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J unho foi um mês intenso para o setor de
tecnologia. O termômetro é o mesmo: o
PC está no fim de seus dias e a internet
móvel dará as cartas no futuro. O proces-

so começou ainda em maio, quando o jornal The
New York Times noticiou que o Facebook estaria
contratando ex-engenheiros da Apple para de-
senvolver seu próprio celular. Dias depois, o

mesmo Facebook reformulava sua loja de aplicati-
vos, rebatizada para App Center.

Depois começaram as novidades de peso. Dia 11,
a Apple apresentou, em San Francisco, uma série
de melhorias em seus recursos e aparelhos, inte-
grando-os no melhor (e mais rígido) ecossistema
digital que existe. Uma semana depois, foi a vez da
Microsoft, que começou a amarrar as pontas de seu
próprio ambiente eletrônico – talvez o mais espar-
so entre os grandes – ao redor de um novo tablet, o
Surface (que travou no meio da apresentação).

Agora é a vez do Google. Com seu tablet (o Ne-
xus 7), ele bate de frente com o iPad e, principal-
mente, corre o risco de aniquilar o tablet da loja
online Amazon, o Kindle Fire, já que a grande vanta-
gem deste último era seu preço (a quase US$ 200,
custava menos que a metade de um iPad).

Mas os anúncios do Google I/O, o evento para

desenvolvedores que, não pararam só no tablet.
Há algum tempo que o Google percebeu que
não dá para ser soberano no mercado de tecno-
logia estando apenas online, sem ter aparelhos.
E o flerte da empresa com o hardware começou
há mais de dois anos, quando lançou celulares
com sua marca em parceria com a HTC.

Eis que além de um tablet, eles também lan-
çam uma central de mídia (o Nexus Q) e consoli-
dam o protótipo de seu óculos de realidade au-
mentada (o Google Glass). Desde que o Google
apareceu, o vimos lançar vários serviços online.
Acredito que este seja o começo de uma nova
era: a de aparelhos Google. E eles estão só come-
çando a chegar...
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Ação da Apple barra tablet
da Samsung nos EUA

Fernando Scheller

Ter um objetivo bem traçado so-
bre a gestão de uma empresa não
é suficiente para garantir que os
funcionários estejam “a bordo”
de uma proposta de mudança. Se-
gundo Robert Kaplan, professor
da Harvard Business School e
um dos desenvolvedores do mé-
todo de gestão Balanced Score-
card (BSC), espécie de mapa de
metas usado por grandes negó-
cios ao redor do mundo, diz que
é necessário “contar uma histó-
ria” para que os empregados pos-
sam entender seu papel dentro
das diretrizes da companhia.

Ele citou o caso da Volkswa-
gen Brasil como um caso bem-su-
cedido. “Eles conseguiram unir
a capacidade do engenheiro ale-
mão com a criatividade do brasi-
leiro”, disse ontem o especialis-
ta, durante evento sobre gestão
na Câmara Americana de Comér-
cio (Amcham), em São Paulo.

Para comunicar as metas de
produção e de conquista de mer-
cado aos funcionários, contou
Kaplan, a empresa lançou mão
de propostas lúdicas: transfor-
mou seus gráficos de metas em
tiras de história em quadrinhos e
criou personagens para comuni-
cá-las. “Foi uma forma brilhante
de simplificar as metas para 22
mil funcionários.”

Ao definir metas de conquista
de mercado e inserir dentro de-
las a cultura da empresa, as com-
panhias podem dar uma guinada
de 180 graus em sua estratégia.
Foi o que ocorreu com a cerveja-

ria brasileira Schincariol – recen-
temente adquirida pelo grupo ja-
ponês Kirin –, que se viu obriga-
da a deixar de pensar como in-
dústria para focar no atendimen-

to ao consumidor. A partir desse
diagnóstico, a empresa come-
çou a ampliar seu portfólio de
marcas, comprando pequenos
rótulos de “nicho”, como a Eisen-

bahn e a Baden-Baden.
“Mudanças como a que acon-

teceram com a Schincariol preci-
sam ser capitaneadas pela lide-
rança”, disse Kaplan ao Estado.
“A ferramenta serve como uma
forma de entender melhor a jor-
nada que o negócio terá de em-
preender”, explica. No caso da
Schin, diz ele, foi preciso que a
companhia aceitasse que as es-
tratégias que tinham dado certo
no passado teriam de ser abando-
nadas, porque a empresa desapa-
receria em dez anos caso não bus-
casse outro caminho.

