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A fabricante de
computadores Acer
confirmou Marisa
Park como nova di-
retora de produtos e
negócios. Com larga
experiência no mer-
cado de tecnologia e
com passagens por
H e w l e t t - P a c k a r d
(HP) e  Panasonic,
Marisa será respon-
sável pela negocia-
ção com parceiros
envolvidos no pro-
cesso produtivo,
buscando melhorar
a oferta de itens e ex-
periências para o
consumidor. Na área de vendas, a executiva tem co-
mo missão traçar estratégias de preços, produtos,
promoções e ações em pontos de venda. Além disso,
ela também quer aumentar a percepção da marca no
Brasil. “O mercado de notebooks no Brasil vem so-
frendo com a guerra de preços entre as diversas mar-
cas e entre os próprios varejistas. O consumidor tam-
bém perde com isso, porque fica confuso com as
ofertas”, diz Marisa.

GEAN DOUGLAS AGUIAR COSTA VAI PARA A NOVA RIO

O engenheiro Gean Douglas Aguiar Costa, 35 anos, chega à Nova
Rio, especializada no segmento de prestação de serviços, para
ocupar a recém-criada diretoria de facility management,
vinculada à divisão Nova Rio Infra, unidade de negócios lançada
recentemente pela empresa para atender uma necessidade do
mercado por uma gestão unificada dos serviços terceirizados. A
nova diretoria será responsável por gerenciar de forma integrada
as diferentes áreas em que a empresa atua. Graduado em
engenharia civil, com MBA em facilities management, Costa tem
mais de 15 anos de experiência na área.

SYSTAX SISTEMAS FISCAIS TEM NOVO GERENTE  

A Systax Sistemas Fiscais, especializada em soluções para a área
fiscal, acaba de criar a gerência de canais e alianças, substituindo o
modelo anterior de terceirização, e contratando o advogado Flávio
Pitta para estruturá-la. O executivo possui 10 anos de experiência no
segmento. Pitta trabalhou anteriormente no setor comercial da
Synchro Solução Fiscal e também na IOB. Pós-graduando em Direito
Tributário, ele continua acompanha o Sistema de Escrituração Fiscal
Digital (SPED) e ministra palestras sobre o tema.

JOHNNY THOMSON ASSUME PRESIDÊNCIA DA GRSA

A GRSA, especializada em soluções em alimentação e em serviços
de suporte, confirmou Johnny Thomson como presidente. O
executivo ingressou na companhia, que pertence ao grupo
Compass, em março de 2009 e já atuou nas áreas financeira e de
operações. No mercado brasileiro há 35 anos, a GRSA fornece
soluções em alimentação e em serviços de suporte – como
limpeza, portaria, manutenção, recepção, entre outros – para
empresas, escolas, hospitais, aeroportos, terminais rodoviários e
locais distantes de centros urbanos. O Rio de Janeiro é um dos
principais mercados para a companhia na divisão empresas, com
mais de 97 mil refeições servidas diariamente.

CSU CARDSYSTEM CONTRATA TRÊS EXECUTIVOS

A CSU CardSystem, empresa especializada na prestação de
serviços em tecnologia, anunciou a chegada de executivos para
comandar diretorias-executivas recém-criadas. Enquanto Gilson
Sanches assumirá a diretoria de relacionamento e gestão de
clientes, Mary Mizuno comandará a diretoria de desenvolvimento
de negócios e marketing. Éber Maciel, por sua vez, é o novo
diretor de Operações da CSU Contact, unidade voltada para a
terceirização de contact centers. Com mais de 20 anos de
experiência na indústria de meios de pagamento e tecnologia,
Sanches já teve passagens por Credicard, Oracle e Microsoft,
entre outras. Mary, que já passou por grandes bancos, como
Citibank, Banco Santander e BNP ParibasFinance, volta a
integrar a equipe da CSU após passagem anterior pela
companhia de 1998 a 2000. Já Maciel possui experiência no setor
de Contact Center, onde atua, há 14 anos, na área de operações.

