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● Marissa Mayer
Presidente e CEO do Yahoo
desde 2012. Formada e com
especialização em inteligência
artificial, foi a primeira mulher
a trabalhar no Google, em 99.

● Bedy Yang
Mentora e sócia da
incubadora norte-americana
500 Startups. Brasileira,
foi para os EUA em 2000
e hoje atua no Vale do Silício.

● Sheryl Sandberg
Chefe de operações do
Facebook e a primeira mulher
a participar do conselho
da empresa. Trabalhou
de 2001 a 2008 no Google.

App deixa usuário mexer
em celular via tela do PC

Aparelho monitora bebê e
informa até seus ‘chutes’

HOMEM
OBJETO
●✽ Camilo Rocha | camilo.rocha@estadao.com

Mulheres duram pouco na tecnologia
Estudo diz que norte-americanas têm 45% mais probabilidade de abandonar a área dentro de um ano do que seus colegas homens

PODER FEMININO

O consumidor tem todo o di-
reito de se confundir com a
chegada de mais um mem-

bro dos Xperia, da Sony. O M vem se
juntar a uma família numerosa. O
novo aparelho vem com endereço
certo: consumidores que buscam
um smartphone intermediário, en-
tre os preços acessíveis dos mode-
los de entrada e as opções mais cus-
tosas, acima de R$ 1 mil.

O visual externo desaponta, com
muito plástico para pouca tela. São
4 polegadas. Vá lá que é o mesmo
tamanho do iPhone, mas o proble-
ma é que no Xperia M havia espaço
para ela ser maior. Em vez disso, te-
mos bordas grossas e mais plástico.

O aparelho é leve, com apenas 115
gramas, um evidente benefício para

manuseio e portabilidade. A tela tem
resolução boa, mas nada espetacular.
A câmera traseira tem 5 megapixels e
filma em HD. A frontal é apenas VGA.
O armazenamento é pequeno, apenas
4 gigabytes, mas que podem ser expan-
didos para 32 gigabytes com cartão mi-
croSD. O processador é de 1 GHz.

Na parte de software, ele traz boas
opções de conectividade, incluindo
Bluetooth e NFC, esta novidade recen-
te que vem sendo apresentada como
solução para pagamentos. O aplicativo
Xperia Link permite transformar o apa-
relho em “hotspot”, proporcionando
conexão a um tablet ou computador
através da rede móvel do telefone. Ele
também tem opções de transmissão
de áudio e imagem em outros equipa-
mentos da Sony.

Mas vale a pena comprar o Xperia
M? Como ele fica em comparação a ou-
tros da categoria? Uma das melhores
maneiras de se avaliar um smartphone
é colocando ele lado a lado com concor-
rentes de preço similar. É um dos luxos
de se comprar em 2014. As lojas estão
cheias de modelos de várias categorias
e o consumidor faz bem em pesquisar
e comparar.

Escolhi dois modelos para a compa-
ração que ficam na mesma faixa de pre-
ço: o Galaxy Win Duos, da Samsung, e
o Moto G, da Motorola. O smartphone
da Sony se sai pior em alguns quesitos
importantes, entre eles processador
(Moto G e Win Duos tem 1,2 Ghz com
quatro núcleos), memória interna (16
e 8 gigabytes, respectivamente) e tama-
nho de tela (4,5 e 4,7 polegadas).

Disque M para mediano

DIVULGAÇÃO

Você é daqueles que passa o dia
inteiro trabalhando na frente
do computador, de maneira
que até pegar o celular para con-
ferir notificações pode ser uma
distração? Então o aplicativo
AirDroid foi feito para você.

O app permite que o usuário
tenha acesso às funções do seu
smartphone na tela do compu-
tador, através de um navega-
dor. Para utilizá-lo, porém, é
preciso que o computador e o
smartphone estejam conecta-
dos à mesma rede Wi-Fi. Por

ele, é possível enviar mensa-
gens de texto, colocar e remo-
ver arquivos, fazer chamadas,
gerenciar aplicativos e até mes-
mo usar a câmera do celular pa-
ra tirar fotos e criar vídeos.

Além disso, o modo de segu-
rança do aplicativo ajuda o do-
no a encontrar seu celular à dis-
tância, podendo bloquear sua
tela ou até tirar fotos, útil caso o
aparelho tenha sido roubado. O
AirDroid está disponível ape-
nas para Android (web.airdroid.
com) e é gratuito.

Desempenho.
Avaliações são
influenciadas
por preconceito
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Ultrassom. Dispositivo se liga a celular por meio de app

● Sony Xperia M
Sistema | Android 4.1
Processador |
1 GHz (dual-core)
Armazenamento |
4 gigabytes (pode ir
a 32 GB com cartão)
Peso | 115 gramas
Tela | 4 polegadas
Camera | 5 megapixels
(traseira), VGA (frontal)
Preço | R$ 899 (sugerido)

● Sem ajuda
“Mesmo aqueles que estão
em posição de realizar
mudanças favorecendo as
mulheres não acham que
podem fazer alguma coisa.”
Laura Sherbin
DIRETORA DE PESQUISA DA CTI

O período de gestação costuma
ser um momento empolgante
para as mulheres, que querem
saber a todo momento como es-
tá a saúde do seu filho.

