim-
ples e didática para qualquer
um usar e entender”, explica o
responsável pelo projeto e dire-
tor da Concrete Solutions,
Adriano Pacheco.
A Concrete Solutions utilizou

métodos ágeis (Scrum) e custo-
mer development, característi-

ca básica da Lean Startup,meto-
dologiamuito utilizada pela em-
presa. “Nós estabelecemos hipó-
teses e as validamos antes de
passar para a próxima fase, o
que nos dá ciclos de aprendiza-
do rápido. Também testamos o
produto em períodos curtos, e
isso aumenta a chance de suces-
so”, conta Pacheco.
A atualização de vendas foi

além. A Technos criou uma es-
pécie de “Acade-
mia” para treinar
os gerentes da
marca. Nela, eles
aprenderam co-
mo devem mos-
trar os relógios
para os clientes,
i n c e n t i v a nd o
que eles contem

a história das coleções para o
público-alvo.
“Montamos um pilar estraté-

gico que envolve toda a linha
de comércio da marca. Quere-
mos melhorar cada vez mais e
apresentar projetos interessan-
tes aos olhos de nossos parcei-
ros. A aceitação até agora foi ex-
celente. Agora, é aprimorar”,
conclui Younes. ■

Carolina Marcelino
cmarcelino@brasileconomico.com.br

Márcio Mercante/O Dia

AplicativocriadopelaConcreteSolutionspermitequeo
vendedormostreadinâmicadosrelógiosparaosclientes.

Aplicativos
mobile
ganham
espaço

Empresa usa tablets para
ampliar vendas de relógios

Concrete Solutions aproveita
as oportunidades surgidas com
o avanço da internet móvel
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O aplicativo
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levadas em conta
na fabricação
do relógio

Technos apela para a tecnologia na apresentação de seus modelos aos potenciais compradores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




