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Muitas casas são agora movidas a app 
Max Taves
The Wall Street Journal

Não há no mercado um aplica-
tivo que possa lavar janelas, mas 
esse dia ainda chegará.

Savan Kotecha investiu cerca 
de US$ 80.000 para modernizar 
sua casa de 220 metros qua-
drados em West Hollywood, na 
Califórnia. Kotecha, que tem 34 
anos e é compositor e produtor 
vocal do reality show americano 
“The X Factor”, de Simon Cowell, 
admite ser um “fanático pela 
Apple” que usa um aplicativo 
para o iPad criado pela empresa 
de automação residencial Cres-
tron.

“Realmente valeu a pena”, diz 
Kotecha, que confessa que já 
está estudando a possibilidade 
de adicionar mais funções de 
alta tecnologia na casa.

A concorrência entre as 
empresas de automação resi-
dencial tem se intensificado 
nos últimos dois ou três anos, 
à medida que smartphones e 
tablets evoluem.

Agora, empresas america-
nas como a Crestron, a RTI e a 
Control4, entre outras, estão 
criando aplicativos que rodam 
os sistemas operacionais iOS 6, 
da Apple, e Android, da Google. 
Nove entre dez proprietários de 
imóveis nos Estados Unidos que 
tenham instalado alguma tec-
nologia de automação em suas 
casas usam um dispositivo móvel 
como um tablet ou smartphone, 
segundo a Associação America-
na de Design e Instalação de Ele-
trônicos Personalizados (Cedia, 
na sigla em Inglês). Desse total, 
87% usam aparelhos da Apple. A 
Savant Systems, outra empresa 
importante na indústria, esta-
beleceu a Apple como sua base 
para a fabricação de seu hardwa-
re de automação residencial, o 
que significa que sua tecnologia 
pode ser controlada apenas com 
um iPhone ou iPad.

Propriedades com 50 zonas 

controláveis diferentes são cada 
vez mais comuns. Com apenas 
um clique, as pessoas que vivem 
nesses imóveis podem aquecer 
a entrada da garagem na expec-
tativa de uma tempestade de 
neve, alimentar seus gatos ou 
peixes de aquário ou modificar 
os níveis de oxigênio em suas 
cabanas para esquiar nas mon-
tanhas. Um aplicativo também 
pode controlar câmeras de cir-
cuito fechado com visão térmi-
ca que podem capturar imagens 
no escuro.

A tecnologia também está 
começando a mudar a forma 

como as pessoas administram os 
cuidados de saúde de idosos em 
casa. Sensores de movimento no 
solo podem detectar uma queda 
e determinar se ela foi grave e 
chamar uma ambulância.

No caso de um evento catas-
trófico, como um incêndio, as 
casas podem ser programadas 
para desligar automaticamente 
o ar condicionado e outros ele-
trônicos e manter acesas apenas 
uma quantidade de luz que seja 
suficiente para que os residen-
tes evacuem a casa de maneira 
segura.

Além dos aplicativos, tecnolo-

gias emergentes de ativação por 
voz e sensibilidade de movimen-
to possibilitarão em breve que 
os moradores abram ou fechem 
as cortinas com um único gesto  
de mão. Também estão sendo 
desenvolvidas câmeras que leem 
retinas e rostos, permitindo que 
os televisores entrem automa-
ticamente em sincronia com as 
preferências do usuário.

“O que se ouve sobre [essas 
novas tecnologias] é absoluta-
mente incrível”, diz Jim Carroll, 
fundador do Savant Systems, do 
Estado de Massachusetts. “Tudo 
é possível.”

