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INTERNACIONAL

A Yahoo anunciou a demissão 
de 2.000 empregados, ou 14% de 
sua equipe, e espera economizar 
cerca de US$ 375 milhões por 
ano com os cortes. A empresa de 
internet tem tido crescimento 
fraco na receita e queda no 
volume de usuários. Ela também  
informou que revelará novos pla-
nos estratégicos quando divul-
gar os resultados do primeiro 
trimestre em 17 de abril.

A Monsanto, gigante americana 
de agronegócios, informou que 
fechou o segundo trimestre 
fiscal com um salto de 19% no 
lucro frente a um ano antes, para 
o recorde de US$ 1,21 bilhão. 
Um inverno suave no hemisfério 
norte levou agricultores a prepa-
rar o solo para a safra mais cedo, 
dando impulso às vendas de 
sementes e fertilizantes. 

A empresa de fragâncias Coty 
teria de elevar sua oferta pela 
Avon de US$ 23,25 por ação, ou 
cerca de US$ 10 bilhões, para pelo 
menos US$ 30 por ação, para que 
a empresa de venda direta de 
cosméticos considere um acordo, 
dizem pessoas a par da situação. 

O YouTube, site de distribuição 
de vídeos da Google, anunciou 
acordo com a Paramount, da Via-
com, para exibir filmes do estú-
dio de cinema.  Quase 500 títulos 
estarão disponíveis para aluguel 
digital nas próximas semanasnos 
EUA e no Canadá. 

As bolsas dos EUA caíram 
ontem pelo segundo dia con-
secutivo, acompanhando 
mercados globais que reagiram 
com pessimismo a um leilão 
decepcionante de dívida gover-
namental na Europa. A Espanha 
vendeu 2,6 bilhões de euros em 
títulos de 10 anos, na faixa mais 
baixa das previsões, elevando o 
rendimento para 5,712%, o mais 
alto desde 9 de janeiro. A Média 
Dow Jones fechou em queda de 
1%, para 13.075 pontos. 

As empresas dos EUA abriram 
209.000 vagas em março, depois 
de contratar 230.000 pessoas em 
fevereiro, informou a processa-
dora de folhas de pagamentos 
ADP. O relatório é visto como um 
sinal de que dados do governo 
que serão divulgados na sexta-
feira mostrarão que a economia 
do país continua se recuperando.

Mario Draghi, presidente do 
Banco Central Europeu, disse 
que o BCE está preocupado com 
inflação na zona do euro este 
ano, decepcionando investidores 
que esperavam que ele desse 
algum sinal de disposição em 
ajudar a dar impulso ao min-
guado crescimento do bloco. 

A International Power, firma 
britânica de energia, rejeitou a 
oferta de US$ 9,5 bilhões da rival 
francesa GDF Suez pelos 30% que 
ainda não possui na IP, dizendo 
que o valor é muito baixo.

REGIONAL

A Andina, fabricante chilena 
de bebidas e engarrafadora da 
Coca-Cola, informou ao mer-
cado que sua fusão com a fabri-
cante e distribuidora de bebidas 
Polar será concluída no fim de 
agosto. A empresa resultante 
deve ter cerca de US$ 2,6 bilhões 
em faturamento líquido anual.

A PDG Realty, incorporadora 
de imóveis sediada no Rio, 
divulgou prejuízo de R$ 20,4 
milhões no quarto trimestre, 
sendo que teve lucro um ano 
antes. A perda foi atribuída a 
gastos não recorrentes relativos 
a alguns projetos terceirizados.

A Unicasa, fabricante de móveis 
de Bento Gonçalves, RS, anun-
ciou planos de abrir o capital. 
Ela pretende levantar R$ 732 
milhões com a emissão.

A EBX, holding do empresário 
Eike Batista sediada no Rio, 
anunciou um acordo com a 
americana IBM pelo qual esta 
fornecerá US$ 1 bilhão em servi-
ços para a EBX durante 10 anos. 
A IBM também vai adquirir 20% 
da SIX Automação, a divisão de 
tecnologia do grupo de Batista.

A HydroAysén, hidrelétrica de 
US$ 3 bilhões e 2.750 megawatts 
a ser construída no Chile, foi 
aprovada pela Suprema Corte 
do país, que rejeitou recurso de 
organizações ambientais e regio-
nais para impedir o projeto.

A HRT, petrolífera do Rio, anun-
ciou ontem que iniciou negocia-
ções com possíveis interessados 
para vender uma participação 
nos seus blocos de exploração 
no mar da Namíbia. 

