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INTERNACIONAL

A Bolsa de Nova York anunciou 
que pretende operar normal-
mente hoje, apesar da chegada 
do furacão Sandy e da paralisa-
ção do sistema de transporte da 
cidade. A Nasdaq e a Bats, duas 
outras bolsas de valores impor-
tantes, também afirmaram 
ontem que planejavam abrir. 

A News Corp. , conglomerado 
de mídia dos EUA, manifestou 
interesse em comprar a editora 
inglesa Penguin, disse uma pes-
soa a par da situação. A inicia-
tiva pode interromper as nego-
ciações de fusão entre a Penquin 
e a americana Random House, 
que estavam em andamento. A 
News Corp. controla a editora 
HarperCollins e é também dona 
do WSJ.

A Hitachi , conglomerado do 
Japão, é o licitante com mais 
chances de adquirir o projeto 
de energia nuclear Horizon no 
Reino Unido, disseram pessoas a 
par do assunto. A Horizon é uma 
sociedade entre as alemãs RWE 
e E.ON, que citaram escassez de 
capital como razão para vender 
o projeto. A Hitachi, que se uniu 
à canadense SNC-Lavin para 
fazer a oferta, está competindo 
com a Westinghouse, uma uni-
dade do grupo japonês Toshiba. 
A oferta vencedora pode ser 
anunciada já amanhã.

O PIB dos EUA cresceu a uma 
taxa anualizada de 2% no ter-
ceiro trimestre, ajudado por 
maiores gastos do governo, 
principalmente com defesa, e 
por um aumento no consumo, 
informou o Departamento de 
Comércio do país. 

As montadoras japonesas 
cortaram acentuadamente a 
produção no Japão e na China 
em setembro. Os motivos foram 
o fim dos incentivos do governo 
do Japão para compra de carros 
e o acirramento da disputa entre 
Japão e China por um grupo de 
ilhas no Mar do Leste, que levou 
chineses a preterir carros japo-
neses. A produção da Toyota 
caiu 12,2% e 42% no Japão e na 
China, respectivamente, ante 
setembro de 2011, a da Nissan 
14% e 20%, e a da Honda 3,6% e 
21%, segundo as montadoras.

A Anglo American, minera-
dora britânica, anunciou que 
Cynthia Carroll deixará o posto 
de diretora-presidente, que 
ocupava desde 2007. Carroll, 
de 55 anos, estava sob pressão 
por não ter conseguido cortar 
custos e reduzir a dependência 
da África do Sul, onde a empresa 
vem enfrentando seguidas gre-
ves de mineiros. O projeto de 
minério de ferro Minas Rio, em 
Minas Gerais, que sofreu atrasos 
e aumento nos custos, também 
foi alvo de críticas. Carroll ficará 
na empresa até que esta encon-
tre um sucessor.

A Samsung, empresa de tecno-
logia da Coreia do Sul, divul-
gou lucro de US$ 6 bilhões no 
terceiro trimestre, 91% maior 
que um ano antes e o terceiro 
recorde de lucro trimestral 
seguido. A empresa informou, 
porém, que seu lucro no quarto 
trimestre deverá ser menor em 
vista da intensa competição no 
setor de smartphones, que res-
pondeu por 69% do lucro opera-
cional do terceiro trimestre.

REGIONAL

A Petrobras se retirou do pro-
jeto de um duto de etanol de R$ 
7 bilhões, informou a empresa 
paulista de bioenergia Cosan, 
uma das parceiras da petrolífera 
no projeto. O duto conectará 
regiões produtoras de cana 
mais distantes, como Goiás, aos 
centros distribuidores do Rio e 
São Paulo. A Logum, empresa 
formada para construir e operar 
o duto, afirmou que os planos 
não devem mudar. A Petrobras 
não quis comentar.

A Petroecuador, petrolífera 
estatal equatoriana, divulgou 
que pretende até o fim de 2013 
aumentar em 61% a produção 
de gás natural no bloco 6 do seu 
campo de Amistad, para quase 
três milhões de metros cúbicos 
por dia, graças a uma nova 
sonda que a empresa alugou.

O ministro da Fazenda do Peru, 
Luis Miguel Castilla, descartou a 
possibilidade de os exportado-
res peruanos pagarem impostos 
em dólares ao invés de em soles. 
Exportadores reclamam que o 
sol valorizado está diminuindo 
a lucratividade deles.

A construtora mexicana ICA 
anunciou que seu lucro no ter-
ceiro trimestre caiu 61% em rela-
ção a um ano atrás, para US$ 27 
milhões. A venda de participa-
ções em concessões de rodovia 
levantou o lucro um ano antes.