Tudo sob controle (remoto)
Funções automatizadas e comandadas pelo iPad na casa de Savan Kotecha, em West Hollywood, Califórnia:

A temperatura da piscina e jacuzzi no quintal, além da cascata que 
cai nela

Abrir e fechar de cortinas na sala, cozinha, 
suíte principal e banheiro

Iluminação interior, programada de acordo com 
a hora do dia nos quartos, salas e corredores

Todos os sistemas de mídia são comandados pelo iPad. Aqui, Kotecha 
usa um app que controla a TV por satélite DirecTV

Câmeras que 
permitem ao 
dono 
monitorar a 
segurança da 
casa de 
qualquer parte 
do mundo
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Will Connors
The Wall Street Journal

Os investidores puniram a 
Research In Motion Ltd. a maior 
parte do ano por uma série de 
atrasos no lançamento de seus 
próximos BlackBerrys, aparelhos 
que a empresa vem dizendo que 
a ajudarão a torná-la competi-
tiva de novo com as líderes do 
mercado de smartphones Apple 
Inc. e Samsung Corp.

Mas, de repente, um surto de 
otimismo nas bolsas, alimentado 
por uma série de relatórios posi-
tivos sobre as perspectivas dos 
novos BlackBerrys, está dando 
nova vida à ação da RIM. Nos útli-
mos 30 dias, até a segunda-feira, 
o papel subiu 55%. Nos últimos 
três meses, o salto chegou a 70%.

No início do mês, a RIM infor-
mou que vai apresentar em 30 
de janeiro dois novos telefones, 
que usarão o novo sistema ope-
racional chamado BlackBerry 10. 
A empresa canadense não forne-
ceu mais detalhes, como quando 
os dispositivos devem chegar às 
lojas, preços e que operadoras 
oferecerão os aparelhos.

A RIM vem apresentando pro-
tótipos dos novos celulares para 
clientes, jornalistas e analistas. 
Também já enviou os telefones 
a cerca de 50 operadoras, que 
estão agora testando-os para 
assegurar que eles funcionarão 
sem problemas em suas redes 
— um passo crítico em qualquer 
lançamento de um smartphone. 
O diretor-presidente da RIM, 
Thorsten Heins, disse que as 
operadoras já abraçaram o novo 
dispositivo, apesar de até agora 
nenhuma ter comentado publi-
camente sobre seus testes.

Ainda assim, vários analistas 
que tiveram acesso ao novo sis-
tema operacional da RIM estão 
dando opiniões favoráveis. 
Alguns citam suas próprias con-

versas com as operadoras. Na
esteira desses comentários, mui-
tos estão revisando as previsões
pessimistas de antes, de que a
RIM continuará a perder partici-
pação de mercado e pode come-
çar a ver declínios no volume de
assinantes em todo o mundo.

O analista Todd Coupland, da
CIBC World Markets, escreveu
em nota recente a clientes que a
RIM está “substancialmente sub-
valorizada”, e elevou sua meta de
preço para a ação de US$ 8 a US$
17. Coupland também disse acre-
ditar que um número suficiente
entre os 80 milhões de assinan-
tes existentes da RIM vai optar 
pelos novos telefones, ajudando
a reverter a queda nas vendas. A
CIBC prevê agora que a RIM ven-
derá 41,4 milhões de aparelhos
no ano fiscal de 2014, comparado
com 30,2 milhões no ano fiscal de
2013, que termina em março.

Gus Papageorgiou, analista
da Scotia Capital Inc., disse que 
acredita que a RIM poderia ven-
der 18,6 milhões de aparelhos no
seu próximo trimestre fiscal, bem
acima dos 7,4 milhões que ven-
deu no segundo trimestre fiscal.

A RIM também tentou melho-
rar a relação com desenvolvedo-
res de aplicativos, um aspecto do
negócio que a empresa admite
ter sido fraco passado. A RIM deu
aos desenvolvedores protótipos 
grátis de seus novos BlackBerrys
em um esforço para incentivá-
los a criar novos aplicativos. A
RIM também está oferecendo
recompensas em dinheiro para
apps de sucesso.

