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CHRONOMAT GMT

BREITLING.COM

"QUANDO PILOTAMOS UM AVIÃO DE CORRIDA
DE 3200 CAVALOS, EXIGIMOS O MELHOR
CRONÓGRAFO DO MUNDO."

WSJ.COM/BRASIL

Pui-Wing Tam  
e Jessica E. Vascellaro
The Wall Street Journal

Um setor de tecnologia que 
há tempos foi deixado de lado 
no Vale do Silício — as empresas 
novatas de eletrônicos de con-
sumo — está mostrando alguns 
sinais surpreendentes de vida.

Empresários da Califórnia vêm 
discretamente lançando dezenas 
de pequenas empresas que fazem 
equipamentos, projetando desde 
relógios de pulso inteligentes 
até termostatos digitais. O plano 
de negócios mais comum nessas 
empresas jovens consiste em cap-
tar dinheiro suficiente para criar 
protótipos nos Estados Unidos 
que podem ser fabricados na Ásia 
e vendidos on-line.

Esses fabricantes de eletrôni-
cos de consumo estão atraindo 
um novo interesse à medida que 
o frenesi da internet diminui na 
esteira do desempenho decep-
cionante de empresas da web 
que abriram seu capital recente-
mente, como a Facebook Inc. e a 
Zynga Inc.

O casal Abe Fetterman e Lisa Qiu 
está entre os jovens empresários 
aproveitando a nova onda. Em 
junho, eles abriram uma empresa 
no apartamento de dois quartos 
onde moram em San Francisco. 
Eles estão desenvolvendo um 
utensílio de cozinha de US$ 359 
que batizaram de Nomiku, com 
o qual as pessoas podem prepa-
rar alimentos usando o método 
“sous-vide”, em que legumes e 
carnes são cozidos lentamente 
em água dentro de sacos plásticos 
hermeticamente fechados.

O casal não seguiu a rota de 
capital de risco tradicional para 
lançar a Nomiku. Em março, 
foram para Shenzhen, China, 
para participar de um programa 
de três meses no Haxlr8r, um 
acelerador de empreendimentos 
voltados a equipamentos, onde 
aprenderam a fazer um protótipo 
do produto. Em junho, decidiram 
arrecadar dinheiro através dos 
sites de financiamento coletivo 
Kickstarter e AngelList.

Até agora, eles conseguiram 
US$ 580.000 no Kickstarter. “A 
maioria das empresas jovens que 
fazem equipamentos está fazen-
do o mesmo caminho que nós”, 
disse Qiu, de 24 anos.

O renascimento dessas peque-
nas empresas de eletrônicos 
de consumo não deixa de ser 
um fenômeno surpreendente. 
Durante anos, essas empresas 
foram estigmatizadas como 
caras para financiar e operar, 
tendo em conta os custos de 
produção e distribuição no vare-
jo. O mercado de eletrônicos de 
consumo também é dominado 
por gigantes como a Apple Inc. 
e a Sony Corp.

Mas o desafio econômico de 
montar uma empresa que faz 
equipamentos hoje é menor. Os 
custos de prototipagem caíram 
com o advento das impressoras 
3-D e incubadoras que fornecem 
o material necessário. Serviços de 
terceiros surgiram para ajudar 
jovens empresas a navegar pelo 
processo de fabricação em países 
como a China. E algumas fábricas 
estão dispostas a produzir volu-
mes menores, permitindo que as 
empresas comecem com apenas 
algumas unidades de cada vez. 

E, além de reduzir os custos ao 
terceirizar a produção na Ásia, as 
novatas também podem vender 
diretamente aos consumidores 

através da internet, sem os gastos 
do varejo tradicional.

Sites como Kickstarter e 
AngelList também ajudaram a 
nivelar o campo de jogo no que se 
refere a financiamento. Tudo isso 
“democratiza o empreendedoris-
mo” para os fabricantes de equi-
pamentos, disse Naval Ravikant, 
cofundador da AngelList, um site 
onde empresas jovens podem 
solicitar capital semente.

A Incident Technologies, 
empresa da Califórnia que está 
fazendo uma guitarra digital, 
captou US$ 350.000 no Kickstar-
ter e US$ 1 milhão no AngelList 
no início deste ano. O diretor-
presidente, Idan Beck, diz que, 
quando pequenas produtoras de 
equipamentos conseguem atrair 
a atenção do consumidor em sites 
como o Kickstarter, elas estão 
provando que há um mercado 
para as inovações eletrônicas.

Para Qiu e Fetterman, da 
Nomiku, a chave é fazer render 
o dinheiro que levantaram. Até 
agora, o casal gastou US$ 20.000 
para fazer o protótipo da máqui-
na Nomiku. Eles planejam entrar 
em produção nos próximos meses 
e, ao mesmo tempo, buscar mais 
financiamento.

