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Google
lança tablet
de dez
polegadas
NOVA YORK

O gigante da internet Google
anunciou ontem o lançamento de um novo tablet maior do
que o comercializado até agora e o início da operação de um
serviço de música online na
Europa em sua loja Google
Play. O anúncio foi feito por
meio de comunicado publicado no blog oficial da empresa.
Embora previsse inicialmente um grande evento de apresentação dos novos produtos em
Nova York, este teve de ser cancelado em razão da chegada do
furacão Sandy, que fez as autoridades colocarem a cidade em estado de emergência.
A tela do novo tablet, que se
chamará Nexus 10, medirá 10,1
polegadas (25,7 centímetros). O
produto será, segundo o Google,
“o tablet com melhor resolução
do planeta”. O modelo atual do
Google, lançado há alguns meses, o Nexus 7, tem uma tela de 7
polegadas (18 centímetros).
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Na rádio Estadão ESPN:
Todos os dias pela manhã

● Economia

US$ 399

será o preço de venda do novo
tablet de dez polegadas do
Google, o Nexus 10. O produto,
que pretende concorrer com
o iPad, estará disponível em oito
países a partir do próximo dia 13
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anunciou que a loja trará uma
funçãoquevaipermitiraosclientesquesuacoleçãodemúsicaonline seja automaticamente compartilhada na nuvem.
OGoogle tambémapresentou
ontem seu novo smartphone: o
Nexus 4, que recebeu o nome
por causa da tela de 4,7 polegadas. O produto, que também começará a ser vendido no próximo dia 13 de novembro, foi desenvolvidoem parceria com afabricante coreana LG.
O modelo trará uma câmera
de 8 megapixels e terá capacida-

Fonte:
Na internet:
www.estadaopme.com.br

‘Guerra’ pelos melhores chefs
aperta lucros de restaurantes
JOSÉ PATRÍCIO/ESTADÃO

Falta de profissionais
encarece salários e faz
empresas reduzirem
seus ganhos de olho
nos bons funcionários
Renato Jakitas

O chef Thiago Lima tem 24 anos,
setedelespassadosdentrodecozinhas. Nesse período, ele já trabalhouem dezrestaurantesdiferentes em três cidades do Brasil.
Atuou em São Paulo até ser contatado por uma casa em Itabuna
(BA), deonde partiu para um hotel em Florianópolis (SC), últimaparadaantesde retornarà capital paulista. Voltou a convite
de Fábio Prado, dono do La Maison est Tombée, restaurante
queestáparaseraberto.“Acertamos um salário interessante e,
agora, quero ficar mais tempo
aqui”, diz.
Thiago Lima é o exemplo de
um fenômeno que é garantia de
dor de cabeça para empresários
da área de gastronomia, principalmente para negócios mais sofisticados e que pretendem
atrair clientes com uma condição financeira melhor. A mão de
obra escassa aquece a disputa,
eleva salários e, como consequência, reduz as margens de lucro do setor em até 13%.
“(A falta de mão de obra) é
realmente um problema sério
que estamos enfrentando”, diz
Joaquim Saraiva, presidente da
Associação Brasileira de Bares e
RestaurantesdeSãoPaulo(Abrasel-SP). Pelas contas dele, um
restaurante médio da cidade –
entre 20 e 40 funcionários – tem
pelomenostrêsvagasnãopreenchidas. “São 400 mil vagas abertas no País neste momento. Cerca de 30% (120 mil) em São Paulo”, diz o especialista.
A explicação para isso, diz o
presidente da Abrasel, passa pela expansão do setor no Nordeste e no Sul do País. Isso aumentou a busca por profissionais e
escancarououtrogargalodosegmento: o da formação.
“O que acontece é que nós temos uma escassez grande dessa
mão de obra especializada, co-
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Tormenta. Eric Schmidt, presidente do conselho do Google: furacão cancelou apresentação do Nexus 10 em Nova York

O novo modelo do Google estará disponível no varejo a partir
de 13 de novembro em oito países: Estados Unidos, Canadá,
França,Alemanha,Espanha, Reino Unido, Japão e Austrália. O
preço inicial será de US$ 399 nos
Estados Unidos, isto é, US$ 100
amenos doque o iPad do mesmo
tamanho.
O Nexus 10 apresenta-se como uma firme aposta do Google
no mercado de tablets de maior
porte, no qual a Apple foi pioneira. O comunicado veio apenas
uma semana depois de a concorrente apresentar sua versão de
tablet menor, o iPad Mini, que
será vendido a US$ 329 nos Estados Unidos.
Além disso, os usuários da
França, Reino Unido, Alemanha,
Itália e Espanha poderão comprarmúsica online da lojada empresa, a Google Play, também a
partir do dia 13 do próximo mês.
E o serviço estará disponível nos
Estados Unidos pouco depois,
afirmou o Google. A companhia
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Novo Nexus 10 terá o tamanho do iPad
original, mas custará US$ 100 a menos
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Casa nova. Fábio Prado (E) com seu chef Thiago Lima

