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Amir Efrati
The Wall Street Journal

Na fabricante de óculos Micha-
el Pachleitner Group, nenhum 
trabalhador precisa consultar o 
computador, o tablet ou velhos 
fichários para achar um produto 
nos 2.000 metros quadrados do 
armazém da empresa. A informa-
ção está bem ali, na cara deles.

É que a empresa austríaca há 
pouco tempo equipou o pessoal 
do depósito com um dispositivo 
que, encaixado na cabeça, exibe 
dados em um suporte transpa-
rente à frente de um dos olhos da 
pessoa. Por uma conexão de wi-fi, 
a lente mostra ao usuário como 
chegar a cada um dos itens — 1,4 
milhão no total — em estoque no 
depósito. Além disso, confirma 
que a pessoa pegou o produto 
certo e libera suas mãos.

Em julho, trabalhadores nos 
seis depósitos da empresa estarão 
usando o equipamento o dia todo, 
reduzindo erros na busca de itens 
em cerca de 60%, segundo estima-
tivas do diretor financeiro Neil 
Lambert. “No começo, tínhamos 
dúvidas” sobre o dispositivo, que 
lembrava aquelas engenhocas de 
filmes de guerra. “Foi uma agra-

dável surpresa ver que funciona”.
O aparelho de US$ 13.000, 

Fabricado pela austríaca Knapp 
AG, dá uma mostra do futuro da 
“realidade aumentada” ao usar 
telas translúcidas para sobrepor 
imagens digitais à visão que a 
pessoa tem de seu entorno físico.

A popularização de smartpho-
nes conectados à internet e avan-
ços nesse tipo de dispositivo, 
chamado de “head-up display”, 
estão acelerando o desenvolvi-
mento de toda sorte de dispo-

sitivos de realidade aumentada 
de uso individual. Ceticismo 
sempre houve, pois eram apa-
relhos desconfortáveis de usar, 
feios, caros, reservados apenas a 
empresas e órgãos militares.

A Google Inc. causou barulho 
no mês passado ao apresentar o 
protótipo futurista de um óculos 
que basicamente transformaria 
uma lente numa tela de compu-
tador. Os óculos, com uma única 
lente sobre o olho direito da pes-
soa, exibem informações digi-

tais como mapas e e-mails sobre 
o cristal. Seria possível controlar 
o dispositivo com voz ou gestos.

A ideia inicial da Google seria 
lançar o aparelho — o Google 
Glass — no mercado no ano que 
vem, segundo pessoas a par do 
projeto. Um porta-voz da Goo-
gle não quis comentar.

Paralelamente, empresas 
menores como Lumus Ltd., Vuzix 
Corp., Laster Technologies SAS e 
Recon Instruments Inc. também 
pretendem convencer o ressabia-

do consumidor a colocar enge-
nhocas estranhas na cabeça — de 
óculos que indicam o caminho 
para que a pessoa não precise 
desviar a vista da estrada enquan-
to dirige a telas embutidas em 
capacetes de esqui para informar 
ao esquiador com que velocidade 
está se deslocando na neve.

Cientistas da computação ima-
ginam cada vez mais um mundo 
no qual o indivíduo vai usar uma 
espécie de óculos com câmera 
embutida e aplicativos capazes de 
reconhecer objetos e fisionomias 
— com uma tecnologia chamada 
de “computer vision” — e obter 
informações sobre esses objetos 
na internet e em outras fontes.

Uma pessoa em visita a outro 
país, por exemplo, poderia usar 
um aparelho desses para rodar 
um aplicativo de tradução que 
sobreponha o texto traduzido 
para seu idioma a anúncios, pla-
cas de rua e fachadas do comér-
cio na língua estrangeira.

O aparelho mais próximo do 
Google Glass hoje disponível para 
o consumidor é um GPS da Recon 
Instruments que é inserido em 
óculos especiais para esquiadores 
e praticantes de snowboarding. O 
óculos custa nos EUA cerca de US$ 

500 e exibe dados como a veloci-
dade da pessoa em uma pequena 
área localizada abaixo do campo 
de visão do usuário. Por cerca de 
US$ 600, o dispositivo pode tocar 
música, exibir mensagens de 
texto e idenficar chamadas quan-
do conectado a um telefone.

Dan Eisenhardt, diretor-pre-
sidente da canadense Recon, diz 
que a empresa já vendeu “milha-
res” de unidades desde o lança-
mento do aparelho, em 2010. 
Com 65 trabalhadores, a Recon 
já dá lucro, diz. E pretende lan-
çar produtos semelhantes para 
outros esportes de ação.

