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Sven Grundberg 
The Wall Street Journal

As telas de toque eliminaram 
a necessidade de peças volumo-
sas de hardware há muito asso-
ciadas à computação pessoal. 
Mas o maior desafio tecnológico 
para livrar os computadores dos 
velhos teclados e mouses está no 
nosso rosto.

Os olhos estão fadados a emer-
gir nos próximos anos como 
uma ferramenta legítima para 
computadores e dispositivos 
móveis, acompanhando outros 
métodos de interação com equi-
pamentos pessoais.

O sofisticado rastreamento do 
movimento do olho é encontra-
do principalmente na indústria 
da saúde, para auxiliar pessoas 
com mobilidade reduzida. Agora 
há uma verdadeira corrida para 
incorporar a tecnologia no mer-
cado de massa de eletrônicos de 
consumo para jogos e outras apli-
cações cotidianas.

Multinacionais de peso como 
a   Samsung Electronics Co. e a 
LG Electronics Inc. trouxeram a 
tecnologia de rastreamento com 
o olho para o primeiro plano ao 
implementá-la em seus apare-
lhos móveis. Seus novos modelos 
de celulares são capazes de detec-
tar os movimentos dos olhos dos 
usuários, permitindo recursos 
como a movimentação de uma 
página da internet para cima e 
para baixo e a interrupção auto-
mática de vídeos quando o usuá-
rio para de olhar para a tela.

As tecnologias dessas empresas, 
no entanto, só podem ser usadas 
para aplicações muito limitadas 
e alguns especialistas as conside-
ram mais uma atração momentâ-
nea do que um novo paradigma.

“O [sistema de] rastreamento 
do olho da Samsung é defini-
tivamente muito interessante, 
mas eles ainda não consolida-
ram a experiência”, diz Fran-
cisco Jeronimo, analista de tec-
nologia do International Data 
Corp, que recentemente expe-
rimentou o mecanismo no tele-
fone Galaxy S 4, da Samsung, 
que começará a ser vendido em 

alguns mercados este mês.
Uma empresa que espera levar 

o sistema de rastreamento do 
olho às massas é a Tobii Techno-
logyAB, da Suécia, fundada por 
três engenheiros em 2011. “Estou 
convencido, ao ponto do fanatis-
mo, que o rastreamento do olho 
será incorporado em todos os 
dispositivos de computação no 
futuro”, diz o diretor-presidente 
e um dos fundadores da empre-
sa, Henrik Eskilsson, de 38 anos.

Ainda este ano, a Tobii espe-
ra começar a distribuir o seu 
dispositivo REX, uma pequena 
barra acoplada à parte inferior 
da tela do computador por meio 
de uma entrada USB. A empre-
sa planeja começar a vendê-la 
como um acessório para os PCs 
com o Windows 8 e pode even-
tualmente incorporar a tecnolo-
gia em laptops e tablets.

Ao invés de usar uma câme-
ra, o dispositivo da Tobii inclui 
um microprojetor que emite 
uma luz infravermelha que 
gera padrões de reflexões para 
os olhos. Esse reflexo é coleta-
do por um sensor de imagem e 
processado pelo software para 
determinar para onde a pessoa 
está olhando com resolução de 
um milímetro, informa a Tobii. 
Os usuários precisam estar sen-
tados a até um metro do disposi-
tivo de rastreamento e calibrá-lo 
para entender as características 
específicas do olho de cada um.

Eskilsson estima que uma das 
primeiras aplicações da tecno-
logia será em jogos e disse que 
a empresa já está trabalhando 
com desenvolvedores, mas não 
revelou quais. Para divulgar essa 
tecnologia, a Tobii construiu o 
que chama de primeiro flipe-
rama controlado pelos olhos, 
batizado de “EyeAsteroids”, um 
invento baseado no velho jogo 
“Asteroids”, do Atari.

O REX também foi projetado 
para permitir aos usuários do 
Windows 8 executar tarefas mais 
rotineiras com os olhos, como a 
função do mouse de mover pági-
nas para cima e para baixo.

“O toque é intuitivo e eficiente 
se você está segurando o apare-
lho nas suas mãos, do contrário,  
ele não é tão útil assim”, disse. 
“Tenho dificuldade em imagi-
nar que estaremos sentados nas 
nossas mesas de trabalho, nos 
curvando para tocar as telas dos 
nossos desktops ou laptops.”