Acompanhamento. Na opinião
de Kaplan, é necessário que o al-
to escalão das companhias acom-
panhe como está a implementa-
ção das metas estabelecidas pelo
Balanced Scorecard todos os me-
ses. “É preciso que os principais
diretores se reúnam por 90 a 120
minutos mensalmente, e depois
comuniquem isso de forma sim-
ples aos demais funcionários”,
explica. “Isso pode ser feito pela
internet e nem precisa ser um

texto longo. Muitas vezes, basta
uma cor: vermelho, amarelo ou
verde podem indicar como a rea-
lidade está em relação aos objeti-
vos estabelecidos.”

As avaliações anuais são sufi-
cientes para definir como os em-
pregados sem cargo de gerência
estão ajudando o resultado da
empresa. Para que não haja con-
fusão em relação ao recado cor-
porativo, o professor de Harvard
defende que o bolso é a melhor
forma de incentivar o desempe-
nho: bater (ou não) uma meta
econômica deve influenciar dire-
tamente na concessão de bônus.
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Comunicação simplificada para alcançar metas
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Google mostra
‘óculos computador’
e central de mídia
Google Glass, que já havia sido apresentado pela empresa,
estará disponível para desenvolvedores a partir do ano que vem

Depois de Apple e
Microsoft, é a vez do
hardware do Google

Carla Peralva
LINK ESTADÃO

Pouco mais de duas semanas
depois de sediar o lançamento
do sistema operacional iOS 6
da Apple, o Moscone West, em
San Francisco, viu ontem o
Google apresentar vários pro-
dutos. Na última etapa da apre-
sentação, o cofundador do
Google Sergey Brin subiu no
palco para fazer uma demons-
tração dos óculos do Google,
que se conectam à internet.

Ele se conectou via Hangout
(serviço de comunicação da re-
de social do Google Plus) com
um grupo de paraquedistas, que
saltou de um avião e pousou no
teto do Moscone Center. Todo o
voo foi transmitido da perspecti-
va dos saltadores por meio dos
óculos do Google (Project
Glass).

A ideia, segundo os desenvol-
vedores do projeto, é que os ócu-
los sejam usados naturalmente,
sem interferir no visual do usuá-
rio ou em seu conforto. A grande
graça do aparelho, ainda segun-
do eles, é poder tirar fotos “em
primeira pessoa”, ou seja, ter o
poder de fotografar exatamente
o que vocês está vendo, do seu

ponto de vista, e compartilhá-la
com seus amigos no mesmo mo-
mento.

Os óculos possuem “uma
CPU poderosa”, “muita memó-
ria RAM” e “pesa menos que vá-
rios óculos de sol”, mas nenhum
número ou dado mais preciso foi

dado. Eles contam ainda com
acelerômetro, giroscópio, micro-
fone para comandos de voz, câ-
mera e um touchpad na haste
mais larga. A pequena tela trans-
parente não fica exatamente na
frente dos olhos dos usuários,
mas um pouco acima de sua li-

nha de visão, para não prejudicar
atividades normais. Os óculos fo-
ram apresentados nas cores
branca, azul e preta.

Sergey Brin, que chama os ócu-
los de “computador que pode-
mos vestir”, anunciou um protó-
tipo para desenvolvedores que

pode der comprado por US$
1.500 – apenas para aqueles que
participaram do I/O e moram
nos Estados Unidos – e deve co-
meçar a ser entregue no começo
do ano que vem.

Bola. O Google também apre-

sentou o Nexus Q, um transmis-
sor de conteúdo via streaming
(em tempo real), que funciona
em sincronia com o tablet Nexus
7, apresentado ontem, ou qual-
quer outro aparelho Android. O
Nexus Q pode ser conectado a
uma televisão para reproduzir ví-
deos e músicas. Ele é integrado
com o aplicativo de música do
Google Play e acessa o conteúdo
armazenado na nuvem na biblio-
teca de cada usuário.

