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Empresas | Tendências&Consumo
Comportamento Varejistas, como a Benetton, instalam manequins equipados com dispositivos usados em aeroportos

Manequins captam hábitos de consumo
Andrew Roberts
Bloomberg
Os manequins expostos nas lojas são feitos para atrair sua atenção. Logo, você poderá estar despertando a deles. O grupo Benetton é uma das marcas da moda
que estão usando manequins
equipados com uma tecnologia
usada para identificar criminosos em aeroportos, para vigiar os
frequentadores de suas lojas.
As companhias varejistas estão adotando o EyeSee, vendido
pela fabricante italiana de manequins Almax, para recolher informações sobre clientes, da mesma
maneira que os varejistas on-line
fazem. O dispositivo de € 4 mil está levando as lojas a ajustar suas
vitrines, layouts e promoções para continuar atraindo os consumidores e estimular os gastos.
“É assustador”, diz Luca Solca,
diretor de análises para o setor de
artigos de luxo da Exane BNP Paribas em Londres. “Você não imaginaria que um dia estaria sendo
observado por um manequim.”
O EyeSee parece bem comum
do lado de fora, com sua estrutura de poliestireno, rosto sem expressão e poses improváveis. Do
lado de dentro, ele não é um boneco. Uma câmera embutida em
um dos olhos transmite dados
para um software de reconhecimento facial igual aos que são
usados pela polícia. Ele registra
idade, sexo e raça dos passantes.
A demanda pelo dispositivo
mostra como o comércio está se
voltando para a tecnologia para
ajudar a personalizar suas ofertas, uma vez que o crescimento da
indústria dos artigos de luxo, que
movimenta US$ 245 bilhões por
ano, está perdendo força. A consultoria Bain & Co prevê que o
mercado de artigos de luxo vai
crescer 5% em 2012, menos da
metade da taxa do ano passado.
“Qualquer software que possa

ajudar a traçar o perfil das pessoas,
mantendo suas identidades no
anonimato, é algo fantástico”, diz
Uché Okonkwo, diretor-executivo
da consultoria Luxe Corp. Isso “poderá realmente melhorar a experiência de compra, a variedade de
produtos e ajudar as marcas a entender melhor seus clientes”.
Algumas lojas empregam uma
tecnologia parecida para observar os consumidores a partir de
câmeras instaladas em lugares estratégicos, mas o EyeSee fornece
informações melhores porque ficam no nível do chão e desperta a
atenção dos clientes, diz a Almax.
O manequim, que começou a
ser vendido em dezembro de 2011
e está sendo usado em três países
da Europa e nos Estados Unidos, já
levou uma loja a ajustar suas vitrines, após o sistema ter revelado
que os homens que compraram
nos dois primeiros dias de uma liquidação gastaram mais que as
mulheres, segundo a Almax.
Um comerciante de tecidos lançou uma linha para crianças depois que um de seus manequins
mostrou que as crianças representavam mais da metade do tráfego
de pessoas na loja no meio da tarde. Outra loja constatou que um
terço dos visitantes que passavam
por suas portas após as 14h era formado por asiáticos, o que a levou a
posicionar funcionários que falam
mandarim nessas entradas.
Max Catanese, presidente-executivo da fabricante de manequins, não quis citar clientes, alegando acordos de confidencialidade. Cinco companhias, que incluem grandes marcas da moda,
estão usando “algumas dúzias”
de manequins e já encomendaram muitos mais, diz Catanese.
A Burberry e a Nordstrom estão
entre as companhias varejistas que
afirmam não estar nessa lista. Mesmo assim, elas estão ajudando a
tornar mais difusa a linha que separa a experiência física de com-
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Os manequins da italiana Almax, equipados com uma câmera no olho, registram idade, sexo e raça dos consumidores

pra e o comércio pela internet, tendo já instalado Wi-Fi, iPads e telas
de vídeo em seus pontos de venda
para cativar melhor os clientes.
A Nordstrom, uma rede americana de mais de 100 lojas de departamentos, diz que o software
de reconhecimento facial pode
estar indo longe demais. “O cenário está mudando, mas sempre
vamos nos preocupar em respeitar os limites dos clientes”, disse
o porta-voz Colin Johnson.

