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Moda

Os carros-robô do Google,
que rodam sem motorista, se
tornaram conhecidos no final
do ano passado, quando foram
para as ruas da Califórnia para
testes. Naquela época, a em-
presa havia desenvolvido sete
desses carros, que usavam câ-
meras de vídeo montadas no

teto, sensores de radar e uma
mira a laser para enxergar ou-
tros veículos e obstáculos no
trânsito. Foram feitos quase 2
mil quilômetros de testes nas
ruas do Estado.

Os engenheiros responsá-
veis pelo projeto disseram que
o único incidente ocorrido du-
rante os testes foi uma batida
por trás sofrida quando um
dos veículos estava parado em
um semáforo.

Fernando Scheller

Quem entra em loja da grife
Huis Clos vai se deparar com
bermudas que custam mais
de R$ 500 e vestidos de mais
de R$ 2 mil – preços que res-
tringem bastante o público da
marca. A partir do dia 4 de de-
zembro, porém, a rede Ria-
chuelo vai vender vestidos
com o “pedigree” da grife a
menos de R$ 200. Dentro da
experiência de trazer estilis-
tas famosos – marcada princi-
palmente pela coleção de Os-

kar Metsavaht, da Osklen, no ve-
rão de 2010 – para suas araras, o
Grupo Guararapes resolveu in-
vestir este ano em vestidos de
festa para o público feminino.

Para garantir variedade à cole-
ção, a Riachuelo fechou contrato
com cinco grifes este ano: além
de Huis Clos, as marcas André
Lima, Juliana Jabour, Maria Gar-
cia e Martha Medeiros desenvol-
veram modelos que serão vendi-
dos pela rede, conhecida pelo fo-
co na classe C.

Segundo a gerente de marke-
ting da Riachuelo, Marcella Mar-

tins, serão confeccionadas 60
mil peças ao todo. E ela assegura
que, ao contrário do que ocorreu
no ano passado, quando a cole-
ção do dono da Osklen foi am-
pliada devido ao sucesso nas ven-
das, o mesmo não deverá ocor-
rer com a linha de vestidos. “Ne-
nhuma mulher, de nenhuma clas-
se social, gosta de ir a uma festa e
ter alguém vestindo a mesma
roupa. Para evitar que isso acon-
teça, limitamos a coleção a 2 mil
peças por modelo”, explica.

Preço baixo. Segundo Marcel-
la, o objetivo da Riachuelo é tra-
zer elementos de alta costura a
suas lojas sem carregar demais
no preço: a ideia é que as peças
custem, no máximo, 20% a mais
do que as roupas similares vendi-
das durante o ano todo na rede.
“No caso dessa linha para as fes-
tas de fim de ano, teremos uma
camiseta da Martha Medeiros
que custará R$ 49,90 – será o
item mais barato”, exemplifica.
As duas peças mais caras serão
vestidos das marcas André Lima
e Maria Garcia, que sairão por R$

220. “No caso da Huis Clos, tere-
mos vestidos que serão vendi-
dos por volta de R$ 160 a R$ 180”,
explica a executiva.

Como a reedição dos modelos
por enquanto está descartada, a
Riachuelo optou por iniciar a
venda dos vestidos dos cinco es-
tilistas no primeiro domingo de
dezembro. Assim, quem real-
mente estiver interessado em
comprar uma peça poderá usar o
dia livre para fazê-lo e não correr
o risco de ficar sem o produto.

A primeira arma da Riachuelo
para reduzir os preços das peças
a até 10% do que custariam nas
lojas dos designers é a produção
nas fábricas do Grupo Guarara-
pes, que controla a rede de maga-
zines. As matérias-primas tam-
bém passaram por adaptação. As
roupas de Martha Medeiros, que
geralmente são confeccionadas
com renda feita à mão, foram fei-
tas em renda comum, à máqui-
na, nas fábricas do grupo. A cons-
trução das peças também foi sim-
plificada, com os moldes comple-
xos dando lugar a desenhos mais
simples.

Um engenheiro do Google fami-
liarizado com o Google X disse
que ele era gerido tão misteriosa-
mente quanto a CIA – com dois
escritórios, um indistinto para
logística, no terreno da empresa

na cidade de Mountain View, na
Califórnia, e um para robôs, num
local secreto.