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Apple em US$ 1 trilhão? Um analista  prevê que a ação da Apple vai 
chegar a US$ 1.000 em 2014, tornando-a a primeira empresa a ter 
valor de mercado de US$ 1 trilhão. Leia mais no WSJ.com/Brasil.

Shara Tibken
The Wall Street Journal

A American Airlines foi pio-
neira em adotar computadores 
do tipo tablet. Como resultado, 
a empresa aprendeu muito sobre 
como tirar o melhor proveito dos 
tablets — e sobre o que pode dar 
errado.

A companhia aérea americana, 
propriedade da AMR Corp.,  logo 
descobriu, por exemplo, que um 
único aparelho não serve para 
tudo. Os pilotos queriam tablets 
avançados para substituir mapas 
de voo em papel e coisas seme-
lhantes, enquanto os mecânicos 
e engenheiros precisavam de algo 
mais robusto. Para os comissários 
de bordo, um aparelho pequeno 
e leve era fundamental. Os passa-
geiros de primeira classe e execu-
tiva, por sua vez, precisavam de 
modelos que exibissem novos 
filmes sem o risco de permitir 
cópias ilegais.

“Quando você [o vê] numa 
sala de reuniões, você pode pen-
sar: ‘Que ótimo’”, diz Maya Leib-
man, diretora de tecnologia da 
informação da American, sobre 
o esforço da empresa para esco-
lher modelos que funcionassem 
para todos. “Mas aí você vai para 
o campo e descobre que ele não 
funciona em uma forte tempesta-
de de neve.”

Empresas do mundo todo 
estão adotando tablets. A For-
rester Research Inc. estima que 
cerca de 25% dos computado-
res utilizados no trabalho em 
todo o mundo hoje são tablets e 
smartphones, e não PCs.

Mas, no processo, as empresas 
estão cometendo muitos erros 
semelhantes, desde não pesqui-
sar antes como os empregados 
podem fazer o melhor uso dos 
aparelhos, até subestimar os 
custos e os desafios adicionais 
que os tablets representam para 
as redes informáticas.

Eis aqui um resumo dos cinco 
maiores erros, e o que algumas 
empresas aprenderam com eles.

1. Não planejar antes  
de adotar os aparelhos

Muitas empresas começam 
usando tablets sem uma estraté-
gia clara.

Há empresas que decidem 
que precisam de tablets e, em 
seguida, compram e distribuem 
20.000 aparelhos e esperam que 
os empregados lhes digam o 
que estão fazendo com eles, diz 
Chris Curran, diretor da Pricewa-
terhouseCoopers responsável 
por estratégia de tecnologia e 
inovação. Isso é um desperdício 
de dinheiro e causa muita frus-
tração, diz ele.

Analistas aconselham distri-
buir tablets a grupos pequenos, 
mas relevantes, de empregados, 

antes de tentar uma ampla ado-
ção. Espere que eles vejam o que 
funciona e o que pode ser feito 
melhor. Regras de uso também 
devem ser definidas antes, como 
de que forma os tablets serão 
gerenciados.

“Não dá para simplesmente 
dizer: ‘Aqui está seu tablet, vá 
adiante’, sem ter um plano de 
ataque”, diz Curran.

2. Não entender para  
que servem os tablets

Os tablets têm um monte de 
recursos, mas não servem para 
tudo e ainda não podem substi-
tuir notebooks para muitas coi-
sas. Muitos programas tradicio-
nais não funcionam em tablets, 
e os arquivos enviados de um 
computador para um dispositivo 
móvel podem acabar perdendo 
algumas características-chave.

“Se você envia arquivos do sis-
tema tradicional de computado-
res, não há garantia de que tudo 
nesses arquivos será apresenta-
do ao usuário final corretamen-
te”, diz Ken Dulaney, analista da 
Gartner Inc., firma americana 
de pesquisa e consultoria de 
tecnologia. “E pode ser que um 
aplicativo que fica no tablet não 
indique que algo está faltando.”

Algumas empresas tentam 
contornar isso usando aplicati-
vos de desktop virtual, progra-
mas baseados na Web que dão 
aos usuários acesso remoto a 
seus computadores, mas isso 
nem sempre se traduz bem para 
telas menores.A rede hoteleira 
Hyatt Hotels Corp informa que 
alguns de seus funcionários com 
tablets trabalham com esse apli-
cativo, mas às vezes não podem 
navegar por todos os programas 
sem um mouse ou teclado.

