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Tecnologia nacional 
empodera varejo

No fi nal de 2016, fomos 

surpreendidos por 

diversas inovações 

tecnológicas aplicadas 

ao varejo. Todas elas 

prometendo aos seus 

clientes benefícios 

que agregam valores 

gigantescos
 

A Amazon, gigante ame-
ricana do varejo, por 
exemplo, lançou o seu 

modelo de lojas de super-
mercados usando sensores 
impressionantemente tecno-
lógicos, utilizados em veículos 
inteligentes como Tesla, para 
detectar os movimentos de 
seus clientes e contabilizar 
suas compras. Realmente im-
pressionante!

Na verdade, a Amazon vem 
surpreendendo e lançando 
novidades no varejo com uma 
frequência admirável; desde 
robôs inteligentes, que fazem 
todas as movimentações de 
produtos em seus armazéns, 
até a utilização de drones para 
fazer entrega de maneira quase 
online, venda proativa, em que 
eles analisam o comportamen-
to de seus clientes e, baseado 
em seu histórico, mandam 
produtos em sua casa para que 
analisem se querem comprar. 
Caso não queiram, basta de-
volver os produtos sem custos. 
Agora a empresa lançará o 
supermercado inteligente, sem 
caixas registradoras ou com 
muita interação humana.

Outro exemplo de tecno-
logia aplicada ao varejo, mas 
de maneira menos invasiva, 
é a japonesa Panasonic, que 
lançou uma cesta de compras 
inteligente. O cliente pode 
realizar a leitura do código de 
um produto por vez e adicionar 
à cesta de compras. Ao fi nal, a 
cesta é colocada em um che-
ckout e, automaticamente, dá 
lugar a uma sacola plástica. O 
pagamento pode ser feito no 
próprio caixa.

Há muitos anos o varejo bra-
sileiro vem tentando inserir a 
tecnologia em suas operações 
como RFID, etiquetas eletrô-
nicas, self checkout, além de 

outras soluções. O que aconte-
ce muito é que estas soluções 
acabam não fazendo muito 
sucesso em terras tupiniquins 
por terem custos elevados para 
sua implantação e, além disso, 
manutenção um tanto comple-
xa e especializada.

Trazendo para o dia a dia, 
sabemos que estes carros in-
teligentes que citei acima são 
maravilhosos, ecologicamente 
corretos, econômicos, tecnoló-
gicos, interativos, arrojados e 
caríssimos! Imaginem estes ve-
ículos nas estradas brasileiras! 
Aqui não temos faixas e nem 
boa pavimentação, nossas sina-
lizações não são das melhores, 
ou seja, como eu posso utilizar 
tamanha tecnologia, se não 
conseguimos dar o básico para 
o funcionamento dos veículos 
que possuímos hoje?

Assim é o nosso varejo. Ve-
mos tecnologias fantásticas 
que atendem a demanda de 
outra realidade, com preços 
inacessíveis, e sonhamos com 
um público que se adapte a 
esta tecnologia quando, na 
realidade, não temos precifi ca-
ção e exposição corretas, não 
controlamos nossa operação 
e temos tecnologia nacional 
que pode atender às demandas 
reais do varejo brasileiro.

Soluções como o RuB™, que 
já teve sua efi cácia comprovada 
e está em pleno funcionamento 
em mais de quinhentas lojas 
em todo território nacional, é 
um bom exemplo. Utilizando 
funções simples e eficazes 
que são relevantes ao piso de 
venda e a um valor justo para o 
varejista. Dou total apoio e sou 
fã de novas tecnologias e ideias, 
mas, antes de qualquer coisa, 
sou a favor do amadurecimento 
da tecnologia que possuímos 
hoje, para que possamos inte-
grar a tecnologia do amanhã. 
Tomara que esta batalha entre 
as gigantes continue e que, em 
um futuro próximo, possamos 
usufruir de toda esta tecnolo-
gia. Mas hoje, eu sou mais um 
carro do dia a dia que me leve 
para onde eu queira ir e com 
efi cácia, do que um super carro 
para mostrar aos outros.

 
(*) É diretor de operações da GIC.

