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Inovação Microsoft desenvolve projeto com tela sensível ao toque em parceria com rivais, como a Apple

Computador pode virar relógio de pulso
Lorraine Luk e Shira Ovide
The Wall Street Journal, de Taipei

A Microsoft está trabalhando
em projetos para um dispositivo
similar a um relógio de pulso com
tela sensível ao toque, disseram
executivos de fornecedores da em-
presa americana de tecnologia, o
que a une potencialmente a rivais
como a Apple , que também traba-
lham em uma nova classe de pro-
dutos de computação.

No início deste ano, a Micro-
soft pediu a fornecedores na Ásia
que enviassem componentes pa-
ra um potencial dispositivo ao
estilo de um de relógio, disseram
executivos dessas empresas. Um
deles disse que se reuniu com a
equipe de pesquisa e desenvolvi-
mento da Microsoft na sede da
gigante de software, em Red-

mond, no Estado americano de
Washington. Mas não está claro
se a Microsoft vai optar por se-
guir em frente com o relógio, dis-
seram os executivos. A Microsoft
se recusou a comentar.

Alguns investidores e grandes
empresas de tecnologia estão
apostando no crescimento do se-
tor de dispositivos usados no cor-
po como acessórios — conheci -
dos em inglês como “weara -
bles”—, aparelhos computadori-
zados construídos graças ao cres-
cente poder e tamanho cada vez
mais reduzido dos sensores, que
podem medir a temperatura do
corpo, detectar a localização geo-
gráfica e atender a comandos de
voz de pessoas em movimento.

Alguns dos novos aparelhos
portáteis, como o FuelBand, da
Nike, medem a atividade física,

enquanto outros se destinam a
complementar as funções de um
smartphone, recebendo mensa-
gens de texto, tirando fotos ou
verificando informações sobre o
clima. A Apple também fez testes
com projetos para um dispositi-
vo no formato de um relógio de
pulso, informou o “The Wall Stre-
et Journal” no início deste ano.

A Pebble Technology, uma
empresa iniciante do Vale do Si-
lício, está vendendo um relógio
que faz a sincronização por
meio de tecnologia sem fio com
smartphones e vibra para alertar
usuários sobre o recebimento de
chamadas, mensagens de Twit -
ter e e-mails. O Google está tes-
tando com consumidores um
dispositivo batizado, por en-
quanto, de Google Glass, um
aparelho no formato de óculos

que exibe certas informações
computadorizadas no campo de
visão do usuário.

“Nós vemos uma demanda
crescente por aparelhos portá-
teis acoplados ao corpo à medi-
da que o tamanho do smartpho-
ne tem se tornado grande de-
mais para ser carregado”, afir-
mou Wanli Wang, analista do
RBS. “Um relógio inteligente que
seja compatível com um smart-
phone e outros dispositivos ele-
trônicos seria algo atraente para
os consumidores.”

A empresa de pesquisa Gart -
ner prevê que o mercado de por-
táteis eletrônicos inteligentes
acoplados ao corpo poderá se
transformar em um segmento
que movimentará US$ 10 bilhões
ao ano até 2016.

Essa não é a primeira vez que a

Microsoft demonstra interesse
em aparelhos portáteis usados
como acessórios acoplados ao
corpo. Dez anos atrás, a Micro-
soft lançou o “Smart Watch”, um
relógio inteligente que rodava
com um software da empresa. Ao
pagar uma assinatura mensal, os
usuários do relógio inteligente
podiam receber notícias, mensa-
gens instantâneas e resultados
esportivos enviados através de
ondas de rádio FM para os seus
pulsos. Mas as vendas foram sus-
pensas em 2008.

Para o protótipo de seu novo
potencial relógio, a Microsoft so-
licitou telas de 1,5 polegada a fa-
bricantes de componentes, disse
um executivo de uma das empre-
sas fornecedoras.

Os testes de um relógio com-
putadorizado também ressal-

tam as ambições da Microsoft
em expandir suas ofertas de
equipamentos. Em outubro pas-
sado, a Microsoft lançou o Surfa-
ce, um computador ao estilo de
um tablet, e a empresa está pre-
parando mais dispositivos pes-
soais de computação, incluindo
uma versão menor do tablet, de
7 polegadas, para competir com
aparelhos populares como o
iPad Mini, da Apple, disseram
pessoas a par do assunto.

A Microsoft também continua
testando seu próprio smartpho-
ne, embora não esteja claro se a
companhia chegará a lançar tal
dispositivo no mercado, disse-
ram fornecedores de compo-
nentes eletrônicos.

Leia nas págs B3 e B9 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Foxconn retoma contratações na China
Smartphones
Lorraine Luk
Dow Jones Newswires, de Taipei

A Fo x c o n n retomou a contra-
tação de trabalhadores em sua li-
nha de montagem na China, no
mais recente sinal de que sua
maior cliente, a Apple, está se
preparando para a produção do
novo iPhone.

