
Para incrementar as lojas e con-
seguir chamar a atenção dos
consumidores, uma empresa
paulista lançou um tipo de vi-
trine eletrônica composta por
uma linha de telas transparen-
tes de LCD que permite que se
veja através delas. A tecnolo-
gia possibilita a transmissão de
informações que podem com-
plementar ou destacar os pro-
dutos expostos.

“Uma marca pode colocar
no fundo da tela um sapato e
usar conteúdo virtual para su-
gerir várias combinações com

roupas e acessórios”, exemplifi-
ca Ronald Peach Jr., presidente
da Droid, empresa responsável
pelo produto. Segundo ele, as
telas também podem ser utiliza-
das em geladeiras de bares e
restaurantes.

Peach Jr. afirma que tem
apresentado a ideia para fabri-
cantes de bebidas e sorvetes jun-
to com a Metalfrio, fabricante
de refrigeradores e freezers.
Também estão no alvo as gran-
des cadeias de varejo do país.
“Em 2013 é provável que a tec-
nologia comece a pipocar nas lo-
jas”, estima o executivo.

Lançadas em agosto, por en-
quanto, as vitrines eltrônicas
têm sido utilizadas em eventos

por empresas como a Bunge,
que adotou a chamada Crystal
Screen para promover itens na
área de soja e trigo. Em outu-
bro, as vitrines digitais tam-
bém poderão ser vistas no Sa-
lão Internacional do Automó-
vel, em São Paulo, onde serão
utilizadas para promover uma
marca de autopeças.

Importadas
As telas utilizadas pela Droid na
elaboração das vitrines são im-
portadas dos Estados Unidos.
Peach Jr. não revela qual é o for-
necedor, mas afirma que há ape-
nas quatro empresas no mundo
que fabricam este tipo de equi-
pamento. ■ C.P.

A PepsiCo quer se aproximar
dos jovens empreendedores e
estudantes universitários brasi-
leiros por meio de uma incuba-
dora de projetos na área digital,
a PepsiCo10. O objetivo é identi-
ficar novas ideias que possam
ser aplicadas às marcas da em-
presa nos temas entretenimen-
to, mobilidade e varejo.

Lançada em 2010 nos Esta-
dos Unidos, a edição inaugural
do PepsiCo10 recebeu mais de
500 inscrições, e no Brasil a em-
presa acredita que o número
possa ser ainda maior, de acor-
do com Camila Maranezzi, ge-
rente sênior de engajamento
do consumidor. “Na Europa

uma empresa criou um aplicati-
vo para o Facebook que auxilia
na compra de Doritos e 49%
dos que usavam a ferramenta
faziam a compra”, exemplifica.
Outro projeto que fez parte da

versão americana da incubado-
ra, um aplicativo para vendas
via celular dentro das lojas, ga-
nhou visibilidade após ser sele-
cionado pela Pepsico e foi ven-
dido por US$ 100 milhões.

No Brasil
De setembro de 2012 a junho de
2013, o programa vai selecionar
10 empreendedores ou estudan-
tes universitários em duas fases
para viabilizar programas de
marketing para marcas como
Toddy, Ruffles, Doritos, Pepsi e
outras. As propostas serão ava-
liadas com base em fatores co-
mo a capacidade e a viabilidade
comercial do projeto. Entre os
juízes estão executivos da Pepsi-
Co, a empresa de capital de ris-
co Highland Capital e a agência
Omnicom. ■ C.P.

Camila
Maranezzi
Gerente sênior
de engajamento
do consumidor
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“Na Europa, uma empresa criou
um aplicativo para o Facebook
que auxilia na compra de
Doritos. Tecnologias digitais
como esta nos interessam”

Ambiente tecnológico
em corretoras de valores
Ter uma área estruturada e altamente eficiente em
tecnologia da informação tornou-se sinônimo de
desenvolvimento, crescimento e vantagem compe-
titiva para as empresas. Por exemplo, se um servi-
dor para de funcionar ou se há falta de energia e
não há uma estrutura de contingência e uma equi-
pe preparada para solucionar os problemas, uma
companhia inteira pode ter que interromper as ati-
vidades. E isso custa dinheiro — muito dinheiro.

Nas corretoras de valores, o cenário não é diferen-
te. Porém, há mais um agravante: hoje, estas empre-
sas operam totalmente conectadas a sistemas eletrô-
nicos e tudo o que os clientes dessas empresas neces-
sitam envolve tecnologia. Assim, qualquer proble-
ma relacionado à área de TI não prejudica apenas a
companhia, afeta também o cliente. E qual é o inves-
tidor que quer perder, literalmente, dinheiro por-
que o sistema de sua corretora está indisponível?

A única solução para evitar insatisfações como es-
ta é apostar em um alto grau de investimento em
TI, com sistemas que passam pelo atendimento ao

cliente, pela infraes-
trutura, pelo desen-
volvimento e atuali-
zação de processos
e produtos, entre ou-
tros. Afinal, vive-
mos um período em
que a tecnologia se
renova e se atualiza
a cada segundo con-
tinuamente.

Para garantir que
as corretoras de va-
lores sejam realmen-
te qualificadas e ca-
pacitadas para atuar
no mercado finan-
ceiro e de capitais
brasileiro, a BM&

FBovespa desenvolveu a certificação PQO (Progra-
ma de Qualificação Operacional).

Uma das áreas avaliadas e analisadas para a con-
cessão do PQO é a de TI. Entre as exigências da BM&
FBovespa está a criação e manutenção de uma con-
tingência dos negócios. Isso significa que é preciso
manter um ambiente físico externo totalmente pre-
parado para atender aos investidores em caso de
emergência.

As corretoras também devem ter um plano de
continuidade de negócios, que tenham mecanismos
que garantam tanto a liquidação com a BM&FBoves-
pa e com os clientes quanto a atualização de posi-
ções. Estes são apenas dois exemplos das exigências
para se obter os selos possíveis dentro do PQO.

Mas os investimentos das corretoras de valores
em TI não se resumem aos sistemas. É preciso inves-
tir também no preparo e capacitação dos profissio-
nais que atuam nessa área. Costumo dizer que
quem trabalha com tecnologia da informação (e
não importa em que segmento) é um médico de má-
quina. Normalmente, esse profissional está entre
os primeiros a chegarem e os últimos a saírem. Isso
quando o telefone não toca no meio da madrugada
por conta de algum problema de TI.

Ter e manter um ambiente tecnológico em perfei-
tas condições de funcionamento é fundamental para
as corretoras de valores, o que para muitas empresas
é somente importante. Afinal, não estamos falando
apenas de investimento em recursos de TI, mas em
investimentos financeiros de milhares de pessoas. ■

Tecnologia possibilita ao lojista
inserir digitalmente informações
que complementem o produto

Empresa espera ter mais de 500
projetos brasileiros inscritos em
sua incubadora digital

É preciso investir
na capacitação
dos profissionais
dessa área.
Costumo dizer que
quem trabalha
com tecnologia da
informação (e não
importa em que
segmento) é um
médico de máquina

LUIZ MATARAZZO
Diretor operacional
da SLW Corretora

PeachJr.,presidentedaDroid, criadoradaCrystalScreen: tecnologiadeponta paramostrarprodutos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