3. Pensar que é fácil obter os 
aplicativos necessários

A maioria das empresas não 
tem os meios para produzir e 
atualizar constantemente apli-
cativos móveis sem assistência. 
E as lojas de aplicativos para o 
iPad e tablets Android têm suas 
limitações.

A Jackson Kayak, fabricante 
americana de caiaques, forne-
ceu iPads para cerca de metade 
de seus 130 empregados, mas 
teve dificuldades no início em 
encontrar aplicativos específicos 
para atender certas necessidades, 
como a gestão da produção. E 
aplicativos para tablets de alguns 
programas que costumava usar 
não contam com a mesma fun-
cionalidade completa das ver-
sões para PC, como a capacidade 
de carregar várias fotos de uma só 
vez em um blog.

A empresa acabou encontran-
do quase todos os aplicativos que 
precisava na App Store, diz James 
McBeath, seu diretor de marke-
ting. O único aplicativo que a 
Jackson Kayak teve de criar para 
si mesma foi um para apresentar 
seus negócios a novos clientes.

4. Acreditar que os tablets são 
mais baratos do que laptops

O preço de US$ 500 para 
um tablet pode parecer muito 
atraente em comparação com 
os cobrados para notebooks e 
desktops. Mas isso deixa de fora 
um elemento crucial: tablets têm 
de ser substituídos mais frequen-
temente do que computadores.

A gigante de software SAP AG, 
da Alemanha, já distribuiu cerca 
de 14.000 tablets a seus funcioná-
rios e informa que vai substituí-
los a cada 18 ou 24 meses para 
aproveitar as mais recentes atua-
lizações de software e hardware. 
A empresa também precisa deci-
dir o que fazer com os aparelhos 
antigos e quantos tablets precisa 

manter no estoque de reserva. As 
conexões sem fio e os aplicativos 
para os tablets também custam 
dinheiro e devem ser incluídos 
no planejamento.

5. Não considerar os proble-
mas técnicos e de segurança

Colocar um monte de dados 
num tablet é parte de sua fun-
cionalidade, mas tem que haver 
alguma maneira de garantir que 
as informações estão protegidas.

Há também questões de contro-
le. Quando os funcionários usam 
tablets pessoais para o trabalho, a 
equipe de informática será auto-
rizada a limpar o disco rígido 
remotamente caso o aparelho seja 
roubado? Os empregados tam-
bém podem fazer download de 
milhares de programas por conta 
própria, o que pode ser um pesa-
delo para a segurança de uma rede 
corporativa e causar problemas de 
compatibilidade, quando a empre-
sa quiser atualizar seus sistemas 
operacionais e aplicativos.

No Hyatt, não houve proble-
mas de segurança, mas “o cres-
cimento de aparelhos móveis 
ultrapassou em grande medida 
nossa capacidade de gerenciá-
los rapidamente”, diz John Prus-
nick, diretor de inovação e estra-
tégia de TI. “Acreditávamos que 
eles poderiam controlá-los por 
conta própria, mas percebemos 
que realmente precisávamos de 
melhores ferramentas e apoio 
para gerenciar todos esses dispo-
sitivos que temos.”

Para resolver o problema, a 
Hyatt adotou sistemas de ges-
tão de aparelhos móveis que 
permitem lidar com múltiplos 
sistemas operacionais de forma 
mais organizada e tratar de 
questões de monitoramento, 
segurança e suporte técnico 
com mais eficiência.

Empresas cometem erros 
quando adotam tablets

Por falta de planejamento, a Jackson Kayak demorou para descobrir aplicativos de produtividade para seus iPads

APPLE

Leslie Kwoh 
The Wall Street Journal

John Fahey diz que está na 
hora de a revista “National Geo-
graphic” virar a página.

Expansão digital se tornou 
a palavra de ordem para a tra-
dicional publicação de bordas 
amarelas da National Geogra-
phic Society — uma instituição 
científica e educacional ameri-
cana sem fins lucrativos de 124 
anos —, há muito conhecida por 
seus mapas, fotografias fasci-
nantes e tendência a ficar empi-
lhada no porão.

A circulação em língua ingle-
sa já caiu mais ou menos pela 
metade desde os anos 80, quan-
do a revista chegou a seu auge, e 
hoje está em cerca de 5 milhões 
de exemplares, embora a com-
panhia tenha ganho 2,5 milhões 
de assinantes lançando mais de 
30 edições em outros idiomas.

A revista é distribuída em por-
tuguês, no Brasil, pela Editora 
Abril SA.

