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A POUCOS PASSOS DO PARQUE DO IBIRAPUERA.

Nerds buscam reciclar
suas habilidades sociais

HELSINKI

As ações da finlandesa Nokia caí-
ram mais de 14% ontem, fechan-
do a € 3,29, após a companhia
alertar que suas dificuldades em
enfrentar a concorrência vão in-
fluenciar no resultado do primei-
ro trimestre – o problema será
especialmente notado nos paí-
ses em desenvolvimento (em es-
pecial Índia, China e Oriente Mé-
dio). A empresa diz esperar uma
melhora no segundo trimestre.

A Nokia tem sentido muito a
competição das empresas de
smartphones de alto valor agre-
gado, como a americana Apple e
a coreana Samsung. Ao mesmo
tempo, é espremida pelas empre-
sas que competem no fator pre-
ço, entre elas a taiwanesa ZTE.

Em comunicado, a empresa in-
formou que sua margem opera-
cional será negativa em aproxi-
madamente 3% entre janeiro e
março. Antes, esperava que o re-
sultado ficasse perto do “zero a
zero”. A Nokia afirmou ainda ter
vendido 71 milhões de aparelhos
até 31 de março, contra 108 mi-
lhões do mesmo período do ano
anterior. As vendas ficaram em
€2,3 bilhões (cerca de US$ 3 bi-
lhões) no período.

O alerta sobre o resultado
veio com outra má notícia para a
fabricante, que admitiu um pro-
blema de conexão de dados no
modelo Lumia 900 apenas dois
dias depois de um barulhento
evento de lançamento em plena
Times Square, em Nova York. A
Nokia informou que compensa-
rá consumidores americanos
com um crédito de US$ 100 por
conta do problema de software,
além de prover um novo – e atua-
lizado – Lumia 900.

O presidente da Nokia, Ste-
phen Elop, descreveu a perfor-
mance dos papéis da empresa co-
mo “decepcionante”. A fabrican-
te havia depositado suas espe-
ranças de fazer frente às rivais
com smartphones com o siste-
ma operacional Windows. / AP
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Apple e editoras são acusadas de combinar preço
Divisão antitruste do Departamento de Justiça dos Estados Unidos processa empresas, por formação de cartel no mercado de livros eletrônicos

THE NEW YORK TIMES

Tudo começou com o filme A
Vingança dos Nerds, de 1984. De-
pois disso, ser “geek” (viciado
em tecnologia) foi aos poucos fi-
cando mais chique. Agora, surge
uma nova geração de nerds: os
“brogrammers”, que desafiam o
conceito tradicional de aficiona-

do em tecnologia e ciência. No
mundo de hoje, os geeks são os
protagonistas de uma das mais
populares séries de TV, The Big
Bang Theory, estrelada por físi-
cos brilhantes (e nerds).

O estereótipo tradicional, que
ainda persiste na cabeça da maio-
ria das pessoas, está sendo aos
poucos quebrado graças ao lega-

do de gênios como Steve Jobs,
fundador da Apple, e à crescente
dependência dos americanos de
aparelhos que façam a sua vida
mais fácil pela tecnologia.

O retrato atual é: ser geek é le-
gal. Para garantir que os alunos
tidos como “CDFs” surfem essa
onda, a escola de tecnologia do
MIT chegou a fundar uma “Esco-
la de Charme” para alunos com
idade ao redor de 19 anos. O obje-
tivo: melhorar as habilidades so-
ciais e de busca de emprego dos
estudantes nerds.

Na escola de engenharia da

Universidade de Illinois, a mes-
ma ferramenta de “polimento”
dos jovens é utilizada. Durante
um seminário de uma dia, os es-
tudantes de áreas técnicas rece-
bem aulas sobre “etiqueta no es-
critório” e são orientados até co-
mo se vestir melhor.

Imagem positiva. Iniciativas
desse tipo, dizem especialistas,
começam a dar resultado. “Hou-
ve uma mudança na visão das
pessoas (sobre esses estudantes
e profissionais)”, afirma Sherry
Turkle, psicóloga do MIT e auto-

ra de livros sobre relacionamen-
tos. “Nós somos todos viciados
em tecnologia. E agora depende-
mos dessas pessoas. Então hou-
ve uma espécie de mudança na
balança de poder. Agora, há res-
peito por esses profissionais.”