Ivan Fernandes (*)
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News@
Dahua lança câmera de segurança 
anticorrosão

@Ambientes como Portos, Indústrias Químicas, Costa Maríti-
ma ou Ilhas, necessitam de soluções de segurança robustas, 

capazes de superar a alta salinidade ou vapores corrosivos. Para 
cenários críticos e difíceis a Dahua desenvolveu série DH-SD60230U-
HNI-SL, com câmeras dome PTZ fabricadas em aço-inoxidável 
anticorrosão e resistentes à água, que agregam durabilidade e 
imagens em alta-resolução. 

Ambiente voltado para divulgação de estudos e 
análises sobre o setor de óleo e gás

@O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) 
lançou no seu portal um ambiente voltado para divulgação de es-

tudos e análises sobre o setor de óleo e gás. O material está reunido no 
Observatório do Setor (www.ibp.org.br/observatorio-do-setor), que será 
atualizado periodicamente com informações do mercado. O objetivo de 
apresentar os indicadores do setor e sua evolução, assim como estudos 
realizados pelo IBP e seus parceiros.

iZettle anuncia parceria com Sebrae-SP para 
incentivar Super MEI

@A iZettle, empresa que está reinventando soluções de pagamentos 
e serviços fi nanceiros, é a nova parceira do Sebrae-SP no incentivo 

ao Programa Super MEI, que capacita microempreendedores individuais 
(MEIs) do Estado de São Paulo. Graças à parceria, todos os graduados 
nas quatro etapas do programa - formalização, cursos de gestão, for-
mação técnica e acesso ao mercado - poderão adquirir as máquinas de 
cartão da iZettle com desconto e não pagarão taxas no primeiro mês 
de uso (http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br).

Como a internet das coisas 
ou IoT, big data, omnichan-
nel, marketing de conteúdo, 
e-commerce, SEO ou a social 
media, por exemplo, estão im-
pactando o mercado? Dados 
revelam que 84% das pessoas 
buscam algo pelo Google an-
tes de realizar uma compra. 
Destas, apenas 17% vão para 
a segunda página da pesquisa e 8% vão para a terceira. Essa e 
outras questões foram a tônica do 19º encontro de executivos e 
convidados do grupo CEO Insights que aconteceu nesta quinta-
feira, na IBE-FGV Campinas e reuniu cerca de 100 pessoas.

O presidente da IBE-FGV Heliomar Quaresma abriu o evento 
e destacou a importância do encontro de executivos. “Este é 
o fórum adequado para os líderes que estão em busca de ino-
vação e networking, que estão com olhos focados na retomada 
e prontos para tomarem decisões arrojadas. Ou que desejam 
compartilhar experiências com seus pares”.

 “Precisamos nos atualizar para acompanhar as novas tecno-
logias. O social é uma via de mão dupla. É iniciar uma conversa 
com o usuário, por isso, a experiência do consumidor é tudo. É 
necessário criar processos claros e defi nidos para possibilitar a 
velocidade da resposta, treinar a equipe e envolver os stakehol-
ders. Empatia e autenticidade nesse processo são fundamentais”, 
defendeu Marcos Sgarbi, líder de marketing digital da 3M. Na 
ocasião, ele falou sobre o poder da internet para negócios.

Para Adriane Uchiyama Piffer, líder de e-commerce da 3M, 
não há mais que se pensar em vendas online sem focar em ma-
rketplaces. Nos EUA, 33% das buscas por produtos acontecem 
na Amazon e 25% no Google. Na China, cerca de 80% do fatu-

ramento e-commerce é feito 
através de marketplaces. “Es-
ses mercados apontam o que 
deverá começar a acontecer 
por aqui”, afi rmou. Segundo 
ela, isto ocorre porque os 
portfólios são mais completos, 
há comparação de preços e 
atendimento diferenciado a 
clientes tornam a experiência 

de compra melhor. “Já com as novas tecnologias como a internet 
das coisas, a efetivação da compra acaba fi cando mais próxima 
do momento em que a necessidade é criada”, disse.

O head de marketing, e-commerce e insights Helio Matsumo-
to, falou sobre a competição no mundo digital. A perspectiva 
é que em 2020 sejam 20 bilhões de dispositivos conectados 
em todo o mundo. “São informações sendo compartilhadas, 
geradas e transformadas a todo segundo. Isso vai mudar a forma 
de competitividade e colaboração entre as empresas. Quem 
quiser competir nesse novo mercado é preciso entrar nesta 
moderna plataforma digital. É preciso analisar os objetivos 
do seu negócio e tornar única a experiência do consumidor. 
Usar as ferramentas inteligentes de tecnologia como novos 
aplicativos, veículos automatizados, drones, o que for neces-
sário”, recomendou.

