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TECNOLOGIA

De olho no público jovem, elas criam
negócios no mundo virtual

NEWORLEANS

Nunca duvidei da importância
da educação de qualidade e dos
bons professores para o pro-
gresso do ser humano e, em es-
pecial, das nações. Acabo de
comprovar mais uma vez essa
verdade,aoouvir odepoimento
deumdosmaioresgêniosda in-
formática, Steve Wozniak, e o
relato do ministro de Tecnolo-
gia e Pesquisa de Ruanda, Ro-

mainMoranzi.
Essas apresentações ocorre-
ram na parte cultural de um
evento altamente técnico, de
projetos assistidos por compu-
tador(CAD,nasiglaComputer-
Aided Design, em inglês), pro-
movido aqui em New Orleans
pela empresa americana Soli-
dWorks, na semana passada,
nestacidadeaindasemidestruí-
da pelo furacãoKatrina.
Wozniakéoinventordocom-
putador pessoal e co-fundador
daApple,ao ladodeSteveJobs.
OministroMoranziveioaosEs-
tadosUnidosrepresentarpresi-

dente Paul Kagame, de Ruan-
da, país que implementa um
dos mais ambiciosos progra-
mas educacionais domundo.
Numapalestrapara3.500es-
pecialistas,SteveWozniakcon-
toucomocriouoprimeiro com-
putadorpessoaldomundoefun-
dou a Apple, em companhia de
outrogênio,SteveJobs,naépo-
ca com apenas 21 anos. “A ori-
gemde tudoque fiz na vida foi a
paixãopela tecnologia quemeu
paime transmitiudesdecedoe,
maistarde,meusmelhorespro-
fessores.”
Wozniakmepresenteoucom
um livro autobiográfico, lança-
do recentemente, com o título
de iWoz(editadoporW.W.Nor-
ton Co., New York). Depois de
sua palestra, em entrevista ex-
clusiva, reafirmouoquenospa-
rece óbvio, mas que a maioria
dos países tem esquecido: a im-
portânciadecisivadaeducação
e de bons professores para as
nações e para a humanidade.
“São essesmestres e as boas
escolas que fazem o progresso
humano, que transformam
crianças inteligentes em gê-
nios,emlíderesebenfeitoresda
humanidade. Sei que isso é um
truísmo, uma obviedade, mas,
infelizmente, o mundo não vê
tantas coisas óbvias. Por que
não investimos muito mais em
educação e na formação de

bons professores?”
Wozniak ressalta esse papel
dos bonsmestres em sua vida e
diz que se sente privilegiado
por ter tido alguns excelentes
professores: “Foram eles que,
logo cedo, me despertaram
uma vontade imensa de com-
preender e de transformar o
mundopormeio da engenharia
edaeletrônica.Comelesdesco-
bri como é importante pensar
no lado humano de toda inven-
ção ou avanço tecnológico.”

E RUANDA?
Comoamaioriadaspessoas, eu

só associava Ruanda a um dos
maiores genocídios da história,
só superado pelo extermínio de
6milhõesde judeuspelosnazis-
tas, antes e durante a Segunda
GuerraMundial.
O ministro Romain Moranzi
é um dos responsáveis pelo
mais ambicioso projeto educa-
cional já implementadoporpaí-
ses emergentes. Aindameio in-
crédulo, ouvi esse educador
tranqüilo descrever o desafio
de alfabetizar, de dar educação
da melhor qualidade, de infor-
matizar e oferecer acesso de
banda largaà internet,TVedu-

cativa e cursos especializados
paramilharesdegarotosde 11 a
15 anos.
“Nossoúnicocaminhoparao
desenvolvimento é a educação,
que Ruanda transformou em
prioridade máxima, por tempo
indeterminado.Comesseproje-
toeducacional,Ruandaqueral-
cançaro statusdenaçãoculta e
economicamente avançada.
Talvez em 20 anos. Começa-
moso trabalhohápoucomenos
de três anos. Centenas de alu-
nos,contudo,jáestãoaprenden-
doausar computadoresoftwa-
res avançados deCAD 3D.”
O pai da idéia é o presidente
deRuanda,PaulKagame,de49
anos, um visionário, PhD em
educação, eleito com 95% dos
votosem2003.Hádoisanos,ele
viajou ao Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), para
buscar orientação educacional
eatrairempresasdealta tecno-
logia para investir em Ruanda.
Segundo especialistas, ele tem
todas as condições paramudar
ofuturodeRuanda,porseredu-
cador,comsólidabasecultural,
tanto sobre a África quanto
mundial. Kagame conseguiu
atrair para o país grandes em-
presas,quejáimplantaramain-
fra-estrutura de banda larga,
de telefonia celular, de televi-
são e internet, para atender à
população do país, cuja idade

média é de apenas 25 anos.