A Penoles, mineradora do 
México, divulgou que seu lucro 
no terceiro trimestre caiu 58% 
ante um ano atrás, para US$ 
128,4 milhões, devido aos  pre-
ços mais baixos das commodities 
e a gastos com investimentos.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Caroline Porter
The Wall Street Journal

Quando a proximidade do 
celular em relação à orelha, nariz 
e boca é combinada com o fato 
de o aparelho ser quentinho, do 
jeito que as bactérias gostam, o 
resultado pode ser prejudicial à 
saúde.

Essa ameaça, diz Jeffrey Cain, 
presidente da Academia Ameri-
cana de Clínicos Gerais e diretor 
de medicina familiar do Hospi-
tal das Crianças de Colorado, é 
quase sempre ignorada. “Algu-
mas coisas que julgamos ser pes-
soais na verdade são mais públi-
cas do que a gente imagina.” 
Bactéria, vírus e outros agentes 
infecciosos num telefone podem 
causar terçol, gripe ou diarreira, 
diz Cain.

Para quem quer manter a tela 
de toque limpa, há um desa-
cordo entre o que médicos e 
pesquisadores recomendam e o 
que as fabricantes de smartpho-
nes sugerem para higienizar os 
aparelhos.

Embora haja produtos ofereci-
dos especificamente para limpeza 
de celulares, eles às vezes podem 
estragar o verniz da tela ou não 

remover 100% dos germes.
Muito embora computadores, 

chaves, canetas e telefones fixos 
possam abrigar germes, os celu-
lares se tornaram um apetrecho 
sempre perto para muitos usuá-
rios, nunca longe do travesseiro, 
da esteira na academia de ginás-
tica ou da mesa de restaurante.

“Estamos alimentando essas 
pequenas criaturas”, diz Micha-
el Schmidt, professor e vice-
presidente de microbiologia e 
imunologia da Universidade de 
Medicina da Carolina do Sul. 

“Todo mundo já viu aquela man-
cha gordurosa [na tela de toque]. 
Onde há gordura, há bichos.”

Um laboratório testou oito 
celulares escolhidos aleatoria-
mente num escritório em Chi-
cago para esta reportagem. Os 
aparelhos não mostraram sinais 
de E. coli ou estafilococos. Mas 
todos os fones mostraram núme-
ros mais altos do que o normal 
para coliformes, uma bactéria 
que indica contaminação fecal. 
Nos oito celulares testados pelo 
HML Labs, havia cerca de 2.700 

a 4.200 unidades de coliformes 
fecais. Em água potável, o limi-
te é de menos que uma unidade 
por 100 ml de água.

“O resultado é bem ruim”, 
disse Donald Hendrickson, pre-
sidente do laboratório e profes-
sor emérito de microbiologia 
médica na Universidade Ball 
State. Ele diz que os resultados 
sugerem falta de lavar as mãos e 
de higiene apropriada.

O HML também testou quatro 
métodos de limpeza: água, álco-
ol e dois produtos de limpeza, 
um chamado Windex, para lim-
peza de vidros em geral, e Nice’N 
Clean, um lencinho umedecido 
para eletrônicos. O álcool foi o 
melhor, limpando quase 100% 
das bactérias. Água foi o método 
menos eficiente.

Emily Evitt, de 29 anos, que 
mora em Culver City, Califórnia, 
e trabalha como advogada de 
propriedade intelectual, diz que 
limpa o teclado do computador 
e o telefone no trabalho toda 
manhã, mas que não encontrou 
uma solução para seu iPhone que 
limpe bem e não estrague a tela.

“Vejo gente na academia com 
seus iPhones e penso: ‘Eca’”, diz 
Evitt, que evita levar seu telefo-

ne à ginástica mas o leva para 
almoços de trabalho. O marido 
de Evitt, Mark, limpa os celulares 
do casal com álcool na parte tra-
seira e água na frente.

Fabricantes de celulares aler-
tam contra o uso da maior parte 
dos produtos de limpeza domésti-
cos — o que pode deixar os donos 
dos aparelhos num dilema.

“É um problema, porque mui-
tos fabricantes não dizem qual 
é o verniz que cobre o telefone”, 
diz Schimidt. “É difícil dizer se 
álcool vai remover a camada que 
repele óleo e danificar a tela.” A 
fabricante Gorilla Glass, que for-
nece telas para várias marcas de 
smartphone, afirma que uma de 
suas telas tem um verniz fácil de 
limpar que “sobrevive a seguidas 
limpezas”.