Na Knapp, o primeiro passo 
para adotar o dispositivo de 
orientação no depósito foi a 
compra das lentes feitas pela 
israelense Lumus. Colocada na 
frente de um dos olhos, o ante-
paro reproduz o efeito de uma 
imagem exibida por uma tela de 
TV de 87 polegadas a uma dis-
tância de três metros.

Até que mais dispositivos 
desses cheguem ao mercado, o 
público terá de continuar usan-
do o celular ou o tablet para 
misturar imagens digitais com o 
mundo real, através do visor da  
câmera do aparelho.

Tela de computador ganha espaço na face humana

James R. Hagerty
The Wall Street Journal,  
de Greenville, Ohio

Nos anos 80, quando ainda 
estava na universidade nos Esta-
dos Unidos, Bill Good trabalhou 
para uma empresa que fabricava 
equipamentos de ginástica  — um 
negócio que a certa altura foi dizi-
mado pela concorrência de arti-
gos baratos importados da Ásia.

Mais tarde, Good foi para a 
fabricante de churrasqueiras 
CharBroil LLC., onde ajudou 
a tomar, em 2004, a decisão, 
segundo ele “extremamente 
dolorosa”, de transferir a pro-
dução para a China. Foi parte de 
uma vasta leva de decisões pare-
cidas — que ajudaram a reduzir 
em um terço, ou cerca de seis 
milhões de vagas, a força de tra-
balho em manufatura nos EUA 
entre 1997 e 2010.

Em setembro do ano passado, 
Bill Good finalmente conseguiu 
reverter um tiquinho da perda. 
Gerente de uma fábrica da Whirl-
pool Corp. em Greenville, no 
Estado de Ohio, Good repatriou 
a produção de “mixers” da marca 
KitchenAid, que nos últimos seis 
anos esteve a cargo de um forne-
cedor na cidade chinesa de Hui-
zhou, perto de Cantão.

Quando a Whirlpool decidiu 
voltar a montar o produto em 
Greenville “muita gente festejou, 
não há dúvida”, diz o gerente.

Quantos empregos a decisão 
gerou nos EUA? Uns 25.

A linha de mixers é um símbolo  
não só da promessa, mas também 
das limitações  de uma tendência 
que vem crescendo nos dois últi-
mos anos: o retorno de atividades 
industriais americanas que, nas 
últimas décadas, foram transfe-
ridas para países de baixo custo 
como a China. Produzir na Ásia 
“já não é uma vantagem indiscu-
tível como era dez anos atrás”, diz 
Good. Agora, a Whirlpool con-
sidera repatriar a produção de 
outros eletroportáteis.

Só que a repatriação para solo 
americano de parte da produção 
da Whirlpool e de várias de outras 
empresas não está criando um 
grande número de empregos. A 
maioria dos componentes de um 
mixer, incluindo o motor, ainda 
é feita na China, pois a Whirlpo-
ol não conseguia achar, nos EUA, 
fornecedores baratos o bastante.

Em fevereiro, o presidente 
Barack Obama visitou uma fábri-
ca de cadeados da Master Lock 
no norte do país e parabenizou a 
empresa por trazer parte da pro-
dução de volta da Ásia. A decisão 
criou cerca de cem empregos, não 
mais. A mudança da Otis Elevator 
Co. do México para a Carolina do 
Sul deve criar outras 360 vagas. 
Alguns milhares de empregos 

surgiram com decisões similares 
na Caterpillar Inc., na General 
Electric Co. e na Ford Motor Co.

Tudo isso ocorre em meio a indí-
cios de uma promissora, embora 
modesta, recuperação do empre-
go industrial nos EUA. Após uma 
queda de 35% no número de pos-
tos de trabalho na manufatura 
entre 1998 e 2010, foram criadas 
489.000 vagas — alta de 4,3%, para 
um total de 11,9 milhões. A maior 
parte do aumento se deve à recu-
peração econômica, não à repa-
tricação de atividades. Mas a IHS 
Global Insight, que faz pesquisas 
econômicas, prevê que o total de 
vagas na indústria dos EUA vai 
subir 3,2% este ano. Na economia 
em geral, a alta seria de 1,6%.

“Estamos ficando mais com-
petitivos”, diz Daniel Meckstro-
th, economista-chefe do centro 
de estudos americano Manufac-
turers Alliance for Productivity 
and Innovation.