Foxconn é o nome comercial
da Hon Hai, companhia sediada
em Taiwan. A empresa afirmou
ontem que acrescentou cerca de
10 mil trabalhadores por semana

em sua linha de montagem em
Zhengzhou, sua principal unida-
de de produção para iPhones,
desde a última semana de março.

Um porta-voz da empresa se
recusou a falar sobre planos de
produção, e se limitou a dizer
que a Foxconn continuará a ex-
pandir sua força de trabalho em
Zhengzhou para atender à de-
manda sazonal de seus clientes.
Mas executivos familiarizados
com a situação disseram que a
companhia tem intensificado as
contratações em Zhengzhou,
pois está se preparando para a
produção do novo iPhone. “Te -

mos estado muito ocupados,
pois logo começaremos a produ-
ção em massa do novo iPhone”,
afirmou um executivo baseado
em Zhengzhou que tem conheci-
mento dos planos de produção.

A Apple pode começar a produ-
ção da nova versão do popular
smartphone no segundo trimes-
tre, disseram pessoas familiariza-
das com os planos ao “Wall Street
Journal”, no início do mês. Uma
versão mais barata do iPhone tam-
bém pode acompanhar o novo
modelo, refletindo os esforços da
Apple para combater a competi-
ção da Samsung e de outros rivais.

O crescimento da Foxconn es-
tá intimamente ligado ao suces-
so da Apple em vender o iPhone,
o iPad e o iPad Mini. Mas agora, a
companhia também vem sentin-
do a pressão da competição, à
medida que os rivais da Apple
continuam a ganhar participa-
ção nas vendas de smartphones e
tablets. Analistas destacaram a
receita menor do que o esperado
da Foxconn em março, mas disse-
ram que a receita mensal da com-
panhia pode crescer gradual-
mente a partir de maio, quando
começa a aumentar a produção
do novo iPhone.

A Foxconn empregava 300 mil
funcionários em Zhengzhou no
ano passado. Em 2013, a maioria
dos empregados migrantes op-
tou por retornar aos seus postos
de trabalho depois do feriado do
Ano Novo Lunar, permitindo que
a Foxconn suspendesse as con-
tratações na China.

A empresa tem mais de 1,4 mi-
lhão de trabalhadores na China.
Normalmente, ajusta sua equipe
de acordo com o ciclo de produ-
ção de eletrônicos, no qual a de-
manda geralmente cresce no se-
gundo trimestre, depois de um
início de ano lento.

Curtas

Kodak negocia unidade
A fabricante de equipamentos

de impressão japonesa Brother In -
dustries chegou a um acordo para
assumir parte dos negócios de di-
gitalização de documentos,
softwares de captura de imagem e
serviços técnicos da Ko d a k . O ne-
gócio faz parte do plano de recu-
peração da companhia americana.
Se a compra for concluída, a Bro-
ther pagará cerca de US$ 210 mi-
lhões pelos ativos. A Brother tam-
bém vai assumir passivos equiva-
lentes a US$ 67 milhões. A expec-
tativa das companhias é finalizar a
aquisição no terceiro trimestre. A
aquisição precisa do aval do tribu-
nal de falências de Nova York.

G ove r n a n ç a Relatório integrado deve reunir dados
financeiros, estratégicos, sociais e ambientais

Grupo lança hoje
proposta para novo
modelo de balanço

EVANDRO MONTEIRO/VALOR

Sandra Guerra, presidente do IBGC: documento não deve trazer apenas informações positivas sobre a organização

Fernando Torres
De São Paulo

Já faz algumas décadas que as
principais empresas do mundo
perceberam que não devem gerir
seus negócios com foco apenas
nos resultados financeiros.

Agora chegou a hora de as or-
ganizações divulgarem aos inves-
tidores, de maneira estruturada,
como gerenciam seus diversos
“capitais”, e não apenas o físico e
o financeiro, no processo de gera-
ção de valor para o acionistas no
curto, médio e longo prazos.

Trata-se do relatório integra-
do, que pretende unir em um
único documento informações
financeiras, estratégicas e sobre
governança das empresas.

Numa iniciativa que vai se repe-
tir em onze países ao mesmo tem-
po, entre os quais o Brasil, o Inter-
national Integrated Reporting
Council (IIRC) vai colocar em dis-
cussão pública hoje uma minuta
que traz os elementos principais
que devem integrar esse docu-
mento. A cerimônia de lançamen-
to no país ocorrerá na sede da
BM&FBovespa, em apresentação
que será conduzida por Sandra
Guerra, presidente do Instituto
Brasileiro de Governança Corpora-
tiva (IBGC). Os comentários devem
ser enviados até 15 de julho.

A iniciativa de criação de um re-
latório que agregará novas infor-
mações sobre as empresas não sig-
nifica que medidas como lucro lí-
quido, geração de caixa operacio-
nal e retorno sobre o patrimônio
líquido devam ser negligenciadas,

uma vez que resumem num indi-
cador financeiro o resultado — ou
a consequência — de diversas
ações tomadas pela organização
até aquele momento.