Uma porta-voz da Apple mos-
trou a um repórter o manual do 
cliente, que proíbe explicita-
mente o uso de “limpa-vidros, 
detergentes domésticos, sprays 
de aerossol, solventes, álcool, 
amoníaco ou abrasivos”. O con-
selho da BlackBerry é semelhan-
te. Seu manual afirma: “Não use 
líquidos, produtos de limpeza 
com aerossol, nem solventes no 
seu BlackBerry, nem perto do 

dispositivo”. Um porta-voz do 
Android da Google Inc. diz que 
os diversos fabricantes do seu 
celular não têm uma política 
oficial quanto a métodos de lim-
peza. Todos os representantes da 
empresa para os smartphones 
Android, BlackBerry e iPhone 
disseram que não têm marcas 
específicas de produtos de lim-
peza para recomendar.

Boh Ruffin, engenheiro de 
aplicações na Corning Gorilla 
Glass, disse que os produtos 
de limpeza comuns, tais como 
lenços umedecidos com álcool, 
não vão prejudicar o desem-
penho do vidro, embora ele 
não quisesse falar diretamente 
sobre o desempenho dos smar-
tphones.

“A única coisa que pode afetar 
o vidro é algum tipo de ácido 
clorídrico”, diz Ruffin. “Os panos 
de limpeza de microfibra são óti-
mos para remover a oleosidade e 
a sujeira.”

Esses panos para limpeza dos 
celulares geralmente têm uma 
taxa de sucesso de 99%, que o 
Dr. Schmidt não considera sufi-
ciente. “Com algumas bactérias, 
basta ingerir apenas dez orga-
nismos para ficar doente.”

Você gosta do seu smartphone? As bactérias também
GETTY IMAGES

Proximidade da orelha, nariz e boca e calorzinho ajudam germes a proliferar

Ben Worthen
The Wall Street Journal

O sucesso do novo sistema 
operacional da Microsoft pode 
depender das dobradiças.

Os fabricantes de hardware 
estão se debatendo com o fato de 
que o software Windows 8 tem 
uma interface orientada para o 
toque. Isso significa que não basta 
acrescentar aos computadores 
uma tela de toque, mas é preciso 
projetar novamente as dobradi-
ças que conectam a tela ao tecla-
do, para que possam resistir às 
torções, giros e choques do novo 
manuseio.

Os fabricantes de computa-
dores têm equipes de engenhei-
ros projetando pinos, juntas e 
conectores para as máquinas 
que rodam o novo software. Eles 
medem o torque, testam diversos 
tipos de molas e engrenagens e 
abrem e fecham os computado-
res milhares de vezes.

 O software também está ins-
pirando os designers a imagi-
nar dispositivos conversíveis, de 
modo que um laptop que abre 
e fecha também funcione como 
um tablet.

“A dobradiça é a chave para isso 
dar certo”, diz Jeff Barney, vice-
presidente do grupo PC da Toshi-
ba Corp nos Estados Unidos. Uma 
dobradiça ruim, diz ele, “é o cal-
canhar de Aquiles do laptop”.

Os clientes não vão ficar satis-
feitos, por exemplo, se o ângulo 
da tela do novo notebook ou 
computador de mesa deles ficar 
mudando quando tocam na tela 
para abrir um arquivo ou acessar 
um site. Por outro lado, a dobra-
diça deve ser flexível o bastante 
para abrir e fechar facilmente.

Conseguir projetar a dobradi-
ça certa “é um desafio de design 
industrial”, diz Ken Musgrave, 
diretor executivo do grupo de 
experiência de design da Dell Inc. 

Toda essa preocupação se deve 
a um componente que contri-
bui com menos de US$ 10 para 
o custo de um computador. Os 
chips microprocessadores, a tela 
e o sistema operacional podem 
custar quase US$ 100 cada um.

Ainda assim, levar a tecnologia 
de toque do tablet para o PC é um 
passo de alto risco. A Microsoft 
e suas aliadas de hardware, que 
enfrentam queda nas vendas, 
estão desesperadas para se adap-
tar aos hábitos do novo mundo 
dos dispositivos móveis, que fize-
ram o teclado e o mouse parece-
rem antiguidades.

Assim, os engenheiros especia-
lizados em dobradiças voltaram 
para a prancheta de desenho, tes-
tando novos conceitos e fazendo 
novas medidas.

Em um computador de mesa 
novo, por exemplo, a Dell con-

cluiu que o melhor ângulo para 
tocar na tela é entre menos 5 e 
60 graus, diz Musgrave. Isso se 
baseia, em parte, na distância 
de que alguém precisaria para 
alcançar o topo da tela estando 
sentado, embora ele imagine que 
muita gente vai tocar no compu-
tador estando em pé.

