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DEFESA

Google nega violação de patente
da Oracle na criação do sistema Android
A Oracle processou o Google, em agosto, por violação de patente
no desenvolvimento do Android, sistema operacional para celulares
da gigante da internet. Em resposta enviada a uma corte federal na
Califórnia, o Google afirma que a queixa da Oracle inclui alegações
vagas e generalizadas. A empresa alega que o Android é um software
de plataforma aberta, e que todos os dados do projeto são públicos.

LEVANTAMENTO

Internet atinge 196,3 milhões de
domínios no segundo trimestre de 2010
A base global de nomes de domínios da internet cresceu mais de
3 milhões no segundo trimestre do ano, segundo o dossiê sobre
a indústria de domínios na internet, publicado pela VeriSign. Ao fim do
período, a base ultrapassava 196,3 milhões de nomes. O total do segundo
trimestre representa um aumento de 2% em relação ao primeiro trimestre
de 2010 e de 7% em comparação com o segundo trimestre de 2009.
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As modernas práticas de gestão
empresarial já reconhecem a
área de comunicação como fun-
damental para o bom desempe-
nho de companhias de qualquer
porte. Isso porque o resultado
operacional depende direta-
mente da confiança de todos os
públicos interessados no negó-
cio: financiadores, clientes e,
principalmente, funcionários. O
livro O Gerente Comunicador –
Um Guia Prático da Comunica-
ção Gerencial, lançado ontem
pelo consultor e jornalista José
Eustáquio Oliveira, busca facili-
tar esse processo.

Durante 20 anos, Oliveira tra-
balhou na área de comunicação
da Açominas, siderúrgica de Mi-
nas Gerais, privatizada em 1993.
Foi exatamente o processo de
privatização da empresa que fez
com que ele decidisse, 18 anos
depois, lançar o livro com a ex-
periência vivida como responsá-
vel pela comunicação da compa-
nhia. “Naquela época, eu preci-
sava mostrar para a sociedade e
para os próprios funcionários
que a privatização era a solução
para manter a Açominas cres-
cendo”, afirma. “Passado 18
anos, o mercado ainda estava ca-
rente deste tipo de informação”.
O livro ensina aos profissionais de
recursos humanos e aos próprios
executivos a planejar uma estra-
tégia eficaz de comunicação, que
atenda a todos os públicos.

A necessidade de orientar os
executivos brasileiros com rela-
ção à comunicação corporativa ,
segundo Oliveira, deve-se à re-
cente democratização do país,
na década de 1980. “O consu-
midor passou a cobrar mais,
assim como os próprios funcio-
nários. As empresas ainda estão
se adaptando a isso”, afirma.

Folha de pagamento
Na visão do autor, as empresas
também precisam entender que
seus funcionários são parceiros.
“Quando a Açominas foi priva-
tizada, os empregados ficaram

com 20% das ações. Isso esti-
mula o trabalho e aumenta a
qualidade do serviço”. Por isso,
a obra lançada em São Paulo terá
complemento em breve. Olivei-
ra afirma que até o fim de 2011
deve lançar um novo título,
agora sobre modelos de gestão
compartilhada, quando os fun-
cionários são também acionistas
da própria companhia.

Qualidade
No que se refere à gestão, o au-
tor alerta para a necessidade de
o Brasil melhorar muito a pro-
dução para conquistar definiti-
vamente a confiança de todos os
públicos. “No Japão, para cada
mil peças produzidas, 0,7 apre-
sentam defeito. No Brasil, esse
número chega a 400 peças de-
feituosas para cada mil produzi-
das”, diz.

Mesmo com um longo cami-
nho a seguir, o consultor afirma
que o brasileiro tem uma capaci-
dade de adaptação muito gran-
de, e isso acaba ajudando na
formação dos comunicadores
empresariais. “As empresas pre-
cisam entender que os profissio-
nais de recursos humanos de-
vem gerir pessoas. Cabe a eles
treinar e capacitar os funcioná-
rios para poderem melhorar
cada vez mais seu trabalho”. Os
caminhos para isso estão deta-
lhados no livro. ■

Executivos ganham guia prático
da comunicação gerencial
Livro ensina profissionais de recursos
humanos e de outras áreas a dialogar
com clientes, investidores e funcionários

Até o fim de 2011,
o autor deve lançar
um novo título,
desta vez sobre
modelos de gestão
compartilhada,
quando os
funcionários são
também acionistas
da empresa

Murillo Constantino

José Eustáquio Oliveira, escritor: “O consumidor
e os funcionários passaram a cobrar mais.
As empresas ainda estão se adaptando a isso”

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 30.
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