Especialista em etiqueta nos

Estados Unidos, Diana Gotts-
man ministra workshops em vá-
rias universidades – e diz que a
demanda aumentou muito re-
centemente. “As turmas ficam
lotadas, e há uma lista de espe-
ra”, diz. “No ramo da tecnologia,
as pessoas são boas com a parte
técnica, mas precisam de ajuda
na hora de lidar com pessoas.”

Os geeks buscam principal-
mente conselhos sobre como
agir em situações profissionais,
como comportamento em janta-
res corporativos e o treinamen-
to da linguagem corporal.

● Dois papéis
Alunos do MIT dizem que hoje é
possível que o melhor programa-
dor de computador seja também
o capitão do time de futebol.

Carreiras

● Opinião

Justiça. Eric Holder anunciou processo contra a Apple

● Multa

WASHINGTON

A Apple e algumas das maio-
res editoras americanas fo-
ram acusadas pelo governo
dos Estados Unidos de combi-
narem preços de e-books, fa-
zendo o consumidor pagar
mais, de acordo com queixa
apresentada ontem.

“A Apple facilitou os esforços
das editoras para acabar com a
concorrência no preço do vare-
jo, coordenando a adoção de um
modelo por todas as varejistas”,
de acordo com a queixa, em uma
divisão antitruste do Departa-
mento de Justiça dos Estados
Unidos, na corte federal de Ma-
nhattan.

Entre as editoras estão a Ha-

chette, Simon & Schuster, Har-
perCollins, MacMillan, Penguin
e Pearson. As três primeiras fize-
ram um acordo, o que acena com
a possibilidade de uma queda
nos preços dos livros num futu-
ro próximo.

Segundo o New York Times, a
ação descreveu cenas de executi-
vos de editoras se encontrando
em restaurantes caros onde
conspiraram com a Apple para

limitar a competição de preços
dos e-books. Isso teria levado
“consumidores a pagar dezenas
de milhões de dólares a mais pe-
los e-books”.

Modelo. A investigação come-
çou há dois anos como reação ao
que o governo entendeu como
prática ilegal. Na época, as edito-
ras adotaram uma política de pre-
ços para e-books. Com ela, esta-
beleciam os preços dos livros ele-
trônicos e o varejista recebia
uma comissão. Bem diferente do
modelo usado com livros de pa-
pel. Neste, as editoras recebem
dos varejistas cerca de metade
do preço de capa de um livro. As
lojas têm a liberdade para fixar o
preço final de venda.

Com os entendimentos, as edi-
toras agora são obrigadas a en-
cerrar seus contratos de e-books
com a Apple ou qualquer outro
varejista. Por dois anos, também
estarão proibidas de restringir a
opção de um varejista de conce-
der descontos a e-books.

A Amazon tem grandes chan-
ces de baixar seus preços de
e-books como reflexo dos acon-
tecimentos do dia, publicou o
New York Times.

Um porta-voz da empresa dis-
se que o acordo é uma grande
vitória para proprietários de Kin-

dle. “Estamos ansiosos em po-
der logo baixar preços de mais
livros para o Kindle”, disse, refe-
rindo-se ao leitor de livros eletrô-
nicos da varejista.

Editoras e o Author’s Guild,
entidade que representa escrito-
res, lamentaram a decisão, por
entenderem que isso deixa o
campo livre para a Amazon con-
solidar seu monopólio, ao poder
oferecer preços muito baixos.
“O Departamento de Justiça es-
tá em vias de matar a competi-
ção real para salvar a competição
aparente. Isso seria trágico para
todos nós que valorizamos li-
vros e a cultura que eles repre-
sentam”, disse Scott Turow, pre-
sidente da Author’s Guild. /

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

SCOTT TUROW
ESCRITOR
“O governo está em vias de
matar a competição real.”

US$ 100
será o valor da compensação
financeira que a Nokia oferecerá
a consumidores americanos que
compraram smartphones Lumia
900 com problemas de conexão.

O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2012 Economia B19
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 abr. 2012, Economia & Negócios 2, p. B19.