Foi pensando nisso que uma
empresa norte-americana de-
senvolveu o Bellabeat, um apa-
relho de ultrassom inteligente
que funciona integrado a um
smartphone para captar e gra-
var os batimentos cardíacos do
bebê, além de permitir acompa-
nhar o ganho de peso, saber co-
mo está a alimentação e ras-

trear os ‘chutes’ do bebê.
De acordo com a cofundado-

ra do Bellabeat, Urska Srsen, a
meta do aparelho é deixar as fu-
turas mães mais calmas. “Que-
remos fazê-las aproveitar mais
esse período excitante, dando a
elas informações sobre a saúde
do seu bebê”, disse ela ao site
TechCrunch.

O Bellabeat (bellabeat.com)
custa cerca de US$ 129 e por en-
quanto está sendo vendido ape-
nas nos EUA. Seu aplicativo fun-
ciona em iOS e Android.
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Jena McGregor
THE WASHINGTON POST

A dificuldade para se ter mais
mulheres trabalhando nos seto-
res da ciência e da alta tecnolo-
gia vem merecendo muita aten-
ção atualmente nos Estados
Unidos. Um novo programa de
orientação para mulheres que
querem ser cientistas acaba de
ser lançado e, durante o Super
Bowl, foram veiculados anún-
cios de brinquedos educativos
desenhados para mulheres.

Mas manter as mulheres nes-
ses campos de atividade e ajudá-
las a chegar ao topo pode ser um
grande desafio. De acordo com
estudo divulgado semana passa-
da pelo Centro para Inovação
de Talentos (CTI), grupo de
pesquisa fundado pela econo-
mista Sylvia Ann Hewlett, as
mulheres norte-americanas
que trabalham nos setores de
tecnologia e ciência têm 45%
mais possibilidade de abando-
nar o setor no prazo de um ano
quando comparadas a colegas
do sexo masculino.

Além disto, segundo um ter-
ço dos líderes do alto escalão –
tanto homens como mulheres
–, que trabalham nas áreas de
tecnologia, engenharia e ciên-
cias, uma mulher nunca chega-
ria a um alto cargo em suas em-
presas. “Mesmo aqueles que
ocupam altos cargos na empre-
sa e que estariam em posição de
realizar mudanças dentro da
companhia, favorecendo as mu-
lheres, não acham que podem
fazer alguma coisa”, disse Lau-
ra Sherbin, diretora de pesquisa
da CTI. Neste caso, “o que res-
ta?”, pergunta.

O estudo é uma atualização
de outro realizado em 2008 pe-
lo CTI sobre mulheres que tra-

balham no setor de alta tecnolo-
gia. Este também havia concluí-
do que há um êxodo das mulhe-
res nestas áreas.

O levantamento mais recente
foifeitocom5.685adultosforma-
dos em universidades com expe-
riência em alguma empresa de
tecnologia, engenharia ou ciên-
cias, no setor privado; 2.349 dos
entrevistados eram mulheres.

Países emergentes. Uma dife-
rença fundamental entre os

dois estudos é que a pesquisa es-
te ano também examinou as ex-
periências de mulheres que tra-
balham em empresas de ciência
e tecnologia em países emergen-
tes. Os resultados nestes países
também foram decepcionan-
tes. Mais de um quarto das mu-
lheres nos Estados Unidos que
trabalham nesses setores consi-
deram que suas carreiras estão
estagnadas, ao passo que na Ín-
dia a proporção de mulheres
com essa sensação é de 45%.

Nos Estados Unidos 32% das
mulheres que trabalham em em-
presas de tecnologia e ciência
afirmam que provavelmente
deixarão o emprego no prazo de
um ano. A porcentagem é prati-
camente a mesma na China.

De acordo com o estudo, pre-
conceitos de gênero também
são um fator pelo qual as mulhe-
res acham que não conseguirão
avançar na carreira ou preferem
deixar as empresas em que tra-
balham. Um terço das mulheres

americanas trabalhando em em-
presas em áreas “científica, de
engenharia e de alta tecnologia”
sentem-se excluídas das redes
sociais nos seus empregos (na
Índia são 53%). Por outro lado,
72% das mulheres nos Estados
Unidos e 78% no Brasil acham
que existe preconceito nas ava-
liações sobre seu desempenho.

Agressividade. Finalmente,
44% das mulheres americanas
entrevistadas acham que são jul-

gadas com base em critérios de
liderança basicamente masculi-
nos e obrigadas a assumir uma
conduta difícil entre agressivi-
dade e assertividade que, com
frequência, arruínam as suas
carreiras.

Embora isso ocorra em mui-
tos locais de trabalho, “é levado
ao extremo nesses campos de
atividade”, disse Laura Sher-
bin. Quando os líderes são to-
dos homens, é muito difícil pa-
ra uma mulher parecer, agir e se
comportar como o líder que ela
sucedeu.

Apesarde todas as notícias de-
sencorajadoras, existem alguns
pontos positivos. No estudo
realizado este ano, poucas mu-
lheres disseram que se sentem
solitárias em suas equipes.
Mais de 80% em cada país afir-
maram que adoram seu traba-
lho. Mais da metade das mulhe-
res nos Estados Unidos e uma
grande maioria nos mercados
emergentes, afirmaram ter am-
bições de chegar ao topo.

Além disso, a pesquisa mos-
trou que sua intenção de deixar
estes setores, “claramente não
é porque temem o trabalho du-
ro”, concluiu Laura Sherbin.
“Elas acham que sua carreira es-
tá estagnada e este sentimento
se transforma numa total falta
de esperança”, concluiu a pes-
quisadora. /TRADUÇÃO DE TEREZI-

NHA MARTINO