Outros afirmam que elaborar o
perfil dos clientes levanta questões
legais e éticas. Regras dos Estados
Unidos e da União Europeia permitem o uso de câmeras com propósitos de segurança, embora os
comerciantes tenham de colocar
avisos em suas lojas informando
aos clientes que eles podem estar
sendo filmados. Observar as pessoas apenas com finalidade de obter ganhos comerciais pode ir contra essas regras e poderá ser visto

como recolhimento de dados pessoais sem consentimento, diz Christopher Mesnooh, sócio da firma
de advocacia Field Fisher Waterhouse, de Paris.
“Ao entrar no Facebook, antes
de iniciar o processo de registro
você pode ver exatamente quais
informações eles vão recolher e o
que vão fazer com elas”, diz Menooh. “Se você estiver andando por
uma loja, que escolha tem?”
Até agora a Almax não vem en-

frentando obstáculos para vender
os manequins, diz Catenese. Como o EyeSee não armazena imagens, os comerciantes podem usálo, contanto que tenham uma licença de instalação de circuito fechado de televisão, diz ele.
Alguns clientes vêm pedindo
para o EyeSee ser alterado para que
possa reconhecer funcionários,
para que ele não torne confuso o
quadro do comportamento dos
clientes. Nesses casos, os funcionários precisam concordar em ser filmados. Esta opção pode ser ampliada aos clientes, onde os mais
leais seriam convidados a participar em troca de recompensas.
“A comunidade varejista começa a tomar conhecimento da
oportunidade em torno da personalização”, diz Lorna Hall, diretora de varejo da consultoria WGSN,
especializada em moda. “A situação está chegando ao ponto em
que eles têm detalhes a meu respeito, sabem o que comprei na última vez em que estive na loja.”
Para dar ao EyeSee ouvidos,
além de olhos, a Almax está tentando uma tecnologia que reconhece palavras e permite aos comerciantes escutar o que os clientes dizem sobre as roupas usadas
pelos manequins. Catanese diz
que também pretende colocar telas próximas dos bonecos para
despertar os clientes para produtos relevantes para seus perfis, de
uma maneira parecida com os “cookies” e os “pop-ups” da internet.
Mas Hall afirma que tanta sofisticação poderá sair pela culatra, uma vez que há uma linha tênue entre a tecnologia que ajuda
e a tecnologia que irrita. Um lembrete promocional sobre onde
encontrar sapatos femininos
“poderá ser tornar uma versão
digital do vendedor pegajoso e
insistente”, diz ela. “E todos nós
sabemos como nos sentimos em
relação a esses vendedores.” (Tradução de Mario Zamarian)
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Springs traça expansão com franquias
Varejo
Marina Falcão
De São Paulo
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Silva, da Springs: plano para M. Martan, Casas Moysés, Artex e Santista

Amil adquire hospitais em Portugal
Beth Koike e Daniela Meibak
De São Paulo
A Amil confirmou que foi a vencedora da concorrência para a
aquisição dos hospitais da estatal
portuguesa Caixa Geral de Depósitos. A transação foi efetuada por
€ 85,6 milhões, incluindo dívida e
prevendo-se um acréscimo potencial de € 6 milhões caso sejam atingidos determinados objetivos.
O negócio envolve a compra
de sete hospitais, que contam
com mais de 4 mil profissionais
de saúde. Os ativos pertenciam à
Hospitais Privados de Portugal
(HPP), um braço da Caixa Geral.