Embora os engenheiros de
software trabalhem em outros
locais do Google, o laboratório
está cheio de engenheiros de ro-
bótica e elétricos. Eles foram
contratados da Microsoft, No-
kia Labs, Stanford, MIT, Carne-
gie Mellon e Universidade de No-
va York.

Um líder no Google X é Sebas-
tian Thrun, um dos maiores espe-

cialistas mundiais em robótica e
inteligência artificial, que lecio-
na Ciência da Computação em
Stanford e inventou o primeiro
carro sem motorista do mundo.
Também no laboratório está An-
drew Ng, outro professor de
Stanford que se especializou na
aplicação da neurociência à inte-
ligência artificial para criar ro-
bôs e máquinas que operam co-
mo pessoas.

Johnny Chung Lee, um espe-
cialista em interação entre ser

humano e computador, veio da
Microsoft para o Google X neste
ano, após ajudar a desenvolver o
Kinect, da Microsoft, o dispositi-
vo para videogame que respon-
de a movimentos e voz huma-
nos. No Google X, onde está tra-
balhando na “Web de coisas”, se-
gundo pessoas familiarizadas
com sua função, ele recebeu o tí-
tulo misterioso de “avaliador rá-
pido”.

Ressalvas. Como o Google X é
um viveiro de apostas grandio-
sas, que poderiam se revelar fias-
cos colossais ou o próximo gran-
de negócio do Google – e muitos
anos poderiam transcorrer até
se definir qual das alternativas –,
a própria ideia desses experimen-

tos apavora alguns acionistas e
analistas.

“Esses projetos mirabolantes
são coisa típica do Google”, dis-
se Colin W. Gillis, um analista da
BGC Partners. “As pessoas não
precisam amá-los, mas os tole-
ram porque o negócio principal
das buscas está empolgante.”

Larry Page tentou acalmar os
analistas dizendo que os proje-
tos malucos eram uma propor-
ção mínima do trabalho do Goo-
gle. “Há alguns projetos peque-
nos, especulativos, ocorrendo
aqui e ali, mas somos gestores
muito cuidadosos do dinheiro
dos acionistas”, disse ele a analis-
tas em julho. “Não estamos apos-
tando tudo neles.” /TRADUÇÃO DE
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Google X pode criar grandes
negócios ou fiascos de tecnologia

PARA LEMBRAR

O laboratório dos sonhos do Google
Unidade secreta da empresa desenvolve projetos como carro sem motorista, elevadores espaciais e robôs para vários serviços

DIVULGAÇÃO

Claire Cain Miller
Nick Bilton
THE NEW YORK TIMES

Num laboratório ultrassecre-
to em local não revelado da re-
gião de Bay Area, em San Fran-
cisco, onde robôs operam li-
vremente, o futuro está sendo
imaginado.

Esse é um lugar onde sua gela-
deira pode ser conectada à inter-
net para que possa encomendar
mantimentos quando seus esto-
ques estiverem baixos. Seu pra-
to de jantar poderia postar numa
rede social o que você está co-
mendo. Seu robô poderia ir ao
escritório enquanto você perma-
nece em casa de pijama. E você
poderia, quem sabe, tomar um
elevador para o espaço exterior.

Esses são alguns dos sonhos
que estão sendo perseguidos no
Google X, o laboratório clandes-
tino onde o Google está mexen-
do com uma lista de cem ideias
mirabolantes. Em entrevistas,
uma dezena de pessoas discutiu
a lista; algumas trabalham no la-
boratório ou em outras partes
do Google, e algumas foram in-
formadas sobre o projeto. Mas
nenhuma quis falar do assunto,
por que o Google é tão reservado
sobre o esforço que muitos em-
pregados nem sequer sabem da
existência do laboratório.

Embora a maioria das ideias
da lista esteja em estágio concei-
tual, bem longe da concretiza-
ção, duas pessoas com informa-
ções sobre o projeto disseram
que um produto seria lançado
até o fim deste ano, mas não qui-
seram dizer qual.

“Eles estão muito à frente nes-
te momento”, afirma Rodney
Brooks, um professor emérito
no Laboratório de Inteligência
Artificial e Ciência da Computa-
ção do MIT e fundador da Hear-
tland Robotics. “Mas o Google
não é uma empresa comum, de
modo que quase nada se aplica a
ele”, diz.

