
Ficou pronto nesta semana o primeiro dos

12 locais onde a bola irá rolar durante a Copa

2014. Com 92,83% das obras concluídas, o Castelão,

em Fortaleza, concluiu o plantio do gramado

do estádio, local onde a seleção brasileira fará

seu segundo jogo no Mundial de futebol.

A presidente da Petrobras, Graça Foster,

estará em São Paulo, no próximo dia 26, para

participar de um almoço-debate sobre o tema

“Perspectivas do Pré-Sal e das Energias Limpas”.

No evento, participarão também empresários

ligados ao Lide - Grupo de Líderes Empresariais.

No próximo dia 27, o presidente e sócio da 5R

Shopping Centers, Felipe Fulcher, participará

do fórum Global Property Market, em Toronto,

no Canadá, onde apresentará as oportunidades

que o Brasil oferece no segmento de shoppings

a potenciais investidores estrangeiros no país.

Fulcher será o único palestrante brasileiro no evento.

A rede de idiomas Centro Britânico investirá

R$ 1,5 milhão para abrir seis unidades até

o final deste ano. A expectativa da companhia

é aumentar em 35% seu faturamento este ano e

60% até 2014. A projeção da rede deve-se à maior

procura pelo ensino de línguas impulsionada pela

realização dos grandes eventos esportivos no país.
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Desenvolver uma embalagem
sem a necessidade de fabricar
dezenas de protótipos. Seja pe-
la economia ou mesmo pela pra-
ticidade, essa ideia esteve pre-
sente na cabeça de muitos exe-
cutivos ao longo dos anos. Com
a evolução tecnológica, a possi-
bilidade saiu do mundo das
ideias e se tornou realidade pa-
ra muitas empresas.

Grandes companhias de con-
sumo, como L’Oréal e Procter &
Gamble já utilizam a tecnologia
de softwares 3D para a criação
de embalagens e até mesmo pa-
ra testar a disposição nos dife-
rentes tipos de gôndolas de lo-
jas, farmácias e supermercados.

“As empresas têm buscado
esse tipo de solução, principal-
mente por conta da praticidade
de fazer todo o processo digital-
mente”, afirma Philippe Loeb,
vice-presidente da área de sis-

temas para bens consumíveis
da Dassault Systèmes, maior
empresa do mundo no desen-
volvimento de tecnologias de
três dimensões.

A L’Oréal, um dos principais
clientes da Dassault nessa área,
utiliza os softwares da compa-
nhia para a criação
de novas embala-
gens. Além do de-
sign em três dimen-
sões, a empresa uti-
liza os programas
de simulação para
testar a resistência
do material e a pos-
sibilidade de defor-
mação decorrente
do manuseio do produto. “Des-
de que passamos a adotar esse
sistema, fizemos uma grande
economia, não só de dinheiro,
mas também de tempo. O pro-
cesso de design fica muito mais
otimizado quando você elimina
a necessidade de criar protóti-
pos físicos”, afirma Pierre Gar-

det, executivo da área de de-
sign da L’Oréal. Segundo ele,
por ser tudo digital, é muito
mais simples realizar alterações
no projeto conforme pesquisas
com os consumidores indicam
essa necessidade.

“O nosso próximo grande de-
safio é aumentar ain-
da mais essa ques-
tão colaborativa,
criando formas de
colher ainda mais as
opiniões dos varejis-
tas e dos consumido-
res finais”, comple-
ta Gardet.

O ganho de efi-
ciência também foi

o fator que mais chamou aten-
ção da Procter & Gamble ao ado-
tar os sistemas desenvolvidos
pela Dassault para a elaboração
de novos produtos. Antes de
adotar o design virtual, a empre-
sa precisava cumprir separada-
mente etapas como a criação da
embalagem e a concepção de co-

mo o produto deve ficar nas gôn-
dolas do varejo. Agora, todos os
departamentos trabalham para-
lelamente no mesmo projeto.

“Além de ser muito mais prá-
tico, ganhamos velocidade. E is-
so é fundamental, porque uma

companhia que não é rápida pa-
ra inovar acaba não conseguin-
do inovar de fato”, afirma Nils
Mueler, executivo do departa-
mento de TI da companhia ame-
ricana. ■ *O repórter viajou a convite
da Dassault Systèmes

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos (Apex-Brasil) pretende trazer até
12 mil executivos estrangeiros ao país para realizar
rodadas de negócios com empresários brasileiros
durante os jogos da Copa das Confederações, em
2013, e da Copa do Mundo, em 2014. Essa é a prin-
cipal iniciativa da agência com o acordo firmado
ontem junto à Fifa, em que passa a ser apoiadora
oficial dos eventos da entidade responsável pelo
futebol. “É um projeto que visa mostrar todo o po-
tencial do país. Muitos não sabem que a região de
Ribeirão Preto é um pólo odontológico ou que Re-
cife tem um porto digital”, afirma Mauricio Bor-
ges, presidente da Apex-Brasil. A expectativa da
agência é trazer até 150 empresários estrangeiros
por jogo para realizar rodadas de negócios nos
dias que antecedem a partida. Projeto semelhante
é realizado nas provas da Indy, onde nesta tempo-
rada foram gerados US$ 1,13 bi em negócios. ■

Tecnologia marcará festa de premiação do Brasileirão 2012
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A interação de bailarinos no palco com imagens 3D em painéis de LED será a grande

novidade da festa de premiação do Campeonato Brasileiro 2012, que ocorrerá no próximo

dia 3, em São Paulo. A responsável pela organização é a Banco de Eventos, agência

de marketing promocional da Holding Club, que fará a produção com um time formado por

50 profissionais da empresa. Além da entrega da taça para o Fluminense, time campeão

nacional, a CBF premiará os melhores jogadores de cada posição em todo o torneio.

ENCONTRO DE CONTAS

➤

L’Oréal e P&G aderem
ao 3D para a criação
de novas embalagens

Divulgação

Divulgação

Apex entra em campo na Copa

Software da Dassault Systèmes reduz tempo para desenvolver

recipiente, além de simular exposição do produto em prateleiras

FÁBIO SUZUKI
encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Balint Porneczi/Bloomberg

GIRO RÁPIDO

Jackie Chan, astro dos filmes de

artes marciais, sobre a produção

“Chinese Zodiac 2012” ser seu

último longa de ação após ter

participado de mais de 100 filmes.

13%
foi a alta em vendas obtida neste

ano sobre 2011 pela Brasil Kirin

com o refrigerante Itubaína

em São Paulo. Recentemente,

a marca reforçou seu portfólio

com a embalagem de 237 ml.

O processo
de design

melhora ao
se eliminar
protótipo

físico

FRASE

Gabriel Ferreira, de Bruxelas *

gferreira@brasileconomico.com.br

“Eu não sou mais
jovem, honestamente”

MaurícioBorges,daApex-Brasil:
projetograndeduranteaCopa

Usodo3Dreduzotempodedesenvolvimento deembalagens
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 nov. 2012, Empresas, p. 26.