Harry Moser, presidente da 
Reshoring Initiative, entidade sem 
fins lucrativos que batalha pela 
volta de empregos na indústria ao 
solo americano, calcula que pelo 
menos 25.000 vagas de manu-
fatura e atividades afins foram 
repatriadas nos últimos anos. É 
uma gota no oceano do desem-
prego americano, mas Moser vê 
um potencial bem maior à medi-
da que empresas recalculem os 
custos de fabricar no exterior.

Segundo especialistas, a deci-
são de fabricar nos EUA depen-
de de uma série de variáveis 
— incluindo impostos, regula-
mentação, câmbio e incentivos 
públicos. No caso de certos pro-
dutos — calçados, vestuário —, 
talvez nunca mais faça sentido 

voltar a fabricar nos EUA.
Uma pesquisa feita com 105 

empresas entre janeiro e feverei-
ro por David Simchi-Levi, profes-
sor de engenharia e especialista 
em cadeia de suprimento do 
Instituto de Tecnologia de Mas-
sachutts, o MIT, concluiu que 
39% cogitavam levar a produção 
de volta aos EUA.

Para certas empresas, a perspec-
tiva de fabricar nos EUA melho-
rou com a alta dos salários na Ásia 
nos últimos anos e a queda da 
disparidade salarial entre EUA e 
China. A desvalorização do dólar 
na última década também elevou 
a competitividade de bens produ-
zidos nos EUA. E a alta do petróleo 
encareceu o transporte marítimo 
de mercadorias, aumentando o 
apelo da produção doméstica.

Mesmo assim, a vantagem da 
China e de outros países asiáti-
cos em muitos produtos ainda 
é grande. Quando o know-how 
e redes de fornecedores fincam 
raízes, como no caso de smar-
tphones na China, é muito difí-
cil transferir a produção. Os EUA 
também sofrem com a escas-
sez de pessoal capacitado em 
áreas vitais para a manufatura, 
como engenharia e operação de 
maquinário informatizado. E a 
carga tributária sobre empresas 
nos EUA supera a da maioria das 
demais nações industrializadas.

“Não é que vai haver uma migra-
ção em massa [da produção] de 
volta para os EUA”, diz Meckstro-
th, da Manufacturers Alliance. O 
que os EUA estão vendo é mais 
equilíbrio, com empresas pesan-
do melhor os prós e contras de 
fabricar no país ou no exterior.

Multinacionais ainda estão 

ampliando a capacidade de pro-
dução na Ásia para atender à 
demanda nos mercados de rápi-
do crescimento da região. Mas 
mais empresas questionam a 
lógica de produzir para o merca-
do americano em plantas na Ásia, 
diz Simchi-Levi. Há uma migra-
ção para um modelo de produção 
regional no qual fábricas na Ásia 
produzem para clientes asiáticos 
e fábricas na América do Norte 
produzem para americanos, diz.

No alto da lista de produtos que 
seriam repatriados estão itens 
pesados ou volumosos cujo custo 
de transporte é elevado em rela-
ção ao preço, como maquinário, 
diz Cort Jacoby, especialista em 
cadeia de suprimento da consul-
toria Hackett Group. Outros can-
didatos incluem itens caros cuja 
cor ou modelo estariam sujeitos a 
mudanças frequentes segundo o 
gosto do consumidor, como rou-
pas de grife, itens de decoração 
ou eletroportáteis como o mixer 
da Whirlpool, diz Jacoby. 

Para a Whirlpool, a decisão 
de montar os mixers nos EUA se 
baseou em um cálculo complica-
do que varia para todo fabrican-
te: a quantidade de dinheiro que 
economiza em frete e estoque, 
por exemplo, compensa o custo 
maior da mão de obra america-
na.  Jeff Fettig, diretor-presidente 
da Whirlpool, diz que a empresa 
tem mais flexibilidade agora que 
produz o mixer nos EUA. Se o 
varejo de repente quiser uma cor 
ou um modelo distintos, a Whirl-
pool pode entregar o produto em 
uma ou duas semanas. Se a fábri-
ca estivesse na China, seria preci-
so um mês ou mais para fabricar 
e entregar a nova versão. 

Multinacionais americanas 
repatriam manufatura

ANDREW SPEAR PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Linha de montagem, em Ohio, de mixers da Whirlpool antes fabricados na China

INTERNACIONAL

A Facebook e os bancos subscri-
tores da sua abertura de capital, 
ocorrida na sexta-feira, estão 
sendo processados por investi-
dores. Eles alegam que os bancos 
Morgan Stanley, Goldman Sachs 
e J.P. Morgan não divulgaram 
como deveriam as reduções nas 
previsões de receita da empresa 
feitas pelos seus analistas. O J.P. 
Morgan e o Goldman não quise-
ram comentar. Já o Morgan Stan-
ley afirmou que seguiu os proce-
dimentos de sempre. A Facebook 
informou que considera os pro-
cessos “sem mérito”. 