“Jogamos todo o resto para o 
alto para ficarmos comprometi-
dos com isso”, disse Qiu.

(Colaborou Ian Sherr.)

Eletrônicos atraem capital 
de risco no Vale do Silício

Empresas

ALISON YIN PARA O THE WALL STREET JOURNAL

O casal Lisa Qiu e Abe Fetterman captou fundos para uma máquina de cozinhar

Sue Shellenbarger
The Wall Street Journal

É difícil esquecer alguém que 
grita — um chefe que berra com 
os funcionários, fazendo-os se 
sentirem impotentes e no limite, 
e às vezes até chorarem diante 
da explosão. 

É o tipo de chefe que Andrew 
Cornell garante que nunca será. 
Ele às vezes sente vontade de gri-
tar com os funcionários da sua 
empresa quando eles não cor-
respondem às expectativas. Mas 
ele se segura. “Gritar é um res-
quício do passado, e eu sempre 
me arrependo”, diz Cornell, dire-
tor-presidente da Cornell Iron 
Works, um fabricante de portas 
rolantes nos Estados Unidos. Ele 
prefere fazer reuniões curtas e 
frequentes com os empregados 
que estão tendo problemas, em 
vez de “esperar até o fim e jogar 
uma bomba nuclear que faça 
espirrar sangue nas paredes”. 

De fato, o chefe que grita pare-
ce estar discretamente desapa-
recendo dos escritórios. O novo 
consenso entre gerentes é que 
gritar alarma e afugenta as pes-
soas em vez de inspirá-las, e pre-
judica a qualidade do trabalho. 
Alguns chefes também têm medo 
de acabar como a estrela de um 
vídeo viral, gravado com o celu-
lar de um colega de trabalho.

Embora muitos subordina-
dos possam trabalhar duro 
para chefes difíceis, à espera de 
um elogio, são poucos os que 
trabalham melhor sob berros. 
Agressão verbal tende a preju-
dicar a memória de trabalho das 
vítimas, reduzindo a capacidade 
delas de compreender instru-
ções e executar tarefas básicas 
como operar um computador, 
segundo vários estudos com 
empregados de operadoras de 
celular e estudantes de enge-
nharia publicados este ano no 
“Jornal de Psicologia Aplica-

da”. Funcionários submetidos a 
reclamações de clientes agressi-
vos se mostraram menos aptos a 
se lembrar do motivo das recla-
mações, em comparação com 
funcionários que lidaram com 
clientes calmos.

O trabalho se tornou mais 
civilizado em várias medidas. 
Quando Lucinda Maine, direto-
ra-presidente de uma associa-
ção profissional nos EUA, teve 
recentemente que lidar com 
problemas de família, “eu gri-
tei, sim, com alguns dos meus 
vice-presidentes. É melhor do 
que gritar com a recepcionista, 
mas gritar nunca á apropriado”, 
diz ela. Ela logo pediu descul-
pas a cada um deles, e então fez 
uma reunião com seus executi-
vos para compartilhar com eles 
o que havia aprendido: manter 
as emoções sob controle no tra-
balho quando você está estres-
sada em casa exige “inteligência 
emocional”, diz ela.

Mas o modo como brigamos 
hoje no trabalho nem sempre 
é saudável. Há ainda bastan-
te raiva e frustração. Gerentes 
gastam perto de 25% do tempo 
deles resolvendo conflitos, mos-
tram algumas pesquisas. O “lado 
não muito bom” da tendência 
contra gritar “é que as pessoas 
estão empurrando as coisas para 
debaixo do tapete”, fazendo que 
as frustrações se manifestem de 
outras maneiras, diz Jack Lampl, 
presidente do Instituto Rice 
A.K. para o Estudo de Sistemas 
Sociais, também nos EUA. Uma 
maneira popular de descarregar, 
o email zangado, “serve como 
uma válvula de escape, mas tende 
a inflamar o conflito. Ele exerce 
um papel altamente corrosivo no 
trabalho, de fazer fofoca e falar 
mal dos outros”, diz ele.

Melanie Brooks, editora da 
revista “Bangor Metro”, ficou 
irritada no ano passado quando 
um redator não entregou um 

trabalho no prazo, e ela teve que 
o completar e faltar a um evento 
profissional ao qual queria ir. 
Ela disparou um email furioso: 
“Recebi a informação que falta-
va, mas isso me deixou MORTA. 
Esse é o seu trabalho, não o meu”, 
ela escreveu, acrescentando que 
esperava que não que aconteces-
se de novo.

Brooks achou o email sucin-
to, direto e melhor que dar uma 
bronca no redator por telefone. 
Mas, no dia seguinte, o redator 
ligou para o chefe de Brook e 
reclamou do email por meia 
hora, e o chefe chamou a aten-
ção dela por ter repreendido o 
redator por escrito.

