
O Buscapé Company, em parce-
ria com a VTEX, acaba de anun-
ciar o lançamento do XLite, uma
plataforma que permite que o pe-
queno varejista online tenha
acesso aos serviços e produtos de
ponta do mercado, que até hoje
somente os grandes dispunham.
A versão lançada foi o Xlite Bus-
capé Company, que além de pla-
taforma e meio de pagamento, in-
clui mídia gratuita no Buscapé,
inteligência e recomendação de
produtos do eBehavior, relató-
rios do e-bit e demais benefícios
do Buscapé Company.

De acordo com vice-presi-
dente do Buscapé, André Biuse
Ghian, esta ferramenta surgiu
após ver uma necessidade no
mercado. “Desenvolvemos o

conceito e procuramos a VTEX
para fornecer a plataforma”,
conta Ghian.

A solução Xlite, baseada na
tecnologia VTEX, é inovadora
porque permite que o pequeno
varejista tenha acesso aos servi-
ços e produtos de ponta do mer-
cado, que até hoje somente os
grandes poderiam dispor.

Segundo o VP da empresa, o
custo para o pequeno e médio em-
presário é bem menor do que se
ele fechasse vários contratos para
conseguir inúmeros serviços.
“Estamos fornecendo tudo o que
ele preciso em apenas uma plata-
forma. A vida do comerciante fi-
ca mais fácil. Consequentemen-
te, ele consegue lidar com outros
problemas”, contou André.

O serviço ajuda os micro e pe-
quenos empreendedores a eli-
minarem custos de operações,
otimizar o desempenho da loja

e concorrer no mercado com
qualidade equivalente aos gran-
des players.

Sem revelar os valores de in-
vestimento, Ghian afirmou que
este foi o maior projeto do gru-
po neste ano. “Nós lançamos
outras duas plataformas. As ou-
tras continuam no mercado,
porque acabam sendo comple-
mentares”, disse.

O lojista que desejar migrar a
operação de e-commerce terá
custo zero de set up da platafor-
ma e do meio de pagamento.
Além de contar com inúmeros
templates que podem ser adquiri-
dos de agências homologadas.
No Xlite, por ser uma plataforma
com conceito de comunidade, o
cliente terá completa liberdade
de layout que poderá ser custo-
mizado por qualquer profissio-
nal de CSS e HTML ou agência,
certificados pela VTEX. ■ C.M.

A Samsung Electronics prova-
velmente vai antecipar o lança-
mento do novo modelo do
smartphone Galaxy, que pode-
rá ter uma surpreendente tela
inquebrável. O lançamento de-
ve acontecer em abril.

Como os smartphones estão

cada vez mais parecidos uns com
os outros, uma tela que nunca
quebra seria um grande ponto a
fator da companhia sul-coreana,
que disputa com a Apple a lide-
rança do mercado de smartpho-
nes, que movimenta mais de
US$ 200 bilhões/ano.

O Galaxy S IV deverá tam-
bém ter tela maior, um podero-
so processador quad-core e
uma câmera de 13 MP e 441 ppi,

acima dos 306 ppi do Galaxy S III
e dos 326 ppi do iPhone 5.

“No futuro haverá telas inque-
bráveis e flexíveis. O Galaxy S IV
ou V terá tela inquebrável e tal-
vez flexível ou dobrável. No má-
ximo em 2014. Isso vai mudar o
mercado”, opinou Mark New-
man, analista da Stanford Berns-
tein, em Hong Kong.

A Samsung não quis comentar
o assunto. ■ Miyoung Kim, Reuters

A evolução dos dispositivos móveis, de tecnologias como
o cloud computing, e a chegada de tendências irreversí-
veis como o Bring Your Own Device (BYOD) dentro do
ambiente corporativo vêm revolucionando a forma com
que trabalhamos com ganhos de agilidade, comunicação
e produtividade. Por outro lado, essas inovações são uma
pedra no sapato dos responsáveis pela área de TI das em-
presas, porque podem representar uma ameaça para o
ambiente de segurança.