A dobradiça precisa deixar a 
pessoa girar a tela sem muito 
esforço, mas a tela não pode se 
mexer quando é tocada. Musgra-
ve diz que a fórmula da Dell inclui 
molas e rolamentos de esferas. Há 
também outras “forças de tensio-
namento”, diz ele, que se combi-
nam para criar o que especialistas 
em dobradiças chamam de “gru-
dabilidade”. 

Alguns fabricantes de PC se 
orgulham da sua capacidade de 
projetar dobradiças. A Toshiba, 
por exemplo, tem seis engenhei-
ros no Japão trabalhando ape-
nas com projetos de dobradiça, 
e a empresa já registrou mais de 
50 patentes relacionadas a essas 
articulações.

O carro-chefe dos dispositi-
vos com Windows 8 é um tablet 
com uma tela que desliza e gira, 
transformando-se em um laptop. 
O objetivo é ocultar o teclado 
quando o aparelho está no modo 
tablet e assim designs que exijam 
girar a tela foram evitados.

A dobradiça inicial tinha um 
mecanismo de deslizamento em 
cada extremidade da parte de 
trás da tela. Era um dispositivo 
“invendável com essa dobradiça”, 
diz Barney. Se o usuário apertas-

se mais forte de um lado do que 
do outro, a tela mudava de lugar, 
ficando fora do centro.

Uma semana depois, os desig-
ners deram uma solução: engre-
nagens em miniatura feitas de um 
plástico firme, que compensam a 
pressão. Depois eles acrescenta-
ram uma pequena barra de metal 
sustentada por uma mola, para 
equilibrar melhor a dobradiça. 
Agora a tela desliza de maneira 
uniforme.

A desvantagem: “A parte de 
trás ainda parece um pouco um 
protótipo”, diz Barney. Mas a 
dobradiça fica oculta quando o 
dispositivo está no modo tablet, 
e as pessoas em geral não passam 
muito tempo olhando a parte de 
trás de seus computadores.

A Lenovo Group Ltd., para 
garantir que a dobradiça de 360 
graus que projetou para o seu 
novo PC conversível Yoga estava 
à altura do desafio, criou uma 
máquina de teste que abria e 
fechava os computadores 25.000 
vezes. A empresa também fez 
questão de que a dobradiça tra-
balhe sem fazer nenhum baru-
lho, diz Andreas Schupp, diretor 
de estratégia do centro de design 
industrial da Lenovo.

Uma equipe de design da 
Hewlett-Packard Co. passou três 
meses tentando aperfeiçoar a 
dobradiça em um novo laptop 
com tela destacável. A empre-
sa da Califórnia finalmente se 
decidiu por um modelo que usa 
ímãs que guiam a tela para que 
se encaixe no lugar certo.

Para fazer um laptop fácil de 
abrir e fechar, as dobradiças 
são projetadas para ter muito 
pouca resistência entre zero e 
cinco graus, quando o usuário 
abre pela primeira vez, ou acaba 
de fechar. O torque atinge um 
máximo em cerca de dez graus e 
então se estabiliza, ficando igual 
durante o resto da faixa de movi-
mento da tela.

Isso não funciona para uma 
tela de toque, diz Sumit Agniho-
try, vice-presidente de marketing 
de produtos da Acer Inc. Como 
as pessoas tendem a empurrar 
a tela passando além da posição 
vertical, ela precisava ter mais 
resistência. Assim, os engenhei-
ros da fabricante de computado-
res de Taiwan inventaram uma 
“dobradiça de torque variável”, 
que aumenta a resistência a partir 
dos 100 graus.

A Acer tomou a ideia empresta-
da da arquitetura. Uma dobradiça 
tradicional, unida por parafusos 
à parte inferior da tela, pode se 
deformar com o tempo se sofrer 
toques constantes, foi a conclu-
são da empresa. Assim, ela partiu 
para uma nova ideia, fazendo 
com que a tela inteira faça parte 
da dobradiça, como as vigas em 
T utilizadas nos edifícios, para 
aumentar a rigidez.

“Depois de alguns projetos per-
cebemos que era imperativo che-
gar a um design que integra as 
duas partes em um único corpo”, 
diz Agnihotry. “É preciso ter uma 
articulação mais forte do que a 
dos notebooks de hoje.”

Sucesso do Windows 8 
balança nas dobradiças

Fonte: as empresas; reportagem WSJ reporting; Foto: Toshiba The Wall Street Journa

Tela

Tem de ser forte para aguentar cutucões, 
também fácil de abrir e fechar.

A Lenovo testa seus projetos abrindo e 
fechando um laptop 25.000 vezes, e verifica 
se fica rangendo.

Sob pressão

Componentes como molas, 
rolamentos e estruturas em 
forma de T ajudam a evitar 
que a tela fique balançando 
quando tocada.
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