A operadora brasileira foi uma
das finalistas da concorrência, ao
lado do grupo financeiro Espírito Santo e do empresário Jaime
Antunes, que se aliou a fundos de
investimentos. A Caixa Geral de
Depósitos precisou se desfazer
de negócios não ligados a sua atividade-fim, para atender ao acordo de ajuste que Portugal assinou com o FMI, o Banco Central
Europeu e a União Europeia.
Com a aquisição desses ativos
em Portugal, a Amil volta a atuar
no mercado internacional. A
operadora brasileira já teve presença nos Estados Unidos e Argentina, mas saiu desses países
há cerca de quatro anos para focar no mercado brasileiro com

objetivo de abrir o capital.
No mês passado, a Amil foi adquirida pela gigante americana
UnitedHealth Group em uma
transação avaliada em quase R$
10 bilhões. A empresa americana
já tem operações em Portugal,
onde atende cerca de 800 mil
pessoas. Ainda não está definido
se a atuação no mercado português será realizada por meio da
marca Amil ou UnitedHealth.
A Amil teve prejuízo de R$ 226
milhões no terceiro trimestre, ante
lucro de R$ 37,4 milhões em igual
período de 2011. A perda deveu-se
a provisões, em especial, para ressarcimento do Sistema Único de
Saúde (SUS). A receita líquida subiu 15%, para R$ 2,63 bilhões.
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Na prática, isso significa uma
competição mais nivelada entre
empresas brasileiras e asiáticas.
No terceiro trimestre, a
Springs registrou um prejuízo de
R$ 29,9 milhões, um pouco menos da metade da perda registrada um ano antes. A receita líquida avançou 35,2%, para R$ 462,3
milhões, na mesma comparação.
Recentemente, a companhia
fez um aumento de capital de R$
169 milhões, operação que faz
parte do reestruturação societária e no mercado de capitais da
sua controladora Coteminas.
Questionado por um investidor sobre a possibilidade de
Springs comprar a Teka, empresa do mesmo setor que pediu recuperação judicial há um mês,
Silva disse que o atual portfólio
de marcas da companhia já está
bastante completo, mas que “dependendo do preço, se tiver retorno, quem sabe?”.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 nov. 2012, Empresas, p. B4.

Curta

Barateiro e Partiu

Saúde

Springs não apareceram com força, por enquanto, porque ainda
havia estoque da commodity comprada pelo valor mais elevado. “A
virada [do estoque de algodão] está ocorrendo agora”, disse Silva.
Além disso, o empresário prevê um fenômeno de maturação
das lojas das Artex no próximo
ano, o que também pode aumentar a rentabilidade operacional da companhia.
De modo geral, as condições
para a indústria têxtil nacional
hoje estão melhores do que um
ano atrás. O câmbio está mais favorável às exportações, houve a
desoneração da folha de pagamento e redução da taxa de energia elétrica, afirmou Silva. Em paralelo, disse o empresário, os custos de produção na Ásia estão
sob pressão devido a uma crescente preocupação com as questões trabalhistas e de sustentabilidade ambiental no continente.
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O crescimento da Springs, dona das marcas M. Martan, Artex,
Santista e Casa Moysés, demandará baixo investimento daqui
para frente, de acordo com o
presidente da companhia, Josué
Gomes da Silva. Durante reunião
com analistas e investidores ontem, em São Paulo, o empresário
disse ontem que a expansão da
empresa ocorrerá com abertura
de franquias, principalmente.
Segundo Silva, o foco no varejo
“mudou a lógica do alto capital intensivo”, típica de uma companhia
de raiz industrial. Para ele, os principais ativos da Springs hoje são
intangíveis: as suas marcas M. Martan, Casas Moysés, Artex e Santista.
Ele não informou quantas lojas
a Springs pretende abrir no próxi-

mo ano — hoje são 174 da M. Martan, das quais 126 franquias, e 44
da Artex, todas próprias.
O fortalecimento da empresa
no varejo especializado (com lojas monomarcas) é estratégico,
uma vez que as grandes redes
varejistas não têm a preocupação de agregar valor à categoria
de cama, mesa e banho, disse Silva. “Com a ‘comoditização’ dos
produtos, fica difícil fazer grandes margens", afirmou.
O empresário sinalizou um
horizonte positivo para a
Springs em 2013. A queda no
preço do algodão, recuo da taxa
de juros e fim do efeitos das operações descontinuadas (venda
de ativos no Brasil e nos Estados
Unidos) no balanço da companhia poderão se traduzir em melhores margens e resultados.
Em relação ao ano passado, o
preço do algodão já cedeu, mas os
reflexos disso na performance da