Os resultados desses esforços
só ficarão claros depois que o Bla-
ckberry 10 chegar ao mercado,
e a RIM tem um longo caminho
a percorrer para alcançar a con-
corrência. Ela tem cerca de 100 
mil aplicativos em sua loja virtu-
al, em comparação com mais de
700.000 apps para o iPhone.

Novos BlackBerrys 
animam o mercado

Laurie Burkitt
The Wall Street Journal,  
de Pequim

Depois de quase 14 anos 
tentando convencer a China a 
aderir ao hábito estrangeiro 
de saborear café, a americana 
Starbucks Corp. quer se achi-
nesar para poder crescer mais 
depressa no país.

Belinda Wong, presidente 
da Starbucks China, disse ao 
The Wall Street Journal que a 
Starbucks pretende abrir mais 
800 lojas em diferentes regi-
ões do país nos próximos três 
anos. Hoje, a empresa tem 700 
lojas na China. Nesse período, 
o número de funcionários deve 
crescer dos atuais 12.000 para 
mais de 30.000.

Embora a China ainda seja um 
país do chá, as vendas de café 
ali subiram 20% de 2010 para 
2011, chegando a 6,25 bilhões 
de yuans (US$ 995 milhões), 
segundo a firma de pesquisas 
Euromonitor International.

Para conquistar mais mer-
cado, a Starbucks pretende se 
adaptar mais ao gosto local e 
explorar seu conhecimento da 
cultura chinesa, disse Wong. 
Enquanto nos Estados Unidos 
as lojas de pequeno porte dão 
certo — pois muita gente entra 
correndo a caminho do traba-
lho para comprar um sanduí-
che de bacon com queijo —, a 
Starbucks descobriu que o con-
sumidor chinês quer espaço e 
sofás confortáveis para relaxar 
durante a tarde.

A empresa está abrindo lojas 
com cerca de 350 metros qua-
drados e capacidade para aco-
modar consumidores que che-
gam com grupos de amigos e 
colegas de trabalho.

A Starbucks também desco-
briu que o apetite do chinês 
pelo café tem limites. A rede 
pretende lançar novos sabo-
res de inspiração local para se 
juntar a favoritos do cardápio 
como o frappuccino de feijão 
vermelho. Vai lançar, ainda, 
mais sobremesas que possam 
ser divididas, pois percebeu 
que o chinês gosta de cortar 

em pedaços o bolo de cenoura 
e pedir vários garfinhos para 
rachar com a turma.

A Yum Brands Inc., dona da 
rede KFC, teve sucesso na China 
ao incluir uma série de opções 
chinesas no menu, como cama-
rão frito e leite de soja.

Já empresas que não se adap-
taram à cultura local levaram 
um tombo. Em setembro, 
depois de anos de prejuízo, a 
americana Home Depot Inc. 
fechou os sete hipermercados 
de materiais de construção que 
ainda tinha na China. A Home 
Depot descobriu que o mode-
lo do “faça você mesmo” não 
funciona na cultura chinesa do 
“faça para mim”. 

Outra americana, a rede 
varejista Best Buy Co., fechou as 
nove lojas de aparelhos eletrô-
nicos na China em fevereiro de 
2011, depois de constatar que 
o consumidor ali precisava de 
máquinas de lavar roupa, não 
de máquinas de espresso ou 
aparelhos de som.

A Home Depot informou que, 
por ora, vai se concentrar em 
lojas especializadas no país. Há 
pouco, abriu uma loja de tintas e 
revestimentos para piso e outra 
de artigos de decoração. Já a Best 
Buy disse que está trabalhando 

com sua subsidiária chinesa, a 
Jiangsu Five Star Ltd., para ven-
der mais eletrodomésticos.

Wong, da Starbucks, disse que 
a empresa de Seattle sabe como 
é complexo operar num país 
onde o consumidor de cidades 
menores está tendo o primeiro 
contato com a marca, enquan-
to o morador que há  muito já 
bebe café nos grandes centros 
demanda lojas remodeladas.