Mas há limitações para o uso 
do sistema de rastreamento do 
olho. Não é possível abrir um 
link, por exemplo, sem também 
executar algum tipo de coman-
do, como em um teclado.

“Os olhos são perfeitos para 
direcionar, mas ruins para clicar 
e executar comandos, então não 
espero que chegaremos a preci-
sar só dos nossos olhos para inte-
ragir com os computadores no 
futuro”, disse Eskilsson.

Rastreamento dos olhos 
pode aposentar o mouse

TOBII TECHNOLOGY; THE WALL STREET JOURNAL

Um feixe infravermelho 
incide sobre os olhos e é 
refletido por eles. Os refle-
xos são coletados e proces-
sados para determinar para 
onde o usuário está olhando 
e executar comandos na 
tela do computador

Seu olhar é uma ordem
Como funciona o REX, da sueca Tobii

dispositivo REX 

Rachel Emma Silverman
The Wall Street Journal

Talvez Golias possa aprender 
algumas coisas com Davi.

Grandes companhias, entre 
elas a PepsiCo Inc. e a empresa de 
alimentos Mondelez Internatio-
nal Inc., estão enviando peque-
nos grupos de funcionários para 
trabalhar em firmas novatas de 
tecnologia e mídia para apren-
der como essas “startups” ope-
ram com menos recursos, muitas 
vezes em um ritmo mais rápido.

A esperança, dizem os gerentes, 
é que os funcionários imersos no 
fluxo de uma pequena empresa 
emergente levem um pouco do 
espírito desbravador de volta 
para a sede e ajudem a mudar a 
forma como as coisas são feitas.

Na Mondelez, empresa com 
cerca de 110.000 funcionários 
criada a partir de um desmem-
bramento da Kraft Foods no ano 
passado, os gerentes queriam 
iniciar um esforço para transferir 
uma porção maior de seu marke-
ting para dispositivos móveis. 
Eles escolheram nove empresas 
novatas de tecnologia móvel para 
receber uma equipe da Monde-
lez, entre elas a inMarket, de Los 
Angeles, uma firma de marketing 
móvel de dois anos de idade que 
tem uma equipe de 20 pessoas.

A ideia do programa de imer-
são era ir além de uma rápida 
reunião com empresários.

“Nós queremos realmente 
entender e sentir esse espírito 
empreendedor que inspira cada 
pessoa que trabalha lá”, diz Ed 
Kaczmarek, diretor de inovação 
e tecnologia emergente da Mon-

delez. “Não há forma de fazer isso 
numa reunião de duas horas ou 
numa conversa telefônica.”

Por vários dias, Gary Osifchin, 
diretor de marketing da Monde-
lez, observou como as equipes 
da inMarket operam participan-
do de uma série de sessões de 
“ideação rápida”, nas quais ele e 
os colegas tiveram que projetar 
repetidamente a tela de entrada 
para um aplicativo de celular em 
menos de 40 segundos.

“Eu sou um péssimo desenhis-
ta”, diz Osifchin. Mas o exercício 
de prototipagem rápida e as ses-
sões de brainstorming “nos obri-
garam a pensar muito rápido e a 
realmente focar”.

Os empregados da Mondelez 
dizem que ficaram surpresos com 
a rapidez com que a pequena 
firma concebeu e testou protóti-
pos e iniciativas de marketing. 
Osifchin também notou algumas 
peculiaridades da empresa, como 
o grande sino que os funcionários 
tocam para se reunir com colegas 
e as grandes garrafas de champa-
nha com mensagens em papéis 
adesivos encorajando o cumpri-
mento de prazos para que elas 
possam ser abertas.

“Foi como um programa de 
intercâmbio de estudantes”, diz 
Todd DiPaola, fundador e diretor-
presidente da inMarket, acrescen-
tando que também se surpreen-
deu com a extensa pesquisa de 
mercado da Mondelez.

Ainda assim, alguns dias ou 
semanas observando reuniões 
não vai transformar um empre-
gado formal em empreendedor.

