
8 | Negócios DIÁRIO DO NORDESTE

FORTALEZA, CEARÁ-DOMINGO, 21 DE SETEMBRO DE 2014

Listasexadrezes
� A Freeboard lança a coleção Verão 2014/2015 para homens
de toda as idades. A coleção nasceu com influência do grafiteiro
baiano Toz, dos traços da carioca Beatriz Milhazes e do ritmo
regueiro do Natiruts. A marca explora bastante as listras, os
xadrezes e o mix de tecidos leves.

Design italiano
� A linha Sicilia, lançamento das lojas Bagaggio, apresenta malas,
frasqueiras e sacolas com design italiano e moderno. As bagagens
são de alta qualidade, confeccionadas em vinil, e têm sistema de
zíper antifurto SafeBag. Possuem alça retrátil e ajustável e 4 rodas
giratórias em 360 graus. Preços: de R$ 119,90 a R$ 439,90.

PirulitodoBobEsponja
� A tradicional marca de pirulitos Chupa
Chups, pertencente a Perfetti van Melle,
lança para todo o mercado nacional o Chupa
Chups Surprise Bob Esponja. O produto
contém um pirulito e um brinquedo. Ao
todo, são 12 brinquedos colecionáveis dos
personagens mais famosos do desenho

animado. O produto estará disponível
nos próximos meses em diversos

pontos de venda, como padaria,
lojas de conveniência e

supermercados. O
preço sugerido

para o produto
é de R$ 6,99.

Aerossolda
Natura
� O desodorante
aerossol Ecocompacto
marca a entrada
definitiva da Natura no
segmento de
desodorantes
aerossóis, com uma
proposta que traz 48%
menos impacto
ambiental e 24h de
proteção
antitranspirante e
desodorante. O
lançamento chega ao
mercado a partir deste
mês nas fragrâncias
Natura Erva Doce e
Natura Tododia
Macadâmia. Preço
sugerido Natura Erva
Doce e Tododia: R$
15,90.

LANÇAMENTOSFOCO NO CLIENTE

Osetortemvoltado
maissuaatenção
emlevarsoluções
inovadorasparaas
mãosdoconsumidor

Na avaliação do diretor comer-
cialdaConsinco,SilvioSousa,os
supermercados passam hoje por
uma importante mudança, na
qual os empresários do setor –
que inauguraram diversas lojas
nosúltimosanos–nãosepreocu-
pam apenas em abrir novas uni-
dades, mas em garantir maior
qualidade das operações das lo-
jas já existentes.

“Nós, que desenvolvemos sis-
temas de gestão, apostamos que
um dos caminhos para nosso va-
rejo é levar a automação tam-
bém para as mãos dos clientes. E
isso é possível com a
popularização dos dispositivos
móveis. A Consinco, que tem in-
vestidopesadoem soluçõespara
mobilidade, acredita que produ-
tosque já são tendênciana Euro-
pa e nos Estados Unidos ganha-
rão força no Brasil”, afirma.

Entre as inovações que já fa-
zem sucesso no exterior e que
deverão ser destaque no Brasil,
ele cita o self check-out, tecnolo-
gia voltada para pequenas com-
pras. “Os consumidores regis-
tram as mercadorias em um ter-
minal. Existe, ainda, o self scan-

ning, que permite o registro dos
itenscoma ajudadecoletoresde
dados, ainda na gôndola. E o
túnel para checkout, com várias
câmeras que leem os códigos de
barras das mercadorias na estei-
ra, não importa a posição em
que elas estejam. Todo o proces-
so é realizado pelos clientes, in-
clusive o pagamento com cartão
de crédito ou débito”, completa.

Elecontaquejáexistemproje-
tos piloto dessas iniciativas no
Brasil e se mostra otimista quan-
to à breve popularização dessas
soluções. “Acredito que, em três
ou quatro anos, essas soluções
estarão disponíveis em número
razoável nos principais centros
urbanos do País”, afirma.
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