
Para quem já deixou de com-
prar uma roupa por falta de tem-
po ou preguiça de provar, agora
não tem mais desculpa. Uma
empresa carioca chamada Crea-
pix Tecnologia Criativa criou
um provador digital em três di-
mensões que permite que os
consumidores experimentem
os modelitos sem ter a necessi-
dade de vesti-los.

Quem compareceu neste ano
a eventos como o Fashion Busi-
ness 2012, no Rio de Janeiro, ou
à Expo Disney, em São Paulo,
pôde testar esta nova maneira
de provar roupas, totalmente

virtual. Trata-se do Digital
Look, um provador digita “ele-
trônico” que utiliza sensores tri-
dimensionais que permitem
que o cliente se veja com a rou-
pa escolhida em uma tela de
LCD. Na prática, funciona como
um espelho eletrônico.
Segundo a empresa, o objeti-

vo é facilitar o processo de ven-
da, minimizando o tempo dos
consumidores dentro da loja e,
assim, maximizando o lucro
dos varejistas. A tecnologia esta-
rá disponível para ser testada
pelos visitantes da Expo Noi-
vas, evento que reúne empre-
sas da área de casamentos e
acontece entre os dias 11 e 14 de
outubro, em São Paulo.
O provador digital também

estará disponível durante o Pla-
za Trends Niterói, desfile de lan-
çamento da coleção primavera-
verão do Plaza Shopping, de 22
a 13 de setembro. E, daqui para
a frente, a meta da empresa é
agressiva: “em breve o Digi-
talLook estará disponível em to-

dos os shoppings do Brasil”, es-
pera Bruno Castro, diretor exe-
cutivo da Creapix.

Interatividade
A empresa responsável pelo es-
pelho digital surgiu em 2008 fo-
cada em interfaces de comuni-

cação que permitam interativi-
dade e experiências ainda inédi-
tas ao público. O próximo passo
da tecnologia é fazer com que,
após a prova virtual, a compra
possa ser efetuada por meio do
smartphone do cliente e a peça
seja entregue em casa. ■ C.P.

A Aperam Bioenergia, empresa
que administra florestas renová-
veis de eucalipto no Vale do Je-
quitinhonha (MG) para a produ-
ção de carvão vegetal,conse-
guiu reduzir em 35% os custos
para desgalhar as árvores desde
que desenvolveu uma tecnolo-
gia para mecanizar todo o pro-
cesso de colheita. Antes, a reti-
rada dos galhos era manual ou
semi-mecanizada, com o uso
demotosserras, o que aumenta-
va o risco de acidentes.
A empresa fornece carvão para

sua controladora, a Aperam Sou-
th America, de Timóteo (MG),
produtoradeaçosplanos inoxidá-
veis e elétricos. Para a produção
da matéria-prima, após a derru-
bada das árvores ainda é preciso
retirar todososgalhosdoeucalip-
to, deixando apenas o tronco.
Para criar uma maneira de

acelerar este processo e dimi-
nuir os custos com mão de obra
a empresa lançou para os seus
funcionários o desafio de desen-
volver uma forma mecanizada
de desgalhar os eucaliptos, já
que não havia algo deste tipo
disponível no mercado.
Cerca de seis meses depois, o

equipamento estava pronto, e o
rendimento operacional da co-
lheita aumentouem400%. “Ho-
je gastamos 25% do tempo que

gastávamos antes”, explica Paulo
Sadi,diretordeoperaçõesdaApe-
ramBioenergia. Alémdisso, oní-
vel de segurança aumentou, já
que o uso da motosserra operada
por um funcionário não é mais
necessário. “Este processo exigia
muitogastodeenergia e força físi-
ca do profissional”, afirma Sadi.
No total, foram desenvolvidos

seis desgalhadores com investi-
mento total deR$ 200mil.Atual-

mente, cerca de 200 mil metros
cúbicos demadeira de eucalipto,
ou aproximadamente 800hecta-
resde floresta cortada, são desga-
lhadospormês comestes equipa-
mentos. Com isso, a empresa
conseguiu alcançar a meta de
100%demecanização na colhei-
ta florestal. A produção diária de
carvão da empresa é de 1.250 to-
neladas, que corresponde ao cor-
te diário de 25mil árvores.

Além de ter desenvolvido o
desgalhador, a AperamBioener-
gia tem um dos maiores forno
de produção de carvão domun-
do, também desenvolvido com
tecnologia própria. O AM700
tem 25 metros de comprimento
e capacidade para 700 metros
cúbicos de madeira.

Comercialização
Opróximopasso daAperamago-

raé levara tecnologiadodesgalha-
dorparaoutrasempresasdomer-
cado. A companhia está creden-
ciando fabricantes da região do
Vale do Jequitinhonha interessa-
das emproduzir e comercializar a
máquina. Esta é a primeira vez
queaprodutorade carvãovegetal
entra nomercado de equipamen-
tos. Segundo Sadi, algumas em-
presas têm procurado a Aperam
interessadas na tecnologia. ■

DigitalLook permite
provar roupas sem
ter que vesti-las
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Nova técnica para desgalhar
árvore reduz custos em 35%
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Aperam Bioenergia desenvolve equipamento para dispensar uso da motosserra na colheita de eucalipto
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Desgalhador daAperam: empresa está credenciando fabricantes interessadosno equipamento

100% MECANIZADA

Vantagens da criação do 
desgalhador na Aperam

35% de redução de custos

400% no aumento de rendimento

25% na diminuição do
tempo de colheita

ANTES

Após a derrubada dos eucaliptos, 
galhos tinham que ser retirados um a 
um manualmente ou com motosserra

DEPOIS

Equipamento desenvolvido pela 
Aperam em 180 dias desgalha as 
árvores. Meta é licenciar o produto 
para fabricantes da região

Fonte: empresa

Plano do fabricante é levar o provador digital a todos os shoppings doBrasil e aos smartphones
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14,15 e 16 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