O presidente-executivo da Nova
Pontocom, German Quiroga, disse
ontem que a empresa se prepara
para lançar dois sites, o Barateiro.com.br e o Partiu.com.br. O Barateiro.com vai reunir produtos de
estoque com pequenas avarias e
que serão vendidos a preços mais
baixos que a média do mercado. O
lançamento ocorrerá ainda este
ano. O Partiu.com, um site para a
venda de pacotes de viagens, será
lançado neste mês, inicialmente
em algumas praças do país. Quiroga participou ontem do evento
E-merging Markets, na zona sul de
São Paulo. A Nova Pontocom é
uma empresa do Grupo Pão de
Açúcar e reúne as operações on-line da Casas Bahia e do Ponto Frio.

Movimento falimentar
Falências Requeridas

Processos de Falência Extintos

Requerido: Contreras Engenharia e Construções Ltda. - Requerente: Python Engenharia e
Equipamentos Industriais Ltda. - Vara/Comarca:
2a Vara de Ribeirão Pires/SP
Requerido: Mogi Produtos Siderúrgicos Ltda. Requerente: Primeira Linha Factoring Fomento
Mercantil Ltda. - Vara/Comarca: 2a Vara de Mogi
Das Cruzes/SP
Requerido: Pqs Serviços de Engenharia Ltda. - Requerente: Yaga Broadcast Vídeo Ltda. Epp - Vara/Comarca: 8a Vara de Osasco/SP
Requerido: Trans Naka Terraplanagem Ltda. Endereço: Av. Elísio Teixeira Leite, 1980, Bairro de
Vila Brasilândia - Requerente: Auto Posto e Conveniência Sp12 Ltda. - Vara/Comarca: 1a Vara de Falências de São Paulo/SP

Requerido: Betume Cachoeiro Ltda. - Requerente:
Betunel Indústria e Comércio Ltda. - Vara/Comarca:
3a Vara de Cachoeiro do Itapemirim/ES - Observação: Pedido julgado improcedente
Requerido: Canguru S/A Indústria e Comércio de
Produtos Plásticos - Requerente: Electro Platic S/A
- Vara/Comarca: 1a Vara de Criciúma/SC - Observação: Petição inicial indeferida
Requerido: Construmax S/C Ltda. - Requerente:
Projete Construtora Ltda. - Vara/Comarca: 3a Vara
de Itapeva/SP - Observação: Pedido julgado improcedente
Requerido: Excelência Viagens e Turismo Ltda.
ME ( Auto Falência ) - Requerente: Excelência Viagens e Turismo Ltda. ME - Vara/Comarca: 1a Vara
de Criciúma/SC
Requerido: Imbrasil Comércio de Refrigeração
Ltda. - Requerente: Sonaex S/A Indústria e Comércio
de Aço - Vara/Comarca: 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de Curitiba/PR
Requerido: Steelcifa International Comércio e
Exportação Ltda. - Requerente: Banco Indusval S/A
- Vara/Comarca: 1a Vara de Atibaia/SP - Observação:
Desistência homologada

Falências Decretadas
Empresa: Amálio L. Soares Epp - Endereço: Rua
Dr. Colares, 35 - Administrador Judicial: Dr. Joaquim Alves de Quadros - Vara/Comarca: 1a Vara de
Ponta Grossa/PR
Empresa: Construtora Quadros Cadar Ltda. Administrador Judicial: Dr. Carlos Eduardo Cancherini - Vara/Comarca: 2a Vara Empresarial de Belo
Horizonte/MG
Empresa: José Aparecido Pedrini Companhia Ltda. - Administrador Judicial: Dr. Gilberto Giansante Vara/Comarca: 3a Vara de Mogi Guaçu/SP
Empresa: Miral Miranda e Filhos Ltda. - Administrador Judicial: Dra. Clélia Maria Araújo de Oliveira Vara/Comarca: 1a Vara de Dom Pedrito/RS

Recuperação Judicial Deferida
Empresa: Murilo de Melo Machado ME - Endereço: Fazenda Boi Pintado, Povoado da Platina - Administrador Judicial: Sr. Sérgio Henrique Miranda
de Souza, Contador - Vara/Comarca: Vara Cível de
Santo Antônio da Platina/PR

