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● Em tempos de uma agenda
esportiva agitada, com Copa
do Mundo em 2014 e Olim-
píadas em 2016, é natural que
assuntos relacionados à in-
fraestrutura venham à tona. As
abordagens variam, mas o que
mais aflige é a questão dos ae-
roportos. Cada vez mais movi-
mentados, é notável que eles não
dão vazão ao fluxo atual, e a gran-
de preocupação é como serão capazes
de gerir o elevado volume de passageiros
que será gerado. Porém, acredite, esse
dilema não é “privilégio” do Brasil.

A gestão de aeroportos é uma tarefa
complexa e ainda são poucos os casos
de sucesso. Recentemente, realizamos
uma pesquisa global e identificamos os
principais problemas enfrentados pelos
viajantes — longas filas, problemas com
bagagens e interrupção dos serviços
(atrasos e cancelamento). Em meio a
tanta evolução tecnológica, essa rea-
lidade é frustrante, já que sabemos que
existem soluções para essas questões.

O Brasil, no entanto, apresenta uma

caso, é recomendável o uso de dis-
positivos móveis e redes sociais, al-
ternativas que podem ser disponibi-
lizadas para self-service check-in, ras-
treamento de bagagem, merchandising
e controle de fluxo de passageiros. Ain-
da, são um meio eficaz de comunicação
para informar mudanças de portão de
embarque e alterações de horários de
partida, via SMS. Nossa pesquisa tam-
bém identificou que 39,9% dos viajantes
usariam o celular para receber status de
voo e 36,7% para receber informações
de bagagens.

De qualquer forma, o problema dos
aeroportos é global. No entanto, o Brasil
tem nas mãos a oportunidade de tornar-
se referência no segmento. As inicia-
tivas comentadas são a base para o
início de um trabalho de sucesso, no
longo prazo. A partir delas, é funda-
mental manter atenção constante às
inovações. É preciso foco, estratégia
consolidada e agilidade para concre-
tizar ao menos parte dessas melhorias
até 2014. Potencial e insumos nós já
temos, basta partirmos para a ação.

situação mais delicada. Além
do fluxo intenso de passagei-
ros domésticos, que sofreu
um aumento de 28% nos úl-
timos dois anos — o maior
dos países do Bric —, há um
boom internacional com da-
ta marcada. Assim, as mu-

danças por aqui são neces-
sárias, porém, críticas e imediatas.

Nesse contexto, a adoção de tecnologia
é primordial.

Para trazer resultados efetivos, pre-
cisam ser escolhidas soluções aptas a
integrar totalmente os diferentes
players da cadeia: aeroportos, compa-
nhias aéreas e equipes de solo. Com
uma plataforma única, há a possibi-
lidade de troca de informações e ga-
rantia de um processo mais transpa-
rente para os viajantes, melhorando sua
experiência. E, quando pensamos sobre
esse tema especificamente, podemos
identificar várias oportunidades.

É de suma importância considerar
iniciativas que potencializem os ser-
viços oferecidos ainda em solo. Nesse

HP sai dos mercados móvel e de consumo
Empresa desmembra sua divisão de computadores pessoais e deixa de produzir tablets e smartphones
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rennan.setti@oglobo.com.br

● PALO ALTO. Em um dramático
processo de reorganização dos
seus negócios, a Hewlett-Pa-
ckard (HP) anunciou ontem que
encerrará a produção do seu
tablet TouchPad e de seus
smartphones, e que também de-
ve vender ou desmembrar sua
divisão de PCs, deixando o mer-
cado de consumo final e focando
seus esforços em serviços de
nuvem e de dados para o mer-
cado corporativo.

Trata-se de uma das reformas
mais dramáticas da história da
empresa, fundada há 72 anos, e
uma tentativa do diretor-execu-
tivo Leo Apotheker de fazer a HP
competir mais de perto com sua
rival histórica IBM. Em 2005, a
centenária IBM vendeu sua di-
visão de PCs para a Lenovo,
restringindo sua atuação ao
mercado corporativo, e vai mui-
to bem, obrigado.

Uma década atrás, a HP res-
surgiu após uma amarga luta
para gastar mais de US$ 24
bilhões na compra da Compaq
Computer, pavimentando sua
trajetória rumo ao topo do mer-
cado mundial de computado-
res. Ontem, três CEOs mais
tarde, a HP mudou bruscamen-

te de rumo.
Embora a divisão de PCs da

HP seja a maior geradora de
receitas para a empresa, tam-
bém é a menos lucrativa. Há
tempos circulam rumores sobre
seu desmebramento, mas seis
meses atrás a HP desmentiu os
boatos, chamando-os de “jor-
nalismo irresponsável” e alegan-
do que os PCs são “fundamen-
tais para a estratégia da HP para
o mundo conectado”.