Fahey, que assumiu como 
diretor-presidente em 1998, 
tem dedicado suas energias para 
expandir o alcance da revista 
em diferentes plataformas, lan-

çando um site, associando-se a 
redes de televisão — sua progra-
mação agora responde por 56% 
do faturamento total — e expe-
rimentando com o mercado de 
videogames.

Mesmo assim, Fahey diz que 
precisa continuar a reinventar 
o patrimônio mais antigo da 
Sociedade — suas reportagens 
e fotos — com blogs sobre notí-
cias, um modelo de assinatura 

com vários níveis e ofertas para 
leitores eletrônicos como iPad, 
Kindle e Nook. 

Fahey, de 60 anos, ex-diretor-
presidente da Time Life Inc., 
falou ao The Wall Street Journal 
sobre seus esforços no campo 
digital, e sobre por que a revista 
impressa pode deixar de existir 
algum dia. Trechos editados:

 WSJ: Qual é a sua visão para 
a revista?

John Fahey: A variedade 
de tipos de mídia será muito 
mais rica: mais fotógrafos, 
mais vídeos, melhores mapas. 
A revista era mensal, mas o que 
idealizamos é uma revista viva 
e orgânica no dia-a-dia. Assim, 
se você tiver uma assinatura 
para o iPad, todos os dias você 
pode descobrir algo novo e 
interessante que está aconte-
cendo lá fora.

WSJ: Mas, de modo geral, pare-
ce que o sr. está se afastando das 
matérias longas da revista e se 
direcionando para os blogs.

Fahey:  Sim, é exatamente 
isso. [...] Temos cerca de 1.500 
funcionários em tempo inte-
gral, e centenas e centenas de 
profissionais contratados que 
estão em campo filmando, foto-
grafando e até mesmo fazendo 
alguns trabalhos de produção. 
Os blogs seriam escritos por 
funcionários de tempo integral, 
profissionais contratados, e 
também pessoas que não traba-
lham para nós, amadores. Pense 
nos guarda-caças que levam 
turistas em safáris. Eles veem 
coisas incríveis todos os dias.

WSJ: Como o sr. pode monetizar 
tudo isso?

Fahey: Começamos a vender 
uma assinatura digital da revis-
ta chamada “Triple Play”, que 
significa que a pessoa recebe a 
edição impressa, a edição digital 
e o acesso aos nossos arquivos. 
Daqui para a frente, à medida 
que começarmos a oferecer mais 
coisas, vamos descobrir quais os 
conteúdos pelos quais podemos 
cobrar, ou não. Haverá muitas 
experiências relativas à defini-
ção de preços.

 WSJ: Quem é o seu atual assi-
nante?

Fahey: O assinante médio tem 
cerca de 56 anos, é branco, e há 
uma pequena maioria do sexo 
masculino. O leitor médio — já 
que cada exemplar em geral é 
lido por mais de uma pessoa — é 
cerca de dez anos mais jovem. De 
modo geral nossos leitores são 
instruídos e têm renda familiar 
relativamente alta.

WSJ: Como o sr. gostaria que 
seu público leitor fosse daqui a 
cinco anos?

Fahey: Podemos migrar para 
uma faixa mais jovem. É difí-
cil, porque a realidade é que há 
algumas décadas de intervalo 
entre a idade em que seus pais 
já não estão mais comprando a 

revista para você e a idade em 
que você já tem renda suficien-
te para comprar uma porção de 
coisas de que você gosta mas não 
precisa. Então, esperamos poder 
alcançar essa faixa à medida que 
as pessoas envelhecem e têm 
mais renda disponível.

WSJ: Será que a revista impres-
sa deixará de existir em algum 
momento?

Fahey: Sim. E quando virá 
esse dia? Não tenho certeza. É 
difícil para mim até imaginar 
que isso acontecerá daqui a dez 
anos. Vamos tentar direcionar 
as pessoas para passar da revista 
impressa para a versão digital o 
mais rápido possível, pois julga-
mos que isso é mais ou menos 
inevitável.

WSJ: Qual é o seu modelo de 
negócios fora dos Estados Unidos?

Fahey: Em vários países, ven-
das em banca são muito mais 
altas do que aqui nos EUA, e em 
alguns casos até mais altas do 
que vendas por assinatura nesses 
países. Isso acontece em grande
parte por causa de preferências 
locais em termos de como as 
pessoas compram revistas e tam-
bém a força dos sistemas postais 
nesses países.

‘National Geographic’ impressa pode estar em extinção
JOE SCHRAM / THE WALL STREET JOURNAL

John Fahey acredita que a revista só terá versões digitais no futuro
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