Outros usam o “grito silen-
cioso” para desabafar, diz Sylvia 
LaFair, presidente da Creative 
Energy Options, uma empresa 
de treinamento de lideranças da 
Califórnia. “Eles dão um olhar 
fuzilante, dão de ombros, cer-
ram os punhos”, diz ela. Outros 
expressam sua raiva através de 
sarcasmo ou simplesmente com 

silêncio.
Todo esse arsenal de guerra 

está fazendo os conflitos no tra-
balho se arrastarem por mais 
tempo que há 10 ou 15 anos, diz 
Steven P. Dinkin, presidente da 
organização não governamen-
tal Centro Nacional de Resolu-
ção de Conflitos, da Califórnia, 
que ajuda a resolver milhares de 
disputas todo ano. Estudos mos-
tram que suprimir a raiva pode 
impedir que problemas venham 
à tona e sejam resolvidos.

Há sempre um meio de 
expressar raiva no trabalho sem 
ser punido. Isso pode até ser 
benéfico, ajudar as pessoas a se 
entenderem, fortalecer relações 
e melhorar a atitude e o desem-
penho, diz um estudo da Aca-
demia de Análise de Gerência 
realizado em 2007 por pesquisa-
dores das universidades Temple 
e do Estado de Utah. Você só não 
pode ficar zangado toda hora, 
e, nas vezes em que você ficar, 
mostre como o problema pre-
judica outros empregados ou a 

empresa em vez de você mesmo, 
sugere o estudo.

LaFair aconselha contar a 
verdade sobre os problemas e 
as frustrações, mas de maneira 
serena e ponderada. Usando 
sentenças curtas e que começam 
com “eu”, descreva suas emo-
ções e o problema. Por exemplo: 
“Estou ouvindo o que você está 
dizendo, mas não concordo”.

Em vez de gritar quando fica 
irritado, Cornell acredita que 
“a melhor solução é se retrair e 
pensar sobre o que eu quero que 
o outro leve da experiência”.

Brooks, que se arrepende do 
email zangado, sugere esperar 
24 horas antes de responder a 
um colega ou cliente, e então 
usar uma abordagem mais leve, 
dizendo: “Olha, você tornou 
minha vida realmente difícil. 
Como podemos evitar que essa 
situação se repita?”.

Quando John Shufeldt, médi-
co e diretor-presidente da Doc-
tors Express, uma franqueadora 
de medicina de emergência, pre-

cisa que as pessoas se concen-
trem num problema, ele abaixa 
sua voz e fala bem devagar. “Isso 
força as pessoas a diminuir seus 
próprios volumes para ouvir 
você. Elas prestam atenção em 
cada palavra”, diz Shufeldt, que 
também dá consultoria de ética 
médica para profissionais da 
área da saúde.

Ao lidar com um berrador 
no escritório, o melhor é não 
reagir na hora, diz Dinkin. Isso 
“desarma a pessoa, porque elas 
esperam que você responda na 
mesma moeda”, diz ele. Ouça o 
que a pessoa gritando está ten-
tando dizer, e então fale calma-
mente, “para que elas sintam 
que foram ouvidas”, diz Dinkin. 
Isso talvez acalme a pessoa o sufi-
ciente para que ela deixe você 
explicar sua posição ou começar 
a falar sobre soluções.

Nos casos mais graves, um 
colega ou mediador pode ajudar. 
Dinkin diz que um funcionário 
de uma pequena empresa pediu 
recentemente ajuda ao Centro 
Nacional de Resolução de Confli-
tos porque o seu chefe estava gri-
tando tanto com ele, que ele não 
conseguia se concentrar no seu 
trabalho. À medida que a produ-
tividade do funcionário caía, o 
chefe ficava mais zangado e gri-
tava ainda mais. O chefe “achava 
que o funcionário não estava se 
dedicando ao seu trabalho, e o 
funcionário não podia se concen-
trar no trabalho porque se sentia 
realmente desrespeitado pelo 
supervisor”, diz Dinkin.

O chefe concordou em ter uma 
conversa, e o mediador fez os 
dois se reunirem e ouvir respeito-
samente as emoções e pontos de 
vista do outro, e então procurar 
uma solução. Eles começaram a 
conversar com mais frequência, 
avaliando os projetos mais no 
início. O empregado parou de 
cometer erros, e o chefe parou 
de berrar.

Como lidar com chefe que leva a vida no grito?
Consequências
Quando chefes ou clientes gritam, empregados tendem a: 

The Wall Street Journal

Ter uma queda na 
memória de trabalho (a 
capacidade de guardar 
e administrar informa-
ção temporariamente)

Ficar menos capaz de 
desempenhar tarefas

Sair do emprego em 
maior quantidade

Trazer menos 
criatividade ao trabalho

Evitar resolver conflitos, 
transferindo-os para 
seus superiores

Intensificar o trabalho 
em tarefas simples
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 ago. 2012, Empresas, p. B15.