A HP confirmou que vai demitir 
27.000 empregados. A fabricante 
americana de computadores 
teve queda de 31% no lucro do 
segundo trimestre em relação 
a um ano antes,  para US$ 1,59 
bilhão, afetado por vendas bai-
xas no setor de impressoras.

A Google não infringiu as paten-
tes da fabricante de software 
Oracle, concluiu um juiz federal 
dos EUA no processo, ainda não 
encerrado, em que a Oracle acusa 
a Google de violar direitos auto-
rais da sua linguagem Java.

A Mazda, montadora japonesa, 
e a italiana Fiat anunciaram que 
vão fabricar juntas novas versões 
de seus icônicos modelos esporti-
vos Spider 1600 Duetto, da marca 
Alfa Romeo da Fiat, e MX-5, da 
Mazda. A produção deve começar 
em 2015, em Hiroshima.

A União Europeia aprofundou 
seus planos de contingência 
para uma possível saída da Gré-
cia da zona do euro, disseram 
autoridades durante a cúpula 
de líderes realizada ontem em 
Bruxelas. Mas a UE reiterou o seu 
desejo de que a Grécia perma-
neça no bloco, e que seu novo 
governo tenha maioria parla-
mentar suficiente para prosse-
guir com as reformas fiscais.

O banco espanhol Bankia rece-
berá cerca de US$ 11,4 bilhões da 
Espanha para suas necessidades 
de provisionamento e capitaliza-
ção, disse o ministro da Fazenda, 
Luis de Guindos, no sinal mais 
recente de que a crise econômica 
está forçando o governo a injetar 
dinheiro público nos bancos.

A GE pode não atingir sua meta 
de crescimento de 0,5%, para 
15,4%, na margem de lucro em 
2012, disse o diretor-presidente 
Jeff Immelt, culpando a queda 
nos preços  das turbinas eólicas 
produzidas pelo conglomerado. 
Ele disse que a margem deve 
subir 0,3% e prometeu que a dife-
rença será compensada em 2013.

A PTTEP, petrolífera estatal 
da Tailândia, ofereceu US$ 
1,9 bilhão pela britânica Cove 
Energy, que concentra suas 
atividades em Moçambique. O 
passo intensifica sua luta com 
a anglo-holandesa Shell, que 
havia oferecido US$ 1,6 bilhão.

REGIONAL

A CAP, único produtor inte-
grado de minério de ferro e aço 
do Chile, informou que estuda 
aumentar sua capacidade de pro-
dução anual de minério de ferro 
dos atuais 12 milhões de tonela-
das para 30 milhões de tonela-
das. A empresa já investiu US$ 1 
bilhão no projeto de expansão.

Hugo Chávez, presidente da 
Venezuela, aprovou medida que 
permitirá ao país continuar rece-
bendo empréstimos da China 
através de um fundo de desen-
volvimento bilateral. Os emprés-
timos são pagos em petróleo.

O Peru quer reduzir a evasão fis-
cal e elevar a arrecadação tribu-
tária para 18% do PIB em 2016, 
disse o ministro da Fazenda, 
Luis Castilla. Em 2011, a arreca-
dação subiu para 15,3% do PIB.

A Siemens, conglomerado 
industrial da Alemanha, infor-
mou que planeja investir US$ 1 
bilhão no Brasil nos próximos 
cinco anos. Os investimentos 
se concentrarão em mercados 
de energia orientados para o 
futuro, entre outros setores.

O Brasil deve terminar os pro-
jetos para a Copa do Mundo 
de 2014 a tempo, disse ontem 
o ministro dos Esportes, Aldo 
Rebelo, respondendo a acu-
sações de que o país estaria 
atrasado em seus investimentos 
de mais de R$ 27,1 bilhões em 
estádios, transporte e infraestru-
tura. O Brasil começou até agora 
60 dos 101 projetos planejados, 
sendo que cinco já estão prontos. 
O governo espera que 85% deles 
sejam completados até 2013, e o 
restante em 2014.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Os tablets são bons para crianças? Os cientistas começam a estu-
dar os efeitos de aparelhos como o iPad no desenvolvimento infan-
til. Alguns estudos veem benefícios. Leia em WSJ.com/Brasil.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 maio 2012, Empresas, p. B12.