Marisa Park assume
diretoria na Acer

ANDRÉ MAXNUK É PROMOVIDO NA MERCER

André Maxnuk foi promovido ao cargo de diretor de Mergers and
Acquisitions (M&A) da Mercer, empresas especializada em
serviços de consultoria, outsourcing e investimentos. Líder do
escritório da companhia no Rio, o executivo é também integrante
do grupo de liderança executiva da Mercer Brasil. Com
experiência na área de fusões e aquisições, além de ter
trabalhado em várias transações e ter vivência em consultorias
de recursos humanos, Maxnuk entrou para a Mercer em 1996. A
seguir, trabalhou nos escritórios de São Paulo, Chicago (EUA) e
Cidade do México (México). Graduado em Ciências Atuariais pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o executivo tem
MBA executivo da Fundação Dom Cabral e é membro do Instituto
Brasileiro de Atuária.
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S
eja por comodidade, fal-
ta de tempo ou modis-
mo, o acesso à internet
por meio de tablets e te-

lefones celulares cresce signifi-
cativamente no Brasil. Estudo
promovido pela VTEX, empresa
especializada em comércio ele-
trônico, mostra que estes dispo-
sitivos móveis são atualmente
responsáveis por 10% a 15% da
audiência de sites de compras
que utilizam a plataforma da
companhia, que tem mais de
200 clientes ativos. 

Segundo a pesquisa, um fa-
tor determinante para o cres-
cimento da visualização de lo-
jas virtuais em dispositivos
móveis foi o aumento das ven-
das destes aparelhos no mer-
cado brasileiro. De acordo com
a consultoria International
Data Corporation (IDC), a co-
mercialização de smartpho-
nes cresceu 84% em 2011 fren-
te a 2010, totalizando 9 mi-
lhões de celulares. O estudo
aponta ainda que a contínua
adaptação de sites para a pla-
taforma móvel é outro ponto
fundamental. Ainda de acorde
com o levantamento, a expec-
tativa é que o ambiente mobi-
le seja responsável por 20%
dos acessos feitos em lojas vir-
tuais até o final de 2012. 

A plataforma mobile está
mesmo em voga – e não é só
para as empresas. Ontem, o
Banco Central do Brasil (BC)
anunciou o projeto de criação
de um sistema de pagamentos
móveis, que prevê utilizar o
celular na realização de paga-
mentos de contas.

Segundo o governo, um dos
objetivos é atingir camadas
da população que não tem
acesso aos serviços finan-
ceiros, além de baratear os
custos das operações. 

Modernos

Os equipamentos cada vez
mais avançados e a melhoria no
desempenho do acesso a inter-

Qualquer compra na

palma da mão do cliente

INTERNET
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Grasiela e Eduardo descobriram que 65% da clientela têm smartphones 

Empresas estão investindo na adaptação de sites para celulares e tablets. Estudo estima 
que este ambiente responderá por 20% dos acessos em lojas virtuais até o final do ano

net são fatores que incentivam o
uso destes aparelhos, avalia o di-
retor de vendas e marketing da
VTEX, Alexandre Soncini. “As
operadoras estão oferecendo
mais velocidade na conexão por
preços mais baixos. Some-se a
isso a correria do cotidiano, que
estimula as pessoas a usar dis-
positivos móveis pela facilidade
e agilidade”, opina.

Segundo Soncini, a platafor-
ma mobile tem especificidades
e as empresas devem ficar aten-
tas à adaptação do site para fa-
cilitar a navegação. Segundo
ele, questões como o layout do
portal, os botões e os formulá-
rios de compra, bem como o
mix de produtos, devem estar
de acordo com o perfil do pú-
blico usuário desses aparelhos.
A internet móvel exige ainda
que as lojas virtuais sejam mais
leves, para facilitar o carrega-
mento das páginas. 

O presidente da Associação
Brasileira de Comércio Eletrô-
nico (ABComm), Mauricio Sal-
vador, conta que as grandes
marcas varejistas já tem noção

da importância dos dispositi-
vos móveis e a maioria está
melhorando seus sites. Como
os telefones celulares e tablets
mais vendidos são modelos
touchscreen, Salvador ressalta
que é preciso observar essa di-
ferença de interação do usuá-
rio. “As adaptações são feitas
para facilitar a navegação pelo
toque na tela e o carregamen-
to da página”, explica. 