A Mondelez contratou a con-
sultoria Boston Consulting 

Group para ajudar a avaliar se a 
iniciativa móvel, que inclui via-
gens de campo, provocará ou não 
mudanças na cultura da empresa 
e de seus negócios. Os participan-
tes de todos os níveis da organi-
zação preenchem pesquisas e  
são entrevistados para  que sejam 
medidas alterações comporta-
mentais ou nos negócios, como o 
crescimento mais rápido do lucro, 
processo mais rápido de tomada 
de decisões ou novas formas de 
promover produtos, diz Jeff Gell, 
sócio da Boston Consulting .

Naturalmente, nem sempre os 
métodos de gestão de empresas 
novatas funcionam em grandes 
empresas, diz Vijay Govindara-
jan, professor da faculdade de 
administração Tuck, da Univer-
sidade Dartmouth, especializa-
do em inovação. A mentalidade 
de rebeldia em relação a regras 
presente em muitos empreen-
dedores não funciona quando 
ideias precisam ser aprovadas 
por supervisores em vários níveis 
da administração, explica ele.

Outras empresas estão adotan-
do uma abordagem diferente, 
mas com o mesmo objetivo em 
mente. A controladora do jornal 
“The New York Times” anunciou 
recentemente uma residência de 
negócios, chamada timeSpace, 
que vai hospedar três empresas 
de tecnologia em sua sede, em 
Nova York, por um período de 
quatro meses. A “GE Garages”, 
uma parceria da General Electric 
Co. com quatro firmas novatas 
de tecnologia, está realizando 
workshops que permitem aos 
empregados da própria GE e aos 
visitantes participar da criação e 

melhora de produtos. A GE tam-
bém lançou uma iniciativa de 
capital de risco em toda a empre-
sa no início deste ano, tornando-
a uma investidora e parceira de 
cerca de 60 firmas novatas.

Mesmo as empresas de tecnolo-
gia estão se voltando para as fir-
mas mais jovens num esforço de 
aprender coisas novas. Procuran-
do ideias sobre desenvolvimento 
de produto, 17 altos executivos 
da empresa de software Intuit 
Inc. passaram pelo menos um dia 
no ano passado acompanhando 
pessoas com funções correlatas 
em cerca de 20 empresas jovens 
de tecnologia, incluindo a fabri-
cante de dispositivos para celu-
lares Jawbone Inc. e a Uber Tech-
nologies Inc., desenvolvedora de  

um app que procura táxis numa 
determinada região.

Os executivos descobriram que 
os gerentes de alto escalão das fir-
mas novatas passam uma quanti-
dade significativa de tempo em 
reuniões de produtos, diz Brad 
Smith, diretor-presidente da 
Intuit. Essa observação levou a 
empresa a decidir que seus exe-
cutivos devem passar mais tempo 
nas trincheiras de desenvolvi-
mento de produtos, diz a porta-
voz da Intuit, Cassie Divine.

Maggie Connors, gerente de 
marcas da gigante de bebidas 
PepsiCo, passou uma semana em 
2012 no escritório da Airbnb Inc., 
firma de San Francisco que opera 
um site e aplicativo para aluguel 
de residências para temporada.

Os gerentes queriam que os 
empregados observassem como 
a firma iniciante, que tem apenas 
200 funcionários (contra cerca de 
300.000 da PepsiCo.), lida com a 
gestão de marcas.

As semelhanças culturais 
— ambas empresas têm um 
ambiente de trabalho casual e 
colaborativo e salas de reunião 
com uma decoração excêntrica 
— foram marcantes, diz Connors. 
Mas a pequena Airbnb cumpre 
suas metas de marketing sem 
enormes equipes de analistas 
de dados, uma miríade de agên-
cias de marketing ou centenas 
de empregados. “Eles são muito 
mais arrojados na maneira que 
abordam o marketing”, diz ela. 
“Eles confiam mais no instinto.”

Gestão Grandes grupos como Pepsi e GE enviam equipes para aprender espírito empreendedor em ‘startups’

Intercâmbio: um executivo da empresa de alimentos Mondelez debate estratégias de marketing com jovens da inMarket

MICHAL CZERWONKA PARA THE WALL STREET JOURNAL

Novatas de tecnologia 
ensinam gigantes
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 abr. 2013, Empresas, p. B9.