Fracassos: compra da Palm e
sistema móvel WebOS

No entanto, dada a crise
pela qual passa o segmento de
PCs, a notícia não é tão sur-
preendente. O que de fato sur-
preende é a HP ter decidido
encerrar seus incipientes ne-
gócios em mobilidade, setor
que está em alta e é tido como
o futuro da tecnologia. Há ape-
nas dois anos, a companhia
gastou US$ 1,8 bilhão na com-
pra da fabricante de smart-
phones Palm, o que lhe ren-
deu o sistema operacional
móvel HP webOS — que, em-
bora elogiado pela crítica, não
fez sucesso junto ao público.
O fato é que os produtos da
HP não conseguiram fazer
frente ao sucesso de vendas
de Apple, com seu iOS, e Go-

ogle, com seu Android.
A empresa também anunciou

ontem que negocia a compra da
Autonomy, firma britânica de
gerenciamento de dados. Antes
do anúncio, a agência de no-
tícias Bloomberg vazou a in-
formação dizendo que a nego-
ciação estaria no patamar dos
US$ 10 bilhões. Mais um sinal de
que a companhia quer distância
do mercado de consumidor fi-
nal e deseja focar em serviços
para empresas. ■

(*) Com agências internacionais

APÓS ENGOLIR a Compaq, que já tinha adquirido a Digital , a HP despede-se do mercado consumidor final

Reuters/Denis Balibouse

China Mobile
quer iPhone o
quanto antes
Operadora apresentou
proposta à empresa
de Steve Jobs
● HONG KONG. A China Mobile,
maior operadora de telefonia
celular do mundo em número
de assinantes, quer adotar o
iPhone o mais rápido possível
para acelerar o serviço 3G no
mercado chinês. A companhia,
que ontem anunciou lucro no
primeiro semestre acima das
expectativas, apresentou ao
presidente da Apple, Steve
Jobs, uma proposta sobre a in-
trodução de um iPhone que
adote a tecnologia nacional —
TDSCDMA —, no portfólio.
Atualmente, a China Mobile tem
617 milhões de assinantes.

O presidente do Conselho da
operadora, Wang Jianzhou, não
precisou uma data para o lan-
çamento do aparelho em suas
lojas. Apesar de a China ser um
mercado de telefonia celular de
crescimento exponencial, só 80
milhões das linhas são 3G.

Até o fim de junho, a China
tinha 907 milhões de usuários de
telefone celular, mais do que
toda a população da Europa. As
três operadoras de telefonia ce-
lular do país oferecem muitas
vantagens para atrair assinan-
tes, o que tem motivado queda
da receita media por usuário. ■

Facebook abre primeiro
escritório brasileiro
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● SÃO PAULO. O Facebook já pas-
sou a marca de 25 milhões de
usuários ativos no Brasil e está
abrindo em São Paulo seu pri-
meiro escritório no país. O anún-
cio do crescimento acelerado no
número de usuários brasileiros
— eram seis milhões, em julho
de 2010 — e da instalação de
uma estrutura local de negócios
foi feita ontem pelo vice-pre-
sidente do Facebook para a
América Latina, o brasileiro Ale-
xandre Hohagen, que em feve-
reiro deste ano trocou o co-
mando da Google para dirigir a
operação da empresa de Mark
Zuckerberg na região. A filial
brasileira é a 15a aberta pelo
Facebook fora dos EUA, um mo-
vimento para expandir os seus
negócios no mercado local.

— Em pouco mais de um ano,
adicionamos quase 20 milhões
de usuários, um crescimento
bastante acelerado. E com isso
atraímos o interesse das agên-

cias de publicidade e dos anun-
ciantes, o que tem resultado em
projetos interessantes — reve-
lou Hohagen, citando campa-
nhas desenvolvidas por empre-
sas como Fiat, L’Oréal e Oral-B,
que atraíram milhares de fãs às
suas páginas na rede social.

Enquanto recruta a equipe pa-
ra o escritório brasileiro (são 16
os profissionais já contratados),
Hohagen contou que tem se de-
dicado a apresentações sobre as
possibilidades que a rede social
oferece para aproximar as em-
presas de seus consumidores.

— Há grande interesse em
desenvolver projetos para atrair
fãs às suas páginas e buscar
alguma forma de relacionamen-
to com os clientes. E nós pro-
porcionamos a combinação per-
feita de alcance e engajamento.

Sobre o crescimento acele-
rado da empresa no Brasil,
Hohagen atribuiu a fatores que
vão da migração de internau-
tas do Orkut ao sucesso do
filme “A rede social”, que conta
a trajetória de Zuckerberg. ■

MAIS DIGITAL & MÍDIA HOJE NA INTERNET:
oglobo.com.br/digitalemidia

DEMOROU: Windows 8 terá loja de aplicativos

IBM: Empresa mais próxima de criar chips que se

comportam de modo similar a cérebros humanos
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Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no
Twitter: twitter.com/digitalemidiaA ut
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 31.