O aparelho custará US$ 299 e
começará a ser distribuído junto
com o tablet em julho. Ainda não
há previsões de quando os dois
dispositivos chegam ao Brasil,
mas o Google afirmou que “mais
localidades devem ser atendidas
em breve”.

Google Plus. A rede social da
empresa também ganhou uma
atualização: a função Eventos,
que é integrada com a Google
Agenda e reúne fotos de todos os
participantes do evento após
sua realização.

Carreiras

Tarefa. Kaplan: método para gerenciar metas de empresas

Na cara. Sergey Brin definiu o projeto Google Glass como ‘computadores de vestir’Entretenimento. O Nexus Q transfere vídeos para a TV

● Transparência

Segundo professor de
Harvard, companhias têm
de traduzir gráficos e
estratégias para ‘idioma’
do funcionário comum

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

A Apple conseguiu que uma juí-
za californiana bloqueasse a ven-
da de um dos modelos de tablets
fabricados pela Samsung nos Es-
tados Unidos, no mais recente
episódio da guerra de patentes

envolvendo as duas empresas
em diferentes partes do mundo.

A juíza Lucy Koh, do distrito
de San Jose, na Califórnia, aca-
tou os argumentos da Apple de
que a Samsung violaria patentes
da empresa na fabricação do Ga-
laxy Tab 10.1. A empresa sul-co-
reana informou que vai recorrer

da decisão da Justiça americana.
“Embora a Samsung tenha o

direito de competir, a empresa
não possui o direito de competir
injustamente, ao colocar no mer-
cado produtos que infrinjam as
leis”, disse a juíza ao explicar a
sua decisão. Segundo Lucy, “os
dois produtos são praticamente
indistinguíveis” e a “Apple apre-
sentou bons argumentos”.

O Galaxy Tab 10.1 visualmen-
te se parece com o iPad. Usando
o sistema operacional Android,
do Google, os tablets da Sam-

sung ocupam a segunda coloca-
ção nas vendas, mas distantes do
aparelho da Apple, que domina
dois terços do mercado. Nos pró-
ximos meses, a competição deve
aumentar com a introdução do
Surface, da Microsoft, e do Ne-
xus 7, lançado ontem pelo Goo-
gle em San Francisco.

Em comunicado, a Samsung
disse que “vai tomar as medidas
necessárias” e afirma não acredi-
tar que a decisão afete seus negó-
cios, já que possui “uma série de
produtos Galaxy Tab”. “A Apple

entrou com a ação se baseando
apenas em uma única patente de
design, que se referia a apenas
um aspecto de todo o design do
produto”, acrescentou a empre-
sa. “Caso a Apple continue fazen-
do alegações genéricas como es-
sa, a inovação no design e na in-
dústria pode ser restringida.” A
porta-voz da Apple, Kristin Hu-
quet, por sua vez, disse que o ta-
blet da Samsung era uma cópia.

Na Europa e na Ásia, há uma
série de batalhas judiciais envol-
vendo as duas empresas, não ape-

nas no mercado de tablet, como
também no de celular. Em al-
guns países, a Samsung conse-
guiu a suspensão temporária da
venda de produtos da Apple, co-
mo o iPhone. Em outros, aconte-
ceu o inverso.

A Apple ontem era criticada
por alguns analistas por colocar
obstáculos à competição. Ou-
tros diziam que a empresa esta-
va certa e a decisão deve deixar
as empresas mais cuidadosas na
hora de introduzir novos produ-
tos neste mercado.

● Bala
A versão 4.1
do sistema An-
droid foi anun-
ciada apenas
seis meses
após o lança-
mento da ver-
são 4.0 Ice
Cream Sand-
wich. O Jelly
Bean (bala de
goma) foi apre-
sentado como
sendo a mais
rápida versão
de Android até
agora.

ROBERT KAPLAN
PROFESSOR DA
HARVARD BUSINESS SCHOOL
“É preciso que os principais
diretores se reúnam por 90 a 120
minutos mensalmente e depois
comuniquem (os resultados) de
forma simples aos funcionários.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 jun.2012, Economia & Negócios, p. B20.