Diante da rapidez do surgimento de novas tendências e
tecnologias, um dilema passou a fazer parte do dia a dia dos
CIOs, diretores e gerentes de TI: qual a melhor forma de li-
dar com tantas mudanças? Devemos adotar uma postura li-
mitante e proibir o uso de dispositivos pessoais, redes so-
ciais e outros recursos dentro do ambiente da empresa?

Embora alguns ainda assumam uma postura focada na
restrição visando um ambiente menos complexo de se ad-
ministrar, muitas vezes o resultado é exatamente o inver-
so ao esperado. Isso porque, ao bloquear esse tipo de tecno-
logia, a área de TI reduz a flexibilidade e pode não tirar pro-
veito do potencial de negócios que pode advir da nuvem,
redes sociais ou de funcionários que utilizem seus dispositi-
vos pessoais ou não homologados. Além disso, acaba assu-
mindo a responsabilidade sobre o ambiente de TI para si,
deixando o usuário da rede à margem do processo.

A chave para um ambiente de segurança descomplicado,
e que desfrute de integridade, disponibilidade e autenticida-

de, passa pelo envolvi-
mento dos funcionários
na responsabilidade de
proteger a rede corporati-
va, e pela conscientiza-
ção de que é possível tra-
zer as novas tecnologias
para dentro do dia a dia
do trabalho, mas de for-
ma consciente. Para que
isso funcione e o funcio-
nário possa ter disponibi-
lidade destes recursos, a
criação de uma política
de segurança da informa-
ção, que deixe claros os
direitos e deveres de ca-

da usuário da rede, e a implementação de uma infraestrutu-
ra tecnológica que garanta uma segurança efetiva e com fa-
cilidade de gerenciamento, são fundamentais.

Este meio termo é saudável, porque deixa explícita a
responsabilidade de cada uma das partes. O funcionário
terá a consciência de que ele está autorizado a usar seu
e-mail pessoal, mas que ele poderá ser responsabilizado
caso envie um arquivo ou informação sigilosa da empre-
sa, por exemplo. Terá autorização para usar uma ferra-
menta de Chat, mas saberá que está sendo monitorado
para que nada confidencial seja transmitido.

Em paralelo a esta política, a empresa deve investir em
ferramentas e serviços que a ajudem a ter a melhor solu-
ção de segurança para suas necessidades. Ela não precisa
ser necessariamente o UTM mais caro do mercado, ou o
antivírus mais utilizado, mas sim aqueles recursos que
mais se adequam à estratégia de negócio da organização.
Para saber quais são estes recursos, é indicado que a em-
presa conte com uma consultoria de um fornecedor espe-
cializado, que contemple um estudo da infraestrutura
atual e uma ampla avaliação dos riscos existentes. Este tra-
balho resultará em uma sugestão da melhor estratégia e ar-
quitetura para que a empresa tenha uma visão holística de
seu ambiente de segurança.

O fato é que não há como remar contra as tendências.
Empresas que limitarem seus funcionários de utilizarem
a força da rede social, por exemplo, ou a agilidade propor-
cionada por soluções de transmissão de voz e vídeo via In-
ternet, estarão não só afastando seus colaboradores, mas
deixando de desfrutar os benefícios de produtividade tra-
zidos por esses novos recursos. O segredo é compartilhar
as responsabilidades e aproveitar o que cada uma das no-
vas tecnologias tem a oferecer. ■

Novo serviço para os
pequenos varejistas
Ferramenta do Buscapé
ajuda o micro e pequeno
empreendedor a reduzir custos

Smartphone Galaxy com tela inquebrável
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Por uma TI mais segura

Samsung deve antecipar o
lançamento do novo modelo
para abril do próximo ano
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As inovações
tecnológicas e as
novas tendências são
uma pedra no sapato
dos responsáveis pela
área de TI, porque
podem representar
uma ameaça
para o ambiente
de segurança

André Ghian, do Buscapé: a vida do comerciante fica mais fácil com apenas uma plataforma
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,7, 8 e 9 dez. 2012, Inovação & Tecnologia, p. 15.