Para Salvador, testes de usa-
bilidade a fim de oferecer me-
lhores experiências para o
usuário com o site de compras
são boas alternativas para ob-
ter a aceitação do público-alvo.
Segundo ele, outro cuidado im-
portante é na produção dos
próprios portais, que devem
ser mais leves, já que os proces-
sadores e a internet móveis
ainda não têm a mesma rapi-
dez dos computadores. “É im-
portante também adaptar os
códigos dos formulários e dos
processamentos de pagamen-
tos para que funcionem nas
plataformas móveis”, pontua.

Outra ferramenta que deve

ser explorada pelas empresas
são os aplicativos produzidos
especialmente para estas pla-
taformas. Para Salvador, por
exemplo, eles são facilitado-
res, já que estes dispositivos
têm linguagem mais prepara-
da e compatível com os apare-
lhos, o que torna a velocidade
de navegação mais rápida. 

Além do custo de desenvolvi-
mento, ensina Salvador, é preci-
so investir em estratégias para
que os consumidores façam o
download do aplicativo. “O vare-
jo está estimulando a integração
dos canais, influenciando o
cliente que está na loja física a
acessar o site da marca pelo
smartphone. Nele, o consumi-
dor pode ler comentários de ou-
tros compradores ou pesquisar
preços com maior comodida-
de”, afirma Salvador.

Investimento

Há dois anos, o empresário
Eduardo Marques decidiu es-
truturar uma loja virtual que
proporcionasse aos pais e fi-
lhos descontos em roupas,
brinquedos e programas cul-
turais infantis. Ao lado da es-
posa e sócia Grasiela Camargo,
criaram o site de compras co-
letivas Clubinho de Ofertas.
Por meio de um levantamento
com os clientes, Marques des-
cobriu que 65% deles possuíam
tablets ou smartphones.

Em novembro, a dupla  vai
lançar uma nova versão do site,
mais leve e adequada para as
duas plataformas. Marques re-
vela que a produção de um apli-
cativo também está em estudo.
“O aplicativo ajudaria o teatro a
dar baixa no ingresso na hora da
compra. O cliente vai chegar na
bilheteria e seu nome vai estar
confirmado”, diz.

Marques percebe que alguns
usuários, sobretudo os que
possuem sistemas operacio-
nais mais antigos, enfrentam
problemas durante a compra.
Na hora da transição do site pa-
ra a plataforma de pagamento,
o telefone trava e, pelo compu-
tador, a transação é normal-
mente feita sem empecilhos.
“Estamos oferecendo dois sis-
temas de pagamento para me-
lhorar essa questão”, diz.

Melhora 

O processamento do paga-
mento ainda precisa ser melho-
rado, avalia o presidente da As-
sociação Brasileira de Comércio
Eletrônico (ABComm), Mauricio
Salvador. “Na etapa do carrinho
de compras existe uma taxa de
abandono elevada”, afirma.
“Nessa hora ainda há alguns for-
necedores envolvidos que não
atentaram para a adaptação do
site para pagamentos via dispo-
sitivos móveis”, explica Salvador. 

De acordo com o gerente
de marketing da floricultura
Giuliana Flores, Juliano Sou-
za, o número de acessos do
site da loja por meio desses
dispositivos móveis cresceu
mais de 200% desde o final
do ano passado. Por meio de
pesquisa entre os clientes, a
empresa verificou que 32%
deles navegam no portal da
marca por meio de smar-
tphones e tablets. “Por conta
disso, lançaremos este mês o
aplicativo e a versão mobile
do portal”, conta. 

Souza acredita que as em-
presas devem estar perma-
nentemente se atualizando
para contribuir positivamente
para a experiência de compra
do usuário. “Estamos sempre
verificando como melhorar o
site. Flor é uma compra que
nem sempre é planejada. Por-
tanto, se for difícil, a pessoa
desiste”, observa.
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