
Imagine um museu sem qua-
dros e sem esculturas. Com o au-
xílio da tecnologia é possível
montar espaços, apresentações
e exposições, como comprova o
trabalho da SuperUber, uma
produtora multimídia espe-
cializada em mostras virtuais.

O mais recente trabalho da
empresa foi a direção de tecnolo-
gia do cenário do clipe “I Was He-
re”, da cantora Beyoncé. O clipe
foi produzido durante perfor-
mance ao vivo para convidados
na sede das Nações Unidas. A
ação é parte da campanha mun-
dial World Humanitarian Day.

De acordo com a sócia da Su-
perUber, Liana Brazil, o traba-

lho da produtora possui três pi-
lares: arte e design, tecnologia e
arquitetura. Ela que também é
arquiteta com mestrado em ar-
te e multimídia na New York
University, conta com a ajuda
do seu sócio Russel Rive, que é
engenheiro eletrônico. “Aqui a
nossa equipe desenvolve tudo

junto. Existe uma sintonia no
trabalho do arquiteto junto com
o do animador, engenheiro, ce-
nógrafo, editor de vídeo, e as-
sim vai”, disse Liana.

A empresa possui três escri-
tórios (em São Paulo, Rio e No-
va York). Porém uma das obras
de maior destaque da SuperU-
ber fica em Belo Horizonte no
Memorial de Minas Gerais, on-
de toda a ambientação é feita
através do visual, tátil e sono-
ra. Além disso, o espaço foi es-
truturado por três eixos temáti-
cos: a história, a cultura e o mo-
dernismo, que se misturam nos
três andares do prédio.

Para Liana, quando não há
formas de interação com o pú-
blico, os visitantes reclamam.
“Eles precisam tocar em uma
tela e sentir que fazem parte
daquilo que estão presencian-
do”, relata.

O projeto atual da empresa
foi desenvolvido para a Intel e
Vice, que fecharam parceria.
!Nós vamos viajar para alguns
países. Já passamos pelo Brasil e
agora o nosso destino é a Chi-
na”, completa Liana.

A demanda pelo trabalho in-
terativo da SuperUber vem au-
mentando. Para a companhia,
o Brasil está em um momento
de “esplendor” e por isso, no-
vos pedidos estão sendo feito a
todo momento.

Para desenvolver um projeto,
a equipe gasta em média um
mês de trabalho. “Com as Olim-
píadas e Copa, o número de mu-
seus e exposições está crescen-
do absurdamente. Estamos mui-
to felizes com a repercussão”,
comemora Liana. ■ C.M.
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O Brasil é o quinto mercado de telefonia móvel do
mundo, perdendo apenas para China, Índia, Estados
Unidos e Rússia. Segundo dados da Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações), cada brasileiro têm
mais de um celular em uso e a tendência é aumentar
a presença dos smartphones em um curto período de
tempo. O IDC (International Data Corporation) indi-
ca que o país deve terminar 2012 com um número su-
perior a 15 milhões de unidades vendidas dos chama-
dos “telefones inteligentes”, 73% a mais em relação
o ano anterior. Ou seja, o Brasil será um dos merca-
dos com maior potencial para o m-commerce (abre-
viação da expressão em inglês mobile commerce),
que significa fazer compras pelo celular ou outro dis-
positivo móvel.

Nos países mais avançados, como o Japão, 20% do co-
mércio online já é realizado pelos telefones móveis. A
comodidade de fazer compras em qualquer lugar, a
qualquer hora e capacidade de acrescentar algo ao carri-
nho digital, proporciona uma conveniência superior à
do comércio eletrônico tradicional e, por isso, os espe-

cialistas acreditam ser
a maior tendência do
varejo atualmente.

Por exemplo, você es-
tá no metrô e vê a ação
promocional de um pro-
duto, através do m-com-
merce, poderia acessar
o conteúdo via celular e
efetuar a compra rapida-
mente. Desta forma, o
tempo é otimizado, um
dos maiores trunfos da
tecnologia.

Em 2012, o Grupo
eBay espera movimen-
tar US$ 8 bilhões em
volume de m-commer-
ce, e seu sistema de pa-

gamentos eletrônicos PayPal estima processar US$ 7
bilhões em pagamentos móveis. A companhia é uma
das que mais investe nessa tendência, que deve atin-
gir US$ 31 bilhões em transações até 2016, segundo o
Forrester Research.

Para ingressar no campo do m-commerce, os vare-
jistas devem ter em mente que consumidores que
usam este tipo de tecnologia prezam pela rapidez, faci-
lidade e segurança. O ambiente virtual precisa ofere-
cer acesso intuitivo, de qualidade, diferente do que já
se viu no mercado e altamente confiável para que o
consumidor possa armazenar informações sem re-
ceio. No caso de quem busca uma presença on-line é
fundamental considerar um parceiro para hospeda-
gem que esteja apto a apresentar a loja em qualquer
dispositivo. Certamente, todos esses cuidados colabo-
ram para que se conquiste a adoção e fidelização do
cliente na plataforma móvel.

Com a forte entrada dos smartphones no país, o incen-
tivo da cobertura 3G, popularização do acesso a web até
em celulares pré-pagos e o investimento esperado para
o 4G, vivemos uma explosão na utilização de aplicativos
diversos, inclusive dos famosos sites de compra coleti-
va. Assim, esta incursão surge como uma forma de esti-
mular as compras móveis, ampliando o leque de possibi-
lidades, já que com poucos cliques pelo celular é possí-
vel escolher seu objeto de consumo, pagar e optar por re-
cebê-lo em casa. Comprar se tornou uma ação que não
depende mais de onde a pessoa se encontra, basta estar
conectado. O próximo passo é seguir cuidando do orça-
mento, mas isso é discussão para outro artigo. ■
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Uma obra de destaque
da SuperUber fica
no Memorial de
Minas Gerais, onde
toda a ambientação é
visual, tátil e sonora

SuperUber, especializada emmostras virtuais, criou o cenário para o clipe
“IWasHere”, da cantora Beyoncé, apresentado na sede dasNaçõesUnidas

Para ingressar no
mobile commerce
(m-commerce),
os varejistas devem
ter em mente que
consumidores
que usam este
tipo de tecnologia
prezam pela
rapidez, facilidade
e segurança

MARIO MELLO
Presidente do PayPal Brasil

Russel Rive e LianaBrazil usam tecnologia comomatéria-prima

“CubosdeLuz”, expostonaGaleria 78, que fica na sede daSuperUber emGamboa, noRio deJaneiro
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