Julio César Nogueira de Sá é professor da IBE-FGV e CEO da 
Adecil.com. Ele contou como transformou sua empresa online 
na maior revendedora de produtos 3M no ambiente digital. 
“Quando nossos clientes tentam fazer algo parecido só chegam 
a 10% do que fazemos, porque hoje nós estamos em todos os 
marketplaces, estamos em todos os canais digitais e alimentamos 
nosso ecossistema de negócios diariamente”.

Especialistas falam sobre tendências em 
marketing digital no Brasil

Victor Canô (*)

Antigamente, as marcas 
buscavam jornais, revis-
tas, rádios e principal-

mente, televisão para chegarem 
ao seu público alvo. Porém, as 
coisas mudaram e observamos 
que uma boa parte da população 
deixa seus televisores desliga-
dos e procura entretenimento 
em dispositivos conectados à 
internet. Um exemplo disso foi o 
número divulgado pela Agência 
Nacional de Telecomunicações, 
a Anatel, no fi nal de janeiro, que 
mostrou que em 2016 houve 
um crescimento de 4,3% na 
contratação de banda larga 
fi xa no Brasil. Já na contrata-
ção de outros serviços houve 
queda, como na TV por assinatura, que perdeu mais de 300 mil 
assinantes, encolhendo 1,6% em relação ao ano anterior. Mesmo 
assim, muitas empresas ainda se perguntam: Por que investir 
em publicidade na internet, já que sempre são aqueles formatos 
padrões e não tão atrativos?

Primeiramente, vale lembrar que os formatos de publicidade 
digital mudaram. Hoje, não estamos mais dependendo apenas 
dos banners com tamanhos pré-determinados, que pouco im-
pactam o público. O mercado oferece diversas opções para que 
as marcas cheguem de fato em seu target, como nos anúncios 
em formato display. Eles possibilitam que as marcas estejam 
mais próximas de seus clientes da maneira certa, com 100% de 
visibilidade e alta escala de defi nição, incluindo vídeos. Esse é 
só um exemplo e ressalto que temos inúmeras outras formas de 

Por que investir em novos 
formatos na publicidade digital? 
A cada ano, a tecnologia traz para as pessoas uma nova forma de olhar para o mundo e a internet é 
a principal janela para essa vasta exploração. Hoje, cada vez mais pessoas estão conectadas, o que 
corroborou para a transformação de diferentes mercados, e um dos que mais evoluiu foi o publicitário

se criar uma publicidade efetiva e em diversas mídias, como o 
mobile e também no conteúdo sob demanda.

Além disso, esses novos formatos possibilitam um monito-
ramento em tempo real de uma campanha e com serviços que 
aumentam a efetividade do engajamento com o público. Todas 
essas funcionalidades podem estar reunidas com programação 
personalizada, oferecendo a possibilidade de integrações com 
serviços terceiros e ainda mais fl exibilidade de conteúdo, alcan-
çando um maior número de pessoas por meio de sites, blogs e 
páginas espalhados nas redes de publishers. Tudo isso vai muito 
além do padrão para impactar o usuário e criar uma nova expe-
riência de anúncios online. Claro que dentro de um orçamento 
baixo, comparado com um valor de mercado de uma campanha 
feita especialmente para televisão.

Por isso, sempre que buscar uma maneira efetiva de chegar 
ao seu público e gerar engajamento, a publicidade digital é uma 
excelente opção, já que além da interação que ela proporciona, 
dando às marcas diversas possibilidades de se mostrar ao con-
sumidor por meio dos diferentes tipos de anúncios, ela estará 
sempre acompanhando as pessoas, que hoje em dia, estão cada 
vez mais conectadas. Esse é apenas o primeiro passo, pois nos 
próximos anos uma revolução ainda maior irá acontecer com 
a Internet das Coisas, onde qualquer tipo de aparelho estará 
conectado com a rede mundial de computadores.

(*) É CEO da Cazamba, empresa de tecnologia em mídia, referência em inovação 
no engajamento de marcas com seus consumidores.

