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5 vezes inovação

P rimeiro foram Amazon, Yahoo! e
America Online. Depois vieram
eBay, MSN e Google. Agora os

sites mais bem-sucedidos da internet
são MySpace, Netflix e YouTube. E
amanhã, quais serão? Já há sinais no
horizonte digital.

A nova geração de empreendedo-
res da internet não é muito conhecida
do grande público. Sua influência no
mundo dos negócios ainda é pequena.
Mas seus sites são inovadores. E são
acompanhados de perto no Vale do
Silício, o berço da internet, e em Wall
Street, o centro financeiro mais impor-
tante do mundo.

Ao contrário das ondas anteriores, a
maioria dos candidatos a reis da web
não é americana - embora vários de-
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les estejam se transferindo para os
Estados Unidos. São empresas como
a austríaca Jajah, uma espécie de
versão aprimorada do programa de
telefonia por computador Skype, que
já atraiu investimentos de dois impor-
tantes fundos americanos. Ou a alemã
Sceneo. Ela criou programas que per-
mitem controlar aparelhos eletrônicos
como DVD, televisão, geladeira e som
a partir do computador. Já a noruegue-
sa Opera aposta no caminho contrário.
Ela desenvolveu programas que tiram
do PC a primazia da navegação pela
internet. Seus browsers já funcionam
em videogames, celulares e até nas
caixinhas da TV a cabo.

Claro que as americanas também
aparecem com destaque. A americana
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Platial aplica o conceito das comuni-
dades virtuais do Orkut aos mapas do
Google Earth e permite montar "ma-
pas sociais". Há também a MobiTV,
que desenvolveu um browser para
adaptar os programas de televisão aos
aparelhos celulares, computadores de
mão e notebooks.

Talvez nem todos esses projetos
emplaquem. Talvez surjam outros
desbravadores da tecnologia que os
tornem obsoletos antes mesmo de fa-
zer sucesso. Ou talvez - o mais pro-
vável - o mundo depois deles nunca
mais seja o mesmo.

MATTHIAS MATTING E
FRANK FLESCHNER, DA FOCUS,

COM EDUARDO VIEIRA
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Até o ano passado, os vienenses
Roman Scharf, de 35 anos, e Da-
niel Mattes, de 34, eram usuários do
Skype, um dos programas de com-
putador que permitem fazer liga-
ções pela rede da internet. Mas eles
achavam o serviço limitado. Primei-
ro, porque desprezava o aparelho
telefônico - e fazia os usuários ficar
"presos" ao computador. Em segun-
do lugar, porque Scharf e Mattes
odiavam usar os headsets, aqueles
desconfortáveis fones de ouvido
com microfone integrado que foram
popularizados nos anos 90 pela can-
tora Madonna.

Eles decidiram, então, criar o Ja-
jah, um serviço on-line que faz os
aparelhos convencionais de telefone

Os vienenses Roman Scharf (à esq.) e Daniel
Mattes (à dir.) inventaram o Jajah, serviço que

une o telefone convencional à rede da internet,
mas sem o desconforto dos fones de ouvido

conversar com a rede da internet.
Funciona assim: em vez de baixar
um programa de computador, como o
Skype, o usuário entra no site Jajah.
com, digita o número de seu telefone
e o do destinatário. As informações
chegam aos computadores do Jajah,
que faz duas chamadas pela internet
- uma para quem solicitou a conexão
e outra para o destinatário. Quando

ambos atenderem o telefone, a liga-
ção é completada.

Para os usuários, o custo dessa .tec-
nologia fica bem abaixo das tarifas
cobradas pelas empresas de telefonia.
Para as telefônicas, o Jajah não é tão
hostil como o Skype, pois paga a elas
o valor de uma ligação local como
"pedágio" pelo serviço.

O nome Jajah é uma homenagem
ao suposto especialista aborígine F.
Jajah Watamba, que seria o criador
da tecnologia do site. Mas ninguém
sabe se ele realmente existe ou se é
fruto da imaginação de Scharf e Mat-
tes. A única certeza é que o Jajah.
com, criado em fevereiro deste ano,
já conta com milhares de usuários na
Europa. Em abril, a empresa transfe-
riu a sede de Viena, na Áustria, para o
Vale do Silício, na Califórnia. No mês
passado, uma parte do Jajah foi ven-
dida ao fundo americano Sequoia Ca-
pital, que ajudou a erguer empresas
como Cisco, Oracle e Google. O passo
seguinte de Scharf e Mattes será lan-
çar o Jajah para telefones móveis. Ele
promete levar a facilidade - e o pre-
ço baixo - das ligações pela internet
para os celulares.

