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cada dia, milhões de
empregados de escritóriopreparamrelatórios usando tesoura e cola, e
armazenam dados em disquetes, embora tenham muita memória digital em computadores e serviços online.
Eles não estão utilizando
essesobjetos,é claro,masclicando nos ícones que os representam em programas de
ediçãode textopopulares como Microsoft Word e Google Docs. Os imagens persistemcomosímbolosdeumestilo de escritório já ultrapas-

sado, mesmo 31 anos depois de
o computador pessoal da IBM
ter levado o trabalho para a era
do software.
Funcionários não estão mais
presos a uma escrivaninha, ou
mesmo a um escritório; hoje,
trabalhamos com laptops, tablets e smartphones fazendo de
cada lugar um local de trabalho.
E isso está fazendo mudar os
programas para escritório. Hoje, o que importa, é colaboração, telas pequenas, carregamentorápido,mídiasociale,sobretudo, mobilidade.
“A maneira como as pessoas
usam coisas está mudando essencialmente”, disse Bret Taylor, diretor presidente do Quip,
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Novas e antigas empresas de software tentam
adequar seus programas à mobilidade

o

ESCRITÓRIOS
SE ADAPTAM AO
SMARTPHONE

uma startup que faz um programa de edição de documentos
em dispositivos móveis.
Taylor, de 33 anos, é um dos
jovens engenheiros mais renomadosdoValedoSilício.Eleajudou a criar o Google Maps antes
de servir como diretor técnico
do Facebook. Seu sócio, Kevin
Gibbs, ajudou a criar os centros
dedadosdoGooglee,comoprojeto paralelo, desenvolveu o
software que sugere palavras
quando a pessoa começa a digitar na busca do Google.
A empresa é uma das muitas
que estão criando programas
de escritório para o mundo móvel. Alguns dos novos aplicativos ainda recorrem a imagens
do trabalho à moda antiga, mas
os recursos que oferecem são
decididamente modernos.
No mês passado, a Box, um
serviço online para armazenar
documentos, fotos e outros dados, comprou a Crocodoc, uma
empresa que torna possível ver
documentos do Word e outros
formatos de arquivo em vários
tipos de aparelhos, de qualquer
tamanho de tela. O Evernote,
também para armazenamento
online, permite escrever, compartilharemanternotas sincro-
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App. O Quip, de Gibbs (E) e Taylor, permite editar em celular
nizadas em vários aparelhos.
Sam Schillance, vice-presidente de engenharia da Box,
criou o programa original que
se tornou o Google Docs, lançado há seis anos. Ele explica que,
num mundo móvel, velocidade
e facilidade de uso são mais im-

portantes do que uma porção
de opções de fontes. “Há seis
anos a conectividade era um
problema. Hoje, tudo está conectado o tempo todo”, disse.
Microsoft e Google estão empenhados em adaptar os produtos a um ambiente de trabalho

em que PCs coexistem com
outros dispositivos. Há uma
versão móvel do Office, mas
elasópodeserusadaparaeditaralgunsdocumentosea colaboração é limitada. “Temos um bilhão de usuários.
Não se pode querer que eles
mudem a cada dia”, disse Julia White, gerente geral de
marketing do Office.
OprodutodoQuip,porenquanto,sóestádisponívelpara laptops e aparelhos móveis da Apple. Ele combina
mensagens instantâneas
com criação, armazenamentoecompartilhamentodedocumentos na tela de toque.
Enquanto o Word, de longe o
editor de texto mais popular,
oferece mais de 200 fontes, o
Quip tem duas fontes.
“Escrever e editar sempre
foramatividadesdecolaboração, mas as coisas estão mais
rápidas agora”, afirmou Mathias Crawford, pesquisador
em interações homem-computador na Universidade de
Stanford.
“Os locais de trabalho estão mudando, e o mesmo
ocorre com as expectativas.”
/ TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B13.

Dell muda regra e facilita
venda para Michael Dell
A Dell e um grupo liderado pelo
fundador e presidente da empresa, Michael Dell, chegaram a
um novo acordo ontem que aumenta as chances de sucesso da
compra da companhia por US$
24,8 bilhões.
O novo acordo inclui um dividendo especial de US$ 0,13 por
ação, juntamente com uma oferta elevada em US$ 0,10 por
ação, para US$ 13,75 por ação,
disse em comunicado o comitê
do conselho especial da Dell.
As ações da Dell subiram

5,6% ontem na bolsa Nasdaq e
fecharam cotadas a US$ 13,68,
um sinal otimista em relação à
conclusão do negócio.
Desde fevereiro, Michael Dell
e o fundo Silver Lake negociam
com acionistas da fabricante de
computadores o seu fechamento de capital, após 25 como empresa de capital aberto, listada
na Nasdaq.
O projeto enfrenta a resistência do investidor ativista Carl
Icahn, que tenta vetar a oferta.
Com o novo acordo, Dell con-

seguiu uma vantagem. O novo contrato e o atraso na data de votação impulsionam o
consórcio de compra de várias maneiras. Abstenções
sob o sistema de votação anterior contavam como votos
“não”, e isso era um obstáculo considerável para o negócio. No entanto, ele foi superado no novo acordo. Agora,
as ações não votadas serão
excluídas da contagem.
Nova data. A votação sobre a

compra foi remarcada para
12 de setembro, enquanto a
data de registro, que determina que os acionistas têm direito a voto, será em 13 de
agosto. / REUTERS

Concorrente
critica fusão
na publicidade
O executivo-chefe do grupo de
propaganda WPP PLC, Martin
Sorrell,dissequeafusãodasempresas rivais Publicis Groupe e
OmnicomGroupnãofuncionará, porque a empresa resultante
será menos ágil. A afirmação foi
feita ao jornal francês Les Echos.
Sorrelldissequea fusãoestáem
contradiçãocomasmetasdecada companhia e que fusões entre iguais nunca funcionam.
A WPP – que era o maior grupo publicitário antes da fusão

dos concorrentes – planeja focar no crescimento orgânico e
não vai comprar rivais como a
HavasSA,disseoexecutivo.Sorrellafirmoutambémquenão levou a fusão para análise do órgão antitruste europeu.
Anunciada no dia 28, a fusão
das duas das maiores empresas
depublicidadedomundo,deverá criar o maior conglomerado
● Reflexo

Os grupos Omnicom e Publicis
também têm forte presença no
Brasil. No País, o novo conglomerado também vai ultrapassar
a WPP e se tornará a principal
rede de agências

de agências do mundo.
O grupo Publicis Omnicom
terá um valor de mercado de
US$35,1bilhõese130milfuncionários.Somadas,asduasempresastiveram um faturamentototal de US$ 22,7 bilhões no ano
passado.Asempresasrepresentam algumas das maiores marcas mundiais, como AT&T, Visa, Pepsi, McDonald’s, CocaCola e Walmart.
Se aprovada pelas autoridades antitruste dos Estados Unidos e da Europa, e receber sinal
verde do governo francês, a fusão unirá redes de agências de
publicidade hoje separadas, como BBDO, TBWA e DDB, da
Omnicom, e Leo Burnett e
Saatchi & Saatchi, da Publicis.