JUVENTUDE
Oprojeto deRuandaainda está
engatinhando e ninguém pode
garantir que vai ter sucesso e
durar 20anos, pois exigirá con-
tinuidade de outros presiden-
tes. O que nos dá esperança,
contudo, é que temumbomco-
meço.
Para o ministro Moranzi,
Ruanda precisa investir na ju-
ventude e transformar radical-
mente o país: “Não temos saída
para o mar. Nossas exporta-
çõesfuturasdeverãoserdesoft-
ware, projetos de tecnologia e
design industrial. Já consegui-
mosainfra-estruturadeteleco-
municaçõesederedesparaqua-
se todas nossas escolas. Esta-
mos informatizando o país e
treinandoprofessoresparaace-
lerar ainda mais o desenvolvi-
mento da educação e da forma-
ção de profissionais em diver-
sas especialidades, no mundo
do software e da informática
em geral. Oferecemos estabili-
dadederegras, abertura total e
respeito ao investidor e a todos
que queiram participar de nos-
so esforço educacional.”
Estou torcendo para que o
plano de Ruanda dê os melho-
res resultados. Talvez, depois,
o Brasil acredite no poder da
educação. ●

Ana Paula Lacerda

OCredicardCitimontouumno-
vo posto de atendimento, onde
trabalha a recepcionista Tati
Gentil. Das 18h às 24h, ela tira
dúvidas sobre os produtosCre-
dicard Citi e, principalmente,
sobre os arredores do posto,
que fica emum local novo, pou-
co conhecido pelos brasileiros.
O tal posto de atendimento

não fica nomundo real. Está no
Second Life, ummundo virtual
que pode ser acessado pela in-
ternet e cuja versão brasileira
estarádisponívelapartirdofim
destemês.TatiGentiléum“ava-
tar”,nomepeloqualsãochama-
dos os personagens que repre-
sentamas pessoas no jogo.
Por trás da Tati Gentil há

umapessoaqueacontrola,con-
tratada especialmente para fa-
zer esse serviço de atendimen-
to.“Achoqueéoprimeiroposto
detrabalhodeatendentedecar-
tãodecréditovirtualdoBrasil”,
brinca a diretora de comunica-
ção emarcasdoCredicardCiti,
PaulaAbramovicz.
“OSecondLifeestácrescen-

do muito, e criar um espaço lá
dentro é uma maneira de se
aproximar de jovens que po-

dem se tornar consumidores e
tambémabrirmaisumcanalde
comunicação com aquelas pes-
soas que já são clientes Credi-
card Citi”, explica a diretora.
Quem vai só ao posto do Credi-
card Citi ganha uma camiseta
virtual que vai para o guarda-
roupa do avatar. “As maiores
empresa do mundo já estão no
SecondLife.”
Láfora,Microsoft,Dell,Ver-

sace, Edelman e Toyota (entre
outras) já montaram seus vir-
tuais no Second Life. Há cerca
de 15 mil negócios rentáveis no
jogo. A Adidas vende tênis vir-
tuaisparaosavataresquevãoà
loja ou tênis reais para quem fi-
zer o pedido e quiser receber
emcasa.Osprodutossãopagos
em lindens (L$),moedacorren-
te do mundo virtual. Cerca de
L$ 300 valem US$ 1. Mas qual-
querpessoacriativa queenten-
da de programação (ou conhe-
çaumprogramador)podecriar
algonoSecondLife. Pela regra,
aquilo que um usuário criar é
dele e pode ser comercializado.
Nasextaànoite,US$1,25mi-

lhão haviam sido gastos dentro
do ambiente virtual nas 24 ho-
ras anteriores. Dos 3,4 milhões
deusuárioscadastrados,70mil

são brasileiros.
A MTV brasileira anunciou

queinvestiráR$1milhãonacria-
ção de sua sede virtual dentro
doSecondLife–segundoodire-
tor de marketing da emissora,

JoséWilson, émais que 10% da
verba anual de marketing da
empresa. “Numa primeira fase
teremosapenasnossamarca lá
dentro. Depois, teremos uma
programação de atividades pa-

ra os usuários, assim como a
MTV real. O público daMTV é
muito ligado à internet, não po-
deríamos deixar de estar entre
osprimeirosaaderiraoSecond
Life.” Para ele, o sucesso deste

mundoparalelodeveseasseme-
lhar ao doOrkut e doYoutube.

VERSÃO NACIONAL
A invasão brasileira às novida-
desda internetmotivouoInter-
net Group (iG) e a Kaizen Ga-
mes a trazerem para cá o jogo.
O Brasil é o primeiro país a ga-
nhar uma versão. “Várias em-
presas estão montando proje-
tos”, diz o diretor de conteúdo
do iG, Alexandre Barreto. “Já
acontecem negócios lá dentro,
e no Brasil essa tendência deve
continuar.” Na sexta-feira, a
agênciaDM9DDBlevou lápara
dentrooDJinglêsFatBoySlim.
A TudoEventos e Conteúdos
marcoushowdaBandaEvapa-
ra aQuarta-Feira de Cinzas.
Segundo Barreto, se a pes-
soaforapenaspassearepapear
naquelemundo,nãopaganada.
Para construir coisas, porém,
ela paga umamensalidade cujo
preço ainda está em estudo. E
se ela ganhar dinheiro lá den-
tro, o valor será creditado em
seu cartão de crédito. Ficou fa-
mosa a história da alemã Ailin
Graef, que circula comoavatar
AnsheChung, uma “corretora”

do mundo virtual. Após com-
prar e revender diversos terre-
nos no Second Life, ela obteve
mais deUS$ 1milhão.
“Talvez no futuro seja neces-
sário haver áreas da Fecomér-
ciosóparacomerciantesdoSe-
cond Life”, brinca o presidente
doconselhodetecnologiadaFe-
comercio-SP, Renato Opice
Blum. A instituição criou uma
réplica do prédio de São Paulo
dentrodojogo,ondeserãoreali-
zadas reuniões e palestras vir-
tuais. “A médio prazo, alguns
serviçospodemseracrescenta-
dos,comoemissãodedocumen-
tos.”Sealguémtiveralgumadú-
vida, o avatar FecomercioEun
(apelidado de “Feco” por ou-
tros usuários) está lá das 9h às
18h para dar informações. ●
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MTV Brasil está
investindo
R$ 1 milhão para
criar sede virtual
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