No fim dos anos 90, Philip Alvelda,
de 38 anos, e Paul Scanlan, de 37,
costumavam jogar hóquei no gelo nas
quadras da Universidade de Berkeley,
na Califórnia. Alvelda era um execu-
tivo de marketing de uma empresa
de telecomunicações. Scanlan traba-
lhava numa agência de propaganda.
Ambos achavam que os celulares se
tornariam a mídia do futuro.

Numa conversa de bar, logo após
uma partida, os dois discutiam se os
aparelhos móveis eram poderosos o
suficiente para receber um sinal de
TV. No dia seguinte, Scanlan ligou
para um amigo, Jeff Annison, de 41
anos, que atuava no mercado finan-
ceiro. Os três fundaram a MobiTV.

A empresa nasceu em 1999, mas só
há dois anos conseguiu desenvolver
uma tecnologia de qualidade, capaz
de adaptar o conteúdo dos grandes
canais de TV para a tela dos celula-

res. Hoje, a MobiTV transmite o sinal
de 35 emissoras, como NBC, ESPN
e Discovery Channel, para usuários
nos EUA, no Canadá e na Inglaterra.
Só nos EUA, 445 mil pessoas assistem
diariamente aos programas no celu-
lar. O instituto inglês de pesquisas
Informa Telecoms and Media prevê

que, em cinco anos, haverá mais usuá-
rios de TV por celular (124,8 milhões
de pessoas) que residências com apa-
relhos de televisão nos EUA (110 mi-
lhões). "Os americanos têm um caso
de amor com a TV", dis
Scanlan ao jornal USA
Today. "Nossa missão
é levar essa paixão
para o bolso das pes-
soas. Onde quer que
elas estejam.''
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Quando o norueguês Jon von Tetzch-
ner resolveu abrir uma empresa, no
mês de agosto de 1995, seu objetivo
era bater de frente com um único con-
corrente: a Microsoft. Na época com
27 anos, ele era corajoso o bastan-
te para desafiar a maior empresa de
software do mundo no segmento de
navegadores de internet - domina-
do pelo programa Internet Explorer.
Como era esperado, fracassou.

Tetzchner criou o Opera, um brow-
ser que se tornou muito cultuado pe-
los internautas, mas que nunca des-
lanchou em termos de popularidade.
Até hoje, pouco mais de 2% dos inter-
nautas utilizam o navegador. Muito
pouco para quem queria rivalizar com

Bill Gates. Com o tempo, no entanto, a
audácia de Tetzchner se transformou
em maturidade. "Posso ter fracassado
no meu objetivo inicial, mas eu sabia
que havia criado um ótimo produto",
afirma. "Não fazia sentido abandoná-
lo, mas sim adaptar a tecnologia aos
novos tempos."

Sua estratégia foi desvincular o
navegador do PC. Tetzchner pediu a
sua equipe, cerca de 280 engenheiros
e analistas que trabalham em Oslo,
para desenvolver versões do Opera
para telefones celulares, videogames
e até para as caixinhas receptoras do
sinal da TV a cabo. Além de poder
acessar a internet de qualquer um
desses aparelhos, Tetzchner sugere

que o sistema de seu browser pode
substituir os menus de navegação
deles. Num videogame, por exemplo,
seria possível baixar jogos diretamen-
te da internet com o browser interno,
feito especialmente para rodar nos
consoles eletrônicos.

No ano passado, a Opera Inc. fe-
chou acordos com algumas das prin-
cipais operadoras da Europa, como
a T-Mobile e a Debitei, e com diver-
sos fabricantes de aparelhos, como a
Nokia e a Sony Ericsson. Tetzchner
também passou a vender seus produ-
tos para a Nintendo e para a opera-
dora de TV paga francesa Canal Sa-
tellite. Seu produto mais inovador é
o Opera Mini, um programa gratuito
para telefones móveis. O navegador
se adapta a quase todas as páginas
da web, reduzindo os sites para caber
nas telas pequenas.