Inovação. Na maioria das em-
presas do Vale do Silício, inova-
ção significa desenvolver aplica-
tivos ou anúncios online. Mas o
Google se vê de um jeito diferen-

te. Apesar de ter se tornado uma
grande corporação e empresas
de internet iniciantes estarem
mordendo seus calcanhares, o la-
boratório do Google reflete a am-
bição da empresa de ser um lu-

gar onde pesquisa e desenvolvi-
mento inovadores estão ocor-
rendo, nos moldes tradicionais
do Xerox PARC, que desenvol-
veu o computador pessoal mo-
derno nos anos 70.

Uma porta-voz do Google, Jill
Hazelbaker, não quis comentar
sobre o laboratório secreto da
empresa, mas afirmou que inves-
tir em projetos especulativos era
uma parte importante do DNA
do Google.

“Embora as possibilidades se-
jam incrivelmente empolgantes,
por favor, tenham em mente que
as quantias envolvidas são mui-
to pequenas em comparação
com os investimentos que faze-
mos em nossos negócios princi-
pais”, disse ela

No Google, que utiliza técni-
cas de inteligência artificial e
aprendizado de máquinas em
seu algoritmo de busca, parte
dos projetos excêntricos pode
não ser tão disparatada quanto
inicialmente parecia, apesar de
desafiar as fronteiras do próprio
negócio principal de buscas na
internet da empresa.

Por exemplo, elevadores espa-
ciais, uma antiga fantasia de fun-
dadores do Google e de empresá-
rios do Vale do Silício, poderiam
coletar informações do espaço
ou içar coisas para lá. Em teoria,
eles envolvem uma viagem espa-
cial sem foguetes, por meio de
um cabo ancorado na Terra. “O
Google está coletando os dados
do mundo e com isso poderia es-
tar coletando dados do sistema
solar”, disse Brooks.

Sergey Brin, cofundador do
Google, está profundamente en-
volvido no laboratório, segundo
várias pessoas informadas sobre
o fato. Ele produziu uma lista de
ideias junto com Larry Page, ou-
tro fundador do Google – que tra-
balhou no Google X antes de se
tornar presidente executivo, em
abril –, Eric E. Schmidt, o presi-
dente do conselho de adminis-
tração da empresa, e outros exe-

cutivos do alto escalão.
“Gastei tempo em projetos

avançados que poderão ser negó-
cios importantes no futuro”, dis-
se Brin recentemente, sem men-
cionar o Google X.

Carro sem motorista. O Goo-
gle pode transformar uma das
ideias – os carros sem motorista
que ele lançou em estradas da Ca-
lifórnia no ano passado – em um
novo negócio. Pouco empolga-
do com o espírito inovador dos
fabricantes automotivos de De-
troit, o Google está estudando a
fabricação deles nos Estados
Unidos, segundo uma pessoa
próxima à iniciativa.

O Google poderia vender tec-
nologia de navegação ou de infor-
mação para carros, e teoricamen-
te poderia mostrar anúncios lo-
cais para passageiros no momen-
to em que estes passam rapida-
mente por empresas da região,
enquanto jogam Angry Birds no
assento do motorista.

Os robôs figuram com desta-
que em muitas ideias. Há muito
que eles capturaram a imagina-
ção de engenheiros do Google,
incluindo Brin, que já participou
de uma conferência por intermé-
dio de um robô, sem a sua presen-
ça física.

Frotas de robôs poderiam aju-
dar o Google a coletar informa-
ções, substituindo os seres hu-
manos que fotografam ruas para
o Google Maps, dizem pessoas
próximas aos projetos do Goo-
gle X.

Robôs criados no laboratório
poderiam ser destinados a casas
e escritórios onde poderiam aju-
dar em tarefas corriqueiras ou
permitir que pessoas trabalhem
remotamente, dizem eles.

Sem motorista
e sem acidente

ROUPAS DE
ESTILISTAS
PARA A CLASSE C
Cinco grifes, incluindo Huis Clos e Juliana
Jabour, vendem vestidos de festa na Riachuelo

Analistas veem com
ressalvas gastos com
pesquisas mirabolantes,
que vão além do negócio
principal da empresa

Em conta. Vestido mais caro será vendido por R$ 220

RAMIN RAHIMIAN/THE NEW YORK TIMES

Do sonho para a rua. Carro-robô, que consegue rodar sem motorista, é um dos projetos do laboratório secreto do Google mais próximos de se tornar realidade
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 nov. 2011, Economia & Negocios, p. B10.