Há pouco, a Starbucks con-
tratou uma série de grafiteiros 
locais para redecorar uma das 
lojas mais antigas da rede em 
Pequim — em Sanlitun Villa-
ge, uma zona comercial que, 
a exemplo do Soho, em Nova 
York, atrai um público jovem e 
de alta renda e costuma gerar 
tendências.

A Starbucks também está 
chegando à conclusão de que  
as expectativas das famílias 
chinesas terão grande impacto 
sobre seu sucesso.

Para segurar seus funcioná-

rios, que os pais prefeririam ver 
atrás do balcão de um banco, 
não servindo café, a Starbucks 
lançou no começo do ano um 
“fórum da família”, convidan-
do pais a ouvir depoimentos de 
gerentes que subiram na hie-
rarquia da empresa.

“Não trabalhamos com uma 
abordagem genérica”, disse 
Wong, observando que nos últi-
mos dois anos a Starbucks abriu 
um centro de design na China 
para projetar novas lojas e um 
centro de pesquisa e desenvol-
vimento para rechear o menu 
de novidades como sanduíche 
de frango Hainan, wraps de 
arroz e wraps de camarão estilo 
tailandês.

Agora, a empresa quer come-
çar a atrair quem não toma café. 
É o caso de Cheng Xiaochen, um 
professor de inglês de 27 anos 
que detesta a bebida, mas, de 
vez em quando, se reúne com 
alunos e colegas de trabalho na 
Starbucks.

“É um bom lugar para encon-
trar pessoas”, disse Cheng. “Mas
o café parece remédio, de tão
amargo.” Cheng prefere tomar
um chocolate quente com hor-
telã ou procurar alguma outra
bebida adocicada.

A China é um mercado em
crescimento importante para
a Starbucks, cujos executivos
querem que o país se torne seu
maior mercado depois dos EUA.
A empresa não detalha núme-
ros sobre vendas na China,
mas seus executivos disseram
este mês que as vendas no país 
subiram 52% em relação ao ano
passado. Estes executivos não
quiseram dar mais detalhes.

Analistas do setor dizem que,
embora a Starbucks tenha se
dado bem na China até agora,
há desafios. Empresas de ali-
mentos como a Costa Coffee,
da britânica Whitbread PLC, e a
Paris Baguette, do grupo core-
ano SPC Group, estão crescen-
do depressa por toda a China,
disse Torsten Stocker, analista
da consultoria Monitor Group.

“Essas empresas estão não só
brigando por uma parte maior
do ‘estômago’ [do cliente],
mas também por bons pontos
comerciais e por talentos para 
expandir e administrar suas
lojas”, disse Stocker.

Especialistas concordam que
a adaptação aos gostos locais é
crucial. Apesar de a China ter 
uma elite de consumidores que
só compra marcas estrangei-
ras, o consumidor típico é mais
paroquial.

Outros observadores do mer-
cado advertem que a Starbucks
não pode se afastar demais de
sua imagem ocidental. “É extre-
mamente importante manter a
autenticidade e a consistência”,
disse Vincent Lui, sócio do Bos-
ton Consulting Group.

Seriam temores infundados,
disse Wong, já que a meta da
Starbucks é uma experiência
autêntica. Embora pretenda
explorar mais do que nunca o
Ano Novo Chinês este ano, a
Starbucks segue usando, por
exemplo, copos com motivos
natalinos nos cafés chineses.

Starbucks se adapta ao gosto dos chineses
AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMAGES

Fonte:  Euromonitor International

café instântaneo café fresco

The Wall Street Journal
†Em bi. de yuans (10 bilhões de yuans = US$ 1,6 bi.) *Previsão

Balcão movimentado
Preço de varejo do café na China† 
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Depois de anos tentando convencer o consumidor chinês a adotar hábitos ocidentais, a rede americana de cafés agora aposta em ‘achinesar-se’ para crescer
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 nov. 2012, Empresas, p. B8.