90% utilizam a TV 
para se informar e é o 
veículo mais confi ável
A pesquisa Consumo de Notícias 

do Brasileiro realizada em parce-
ria entre a Advice Comunicação 
Corporativa e a BonusQuest, que 
tem como objetivo entender quais 
são os novos hábitos de consumo 
de informação com a chegada 
das tecnologias e a credibilidade 
dos veículos, mostra que 90% 
dos respondentes assistem a TV 
com o objetivo de se informar, não 
apenas entreter. 

Quando perguntados acerca da 
confi ança nas informações veicu-
ladas na TV, 69% disseram confi ar. 
É a maior proporção comparada 
aos outros veículos, como jornais 
(71%), rádio (66%), portais de 
notícias (65%), revistas (56%) 
e mídias sociais digitais (26%), 
consagrando também o fato de 
que os brasileiros prefi ram essa 
mídia pela confiabilidade das 
notícias.

Os jornais das organizações Glo-
bo respondem por mais de 70% do 
atual consumo de informação via 
TV. Os entrevistados elencaram 3 
jornais da emissora como os prin-
cipais programas utilizados para 
se informar. O Jornal Nacional, 
em primeiro lugar, teve 45% dos 
votos, seguido da Globonews com 

17% e do Jornal da Globo com 
10%. Na classifi cação geral, o 
Jornal da Record fi cou com 10% 
da preferência.

Outro recorte interessante 
que a pesquisa nos evidenciou 
foi que dos 17% que elencaram 
a Globonews como o principal 
programa com viés informacio-
nal. Esse número sobe para 30% 
quando selecionamos os diretores 
(possuem responsabilidade sobre 
mais de uma equipe) e para 20% 
quando selecionamento quem 
trabalha com comunicação. 

“A audiência do Jornal Nacio-
nal não é surpresa, crescemos 
sabendo que é o jornal televisivo 
de maior audiência do País. Mas a 
grande adesão da Globo News, um 
canal dedicado exclusivamente à 
notícia, com mais análises e temas 
econômicos e polítivos, como 
fonte de informação surpreendeu 
positivamente”, conclui Fernanda 
Dabori, presidente da Advice Co-
municação Corporativa”.

A pesquisa, realizada em no-
vembro do ano passado por meio 
de questionários no aplicativo 
BonusQuest, e-mail e em redes 
sociais, teve um universo de mil 
entrevistados em todo o Brasil.

Notebooks 
ultracompactos

A Dell – líder no mercado brasileiro de 
computadores* – anuncia o lançamento dos 
notebooks ultracompactos Inspiron 14 7000 
(14 polegadas) e Inspiron 15 7000 (15 polega-
das), que são os primeiros equipamentos da 
linha com tela infi nita. Todos os modelos vêm 
com a 7ª geração de processadores Intel Core 
e placa de vídeo NVIDIA GeForce GT 940MX, 
oferecendo alta mobilidade, em um design 
com medidas compactas e a maior autonomia 

de bateria do portfólio Inspiron: até 10 horas 
sem a necessidade de recarga.

“Os notebooks Inspiron 7000 foram desenvol-
vidos com algumas das principais tecnologias 
desenvolvidas globalmente pela Dell, como a 
exclusiva tela infi nita, que garante um maior 
espaço útil de tela, permitindo assim que 
esses sejam os menores notebooks de 14 e 15 
polegadas do mercado e ofereçam uma melhor 
experiência para assistir conteúdos em vídeo, 
como fi lmes e séries”, explica Raquel Martins 
Braga, Gerente de Marketing de Produto para 
Consumidor Final da Dell Brasil. “A Dell entende 
que o consumidor busca mais do que apenas 
portabilidade: ele busca um equipamento que 

combine a alta mobilidade com o máximo de-
sempenho possível em um dispositivo móvel 
com medidas compactas”, complementa.

Os modelos são produzidos com acabamento 
externo em alumínio escovado e com duas opções 
de cores: prata e dourado. Os equipamentos têm 
tela com tecnologia IPS (para melhores ângu-
los de visão) e tela infi nita, resolução Full HD 
(1920x1080) e tecnologia Dell True Color, que 
permite uma calibragem com cores até duas vezes 
mais vívidas e vibrantes. A experiência multimídia 
é enriquecida ainda mais a partir da tecnologia 
de processamento sonoro Waves MaxxAudio Pro, 
que amplia a fi delidade do áudio na reprodução 
de vídeos e músicas (www.Dell.com.br).