INVISTA NA EQUIPE
● Formação

Para fugir da ‘guerra’ por funcionários, uma das saídas é investir
na formação interna de talentos.
● Universidade

As instituições de ensino superior oferecem diversas graduações e pós-graduações nesta
área. Conte com elas para seleção dos profissionais.
● União

O concorrente não é necessariamente seu inimigo. É possível
formar bancos de talentos conjuntos, sobretudo para funções
operacionais.
● Garantia

Procure manter os melhores profissionais, mesmo que para isso
você tenha de pagar salários
mais altos.

mo a de chefs, que as universidades e o mercado não conseguem
preparar em tempo”, afirma Vera Araújo, professora de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi.
“Aentradaesaídadefuncionários, com isso, é de 50%. É garçom trocando de emprego para
virar gerente, maître que recebe
convite para ganhar mais. Aconteceotempo todo,équase sema-

nal”, diz Vera.
JanMilan,dorestauranteSallvattore, conhece bem essa realidade. Egresso da área imobiliária, sua incursão no ramo foi há
quase 30 anos, com uma pizzaria
no bairro do Itaim Bibi, seguida
por dois estabelecimentos. Segundo ele, a rotatividade de profissionais nunca esteve tão alta.
“Eu me sinto como um formador degente. O cara vem, fica um
pouco e vai embora.”
O empreendedor mantém a
estratégia de pagar salários altos
e gratificações para manter os
empregados. “Funcionário que
ganhava R$ 3 mil por mês agora
ganha R$ 7mil. Com isso, as margens diminuíram muito. Antigamente, vocêtinha um restaurantecommargem de 25%.Hoje, paraconseguir12%,euprecisobatalhar o tempo todo”, conta.
Opção. O chef Thiago Lima destaca que a relação entre o plano
de carreira e o perfil de seu novo
emprego – misto de bar e restaurante – foram cruciais para sua
decisão. “Estava praticamente
fechado para ir a outro lugar,
mas gostei muito da conversa
que tivemos”, diz ele, referindose à proposta feita por Fábio Prado, proprietário do La Maison
est Tombée. “O que fiz foi buscar um bom profissional e remunerá-lo adequadamente”, diz
Prado. “A gente não queria uma
pessoa que ficasse procurando
emprego toda hora.”

Apple faz maior
mudança desde
a volta de Jobs

16 dias) em stand-by.

● A Apple anunciou ontem uma

Microsoft. A Microsoft mos-

trou ontem em San Francisco o
Windows Phone 8, a nova versão
de seu sistema operacional para
smartphones, sua maior aposta
para crescer nesse mercado. O
novo sistema traz integração totalcomas plataformas Windows
8 para PCs e tablets, apresentadas na semana passada.
Com a nova versão do sistema,aempresagarantetermelhorado a experiência dos “azulejos” coloridos, os quadrados da
tela que representam aplicativos e recursos. Eles agora podemserajustadosparatrêstamanhos diferentes, permitindo
muitasopçõesdeorganizaçãovisual. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

das maiores mudanças na gestão da empresa desde que o fundador Steve Jobs retornou à companhia, em 1997, e foi nomeado
presidente logo em seguida.
Além da saída do recentemente
contratado chefe de varejo, John
Browett, a Apple anunciou a partida do diretor do sistema operacional IOS, Scott Forstall.
Forstall deixará a Apple no próximo ano, e suas funções serão
assumidas parcialmente por
Jony Ive, que vai comandar o
design da interface humana,
além de comandar a unidade de
design industrial da empresa.
O diretor do iTunes, Eddy Cue,
vai assumir o comando do assis-

tente inteligente Siri e das iniciativas relacionadas ao aplicativo
Maps. O diretor de OS X, Craig
Federighi, vai combinar suas
atuais responsabilidades com o
comando geral do desenvolvimento do IOS.
O ex-coordenador de engenharia, Bob Mansfield, vai dirigir um
novo grupo na Apple chamado
Tecnologias, que a empresa descreve como uma combinação de
todas as equipes de wireless numa única organização, “melhorando a inovação nessa área
num nível ainda maior”. “Essa
organização também inclui equipes de semicondutores, que têm
planos ambiciosos para o futuro”, diz o comunicado.
Com a saída de John Browett, a
equipe de varejo da empresa vai
se reportar temporariamente ao
presidente Tim Cook, até que a
Apple faça a substituição do executivo. / DOW JONES NEWSWARES
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