Comandar a sala de estar, o escritó-
rio, a cozinha e o banheiro por meio
de um dispositivo único não é uma
idéia nova. Mas utilizar o computador
para cumprir essa tarefa, tal como se
ele fosse um controle remoto do lar,
é. Esse é o projeto do engenheiro ale-
mão Thomas Becker, de 35 anos. "To-
dos pensam nos celulares como o apa-
relho do futuro", afirma. "Eu penso no
computador como o centro de mídia
digital para qualquer aplicação."

Becker comanda a Sceneo, uma
empresa que nasceu como braço de
mídia e inovação da Buhl Data Servi-
ce, uma das mais tradicionais compa-
nhias alemãs de software. A Sceneo
desenvolve programas que tornam
possível comandar o DVD, o aparelho

de som e a televisão do computador.
O programa lembra muito o Windows
Media Center, da Microsoft, que já é su-
cesso em todo o mundo. Mas o softwa-
re da Sceneo foi feito para funcionar
com os padrões tecnológicos dos apa-
relhos eletrônicos europeus - que são
diferentes da tecnologia utilizada nos
EUA. (No Brasil, são vendidos apare-
lhos de ambos os padrões.)

Para os investidores europeus,
aproveitar esse nicho é o grande dife-
rencial da empresa. Sua popularida-
de também ajuda. O software da Sce-
neo é utilizado por cerca de 200 mil
pessoas na Alemanha. "Comandar a
casa do PC não é algo fácil", afirma
Becker. "Mas, quando você consegue
pela primeira vez, fica viciado."

Di-Ann Eisnor (acima) criou um
site em que os internautas podem

comentar sobre lugares conhecidos
dentro dos mapas digitais.

A união entre os localizadores
e as comunidades virtuais chamou

a atenção de investidores
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Unir as comunidades virtuais do
Orkut com os mapas do Google Earth
foi a grande inovação da designer
americana Di-Ann Eisnor. Ela teve a
idéia de identificar seus lugares pre-
feridos nos mapas virtuais da internet.
E permitir que qualquer internauta
pudesse deixar comentários pessoais
sobre cada local.

Nascia o Platial. Di-Ann começou
escrevendo sobre seus restaurantes
preferidos e a praça onde ela deu o
primeiro beijo. Depois, deixou co-
mentários sobre um bar em Amsterdã
que visitou uma vez e até recomen-
dou uma oficina de conserto de bici-
cletas na cidade. No Platial, qualquer
internauta pode entrar nos mapas
desses locais e escrever suas impres-
sões sobre eles. Ou criar o próprio
"Orkut geográfico". Para Di-Ann, de
34 anos, os mapas sozinhos são ape-
nas bons localizadores eletrônicos.
Mas, quando unidos a comentários e
recomendações dos internautas, eles
podem aproximar as pessoas e criar
comunidades.

A idéia chamou a atenção de dois
grandes investidores americanos. O
primeiro a comentar sobre o Platial
foi o criador do eBay, Pierre Omidyar.

Logo em seguida, foi a vez do inves-
tidor John Doerr, sócio da empresa
americana de investimentos Kleiner
Perkins Caufield & Byers, que ajudou
a descobrir empresas como a Nestca-
pe, a Sun, a Amazon e o Google. Eles
já mostraram" interesse em investir
nos "mapas sociais" da Platial. E se
tornaram usuários do serviço.

O site, no entanto, ainda não está
totalmente pronto. A base técnica uti-
lizada pelo Platial são os mapas do
Google Earth, mas o sistema de co-
mentários ainda funciona numa ver-
são provisória. "O site ficará pronto
quando funcionar como se fosse um
quadro de avisos de um supermerca-
do", afirma Di-Ann. "Simples e inte-
rativo para que todos possam utilizá-
lo e modificá-lo sem dificuldades."

Além do desafio técnico, Di-Ann
tem de mostrar que o Platial também
pode gerar lucros para os investi-
dores. "O site ainda é jovem, talvez
um pouco prematuro para se tornar
um bom negócio", diz ela no site da
empresa. "Mas nós esperamos contar
com a colaboração dos internautas
para transformá-lo numa ferramenta
poderosa, intuitiva, flexível. E numa
divertida parte de nossa vida." •
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