Entretanto, o resultado positi-
vo de hoje não é garantido para a
eternidade. É preciso tomar
ações no presente para que ele se
repita no futuro.

E os responsáveis pelo IIRC en-
tendem que não é gerindo ape-
nas o capital financeiro que as or-
ganizações alcançarão esse obje-
tivo. Por isso, a entidade lista ou-
tros cinco “capitais” que entende
que influenciam na geração fu-
tura de valor para os acionistas.
Eles são: físico, intelectual, hu-
mano, social e natural.

O capital físico envolve os ob-
jetos usados na produção de
bens e serviços. O intelectual é
composto pelos intangíveis ba-
seados no conhecimento. O capi-
tal humano está ligado às com-
petências, habilidades e motiva-
ções da equipe de trabalho. O so-
cial está baseado no relaciona-
mento que a entidade possui na
comunidade e entre as diversas
partes interessadas (como clien-
tes, fornecedores, acionistas, re-
guladores etc.). Por fim, o capital
natural é formado pelos ativos
ambientais, renováveis ou não,
que fornecem ou permitem o
fornecimento de bens ou servi-
ços para a entidade.

Dessa lista de capitais, o mais co-
mum é que apenas os dois primei-
ros — financeiro e físico — estejam
evidenciados no balanço tradicio-
nal divulgado aos investidores. Por

isso a decisão de criar uma relató-
rio que mostre para o mercado co-
mo a empresa lida com essas ou-
tras facetas do seu negócio.

Companhias com gestão mo-
derna já tem como prática usar
métricas não financeiras como
satisfação de clientes e funcioná-
rios, qualidade, horas de treina-
mento e impacto ambiental, en-
tre outros, para calcular o suces-
so de sua estratégia de negócios.
Mas muitas vezes os resultados
dessas medidas são usados ape-
nas internamente pela organiza-
ção, sem divulgação dos dados
para o público externo.

Iniciativas como a elaboração
de balanços sociais e relatórios de
sustentabilidade são usadas por
algumas empresas com o intuito
de tentar cobrir essa lacuna.

Mas embora alguns desses do-
cumentos sejam bons, muitos se
confundem com ferramentas de
marketing e não fazem outra coi-
sa a não ser listar os feitos — qua -
se sempre positivos — das empre-
sas em determinadas áreas.

Outra características comum é
que esses relatórios adicionais
não costumam “conversar ” com
as demonstrações financeiras.

A esse respeito, Sandra Guerra,
do IBGC, cita um exemplo que cos-
tuma ser dado pelo professor de
contabilidade Nelson Carvalho, da
FEA-USP e da Fipecafi. No balanço
social, a empresa divulga que está
na lista das melhores companhias
para se trabalhar e que há um cli-
ma excelente entre os funcioná-
rios. Na nota explicativa sobre con-
tingências dos demonstrativos fi-

nanceiros, entretanto, aparece
uma montanha de processos judi-
ciais trabalhistas contra a organi-
zação. “Qual é a empresa de verda-
de? Esse é um exemplo que mostra
a necessidade de integrar os rela-
tórios”, diz Sandra.

Além dela própria e do profes-
sor Nelson Carvalho, a presiden-
te do IBGC diz que o diretor de in-
vestimentos em participações da
Previ, Marco Geovanne, e o vice-
presidente financeiro da Natura,
Roberto Pedote, são os quatro
brasileiros que integram o con-
selho de 40 pessoas do IIRC.

Antes da elaboração da minu-
ta que será colocada em audiên-
cia pública, cerca de 90 empresas

fizeram teste piloto para esse ti-
po de divulgação. Entre as em-
presas brasileiras que participam
do processo estão Pe t r o b r a s , BN -
DES, Natura e AES.

Em vez de listar pontos específi-
cos que devem ser abordados, a
minuta diz que o relatório deve es-
tar baseado em seus princípios. O
primeiro é o foco estratégico e a
orientação para o futuro. O segun-
do é chamado de “conectividade
da informação”, que significa que
as empresas devem tentar contar
como usam os seis capitais para
criar valor , de forma parecida com
um filme, e não como uma foto.

O terceiro princípio é o da ha-
bilidade da resposta da compa-

nhia para as partes interessadas.
O quarto é o da relevância e da
concisão, que deve orientar o quê
deve entrar no relatório e tam-
bém a forma de apresentação.

Existe ainda o princípio da
comparabilidade, de maneira a
garantir que as informações te-
nham consistência ao longo do
tempo e que possam ser analisa-
das em conjunto com as de ou-
tras organizações.

Por fim, a minuta fala de “con -
f i a b i l i d a d e”. “Isso significa incluir
todos os aspectos relevantes. Não
só as coisas boas, mas também as
negativas, e de forma equilibrada.
Porque isso resulta em credibilida-
d e”, afirma Sandra.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 abr. 2013, Empresas, p. B2.




