
Executivo-inventor desenvolve novos serviços para AT&T  
Talita Moreira 
 
Joe Weinman não estava exatamente interessado em telecomunicações quando ingressou na 
AT&T, há quase 28 anos. O que atraía o jovem cientista nova-iorquino era a oportunidade de 
trabalhar no lendário Bell Labs, então vinculado à operadora americana (e hoje parte da 
Alcatel-Lucent).   
 
Weinman nunca abandonou seu lado inventor - o gosto pela inovação já lhe rendeu 11 
patentes, fruto de suas pesquisas em temas tão herméticos quanto transmissão de mensagens 
não-simultâneas e arquitetura de redes. Mas, de uns tempos para cá, ele percebeu que o 
mercado de telecomunicações também começou a se tornar mais divertido.   
 
"Deixou de ser uma infra-estrutura básica, mas estática, para se tornar algo central na 
estratégia de negócios das companhias", afirma o executivo Weinman, que atualmente é vice-
presidente mundial de vendas estratégicas da AT&T. "A convergência tecnológica está 
aproximando informática e telefonia e isso abre possibilidade de novos negócios, de controle 
da produção e de redução de custos."   
 
Foi com a missão de convencer disso os grandes clientes da operadora no Brasil - empresas, 
em geral multinacionais - que Weinman esteve em São Paulo na semana passada. O executivo 
participou de um evento anual promovido pela AT&T, onde deu palestra sobre o que foi 
batizado, pela operadora, de "comunicação unificada".   
 
A expressão designa um processo de inovação tecnológica que a AT&T encara como uma 
tendência importante para os próximos anos: a possibilidade de acessar qualquer conteúdo, 
em tempo real, a partir de qualquer dispositivo fixo ou móvel. Na indústria de tecnologia da 
informação (TI), esse movimento também vem sendo chamado de "computação nas nuvens" 
(do inglês "cloud computing") e também é a aposta de companhias como Google e, mais 
recentemente, Microsoft.   
 
A operadora de telecomunicações está agindo para transportar o mesmo princípio a empresas, 
agilizando o acesso a informações por parte de seus funcionários. A tarefa de Weinman é 
justamente desenvolver a aplicação dessas novas tecnologias em produtos e modelos de 
negócios voltados a grandes clientes corporativos - que geram receita anual de US$ 30 bilhões 
para a AT&T.   
 
Para o executivo, o uso das redes convergentes como ferramenta de negócios está 
engatinhando. Segundo ele, num futuro próximo as companhias poderão se aproveitar dessa 
rede unificada para rastrear os produtos que vendem - e compreender melhor quem são seus 
clientes -, controlar uma linha de produção e oferecer assistência técnica remota, por exemplo.   
 
"Muitos empresários acham que a internet já está ocupada e que, se você ainda não teve uma 
idéia genial, perdeu a vez. Mas a internet não é só do Google e da Amazon", diz o executivo ao 
Valor. "Não é verdade. Há muito espaço para novos modelos de negócios, redução de custos e 
interação com os consumidores."   
 
É nesse ponto que o cientista entra em ação novamente. Mesmo distante do ambiente de 
laboratório, Weinman continua dedicado à pesquisa de novos usos para tecnologias ainda 
emergentes. "As empresas chegam com demandas e eu penso em soluções", diz. E, por mais 
inusitado que possa parecer, ele diz ser mais produtivo hoje do que nos tempos de Bell Labs.   
 
Mas que ninguém ache que Weinman faz o estilo Professor Pardal, o personagem dos 
quadrinhos da Disney que vive enfurnado num quartinho para fazer suas invenções. O cientista 
da AT&T é músico nas horas vagas e não dispensa uma badalação. Num rápido passeio em sua 
página na internet, é possível ler a descrição das patentes obtidas por Weinman, assim como 
fotos do executivo ao lado de celebridades como a atriz Carmen Electra, o rapper Ice Cube e o 
ilusionista David Copperfield.   
 



Para Weinman, a pesquisa é apenas reflexo de sua visão de mundo. "O segredo da invenção é 
ser um perguntador. É olhar para um objeto e questionar por que é assim e como poderia ser 
melhor", afirma.   
 

 
Leia mais: 
 
Claro inaugura rede 3G em Minas Gerais  
Danilo Jorge 
 
A Claro, concessionária de telefonia celular controlada pelo grupo mexicano América Móvil, deu 
início ontem à operação de sua rede de terceira geração (3G) em Minas Gerais, passando a 
oferecer banda larga e serviços de alta velocidade em 247 bairros de Belo Horizonte, 
Contagem e Betim. Até o fim do ano, a empresa promete ampliar a cobertura nessas 
localidades da região metropolitana e estender o atendimento para mais 30 cidades mineiras.   
 
"Vamos estar presentes numa área que concentra cerca de 45% da população de Minas 
Gerais", afirmou João Cox, presidente da Claro, sem informar o volume de investimentos 
aportados na implantação da rede 3G. "Não há restrições de nossa parte em investir", 
comentou o executivo.   
 
O orçamento inicial estava previsto em R$ 2 bilhões para todo o país, sem considerar o 
montante de R$ 1,4 bilhão gasto na aquisição das licenças para operação na freqüência de 
2.100 megahertz (MHz), em leilão realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), em dezembro de 2007.   
 
"A limitação hoje deriva muito mais do aquecimento do mercado, dificultando a contratação de 
pessoal e de obras para a implantação das antenas", disse Cox. "Nosso orçamento é agressivo 
e a preocupação é com a capacidade de atendimento dos fornecedores, sobretudo por parte 
das construtoras, uma vez que a instalação da rede envolve um trabalho complexo, desde o 
licenciamento ambiental até a construção e instalação das torres", acrescentou o executivo.   
 
Segundo ele, a Claro atua hoje com mais de dez construtoras. "Estamos a toque de caixa", 
disse Cox. Somente em julho e agosto, a Claro lançou os serviços 3G em seis Estados - 
Paraná, Santa Catarina, Paraíba, Espírito Santo, Bahia e Alagoas. Com Minas Gerais, a 
operadora passa a estar presente em 113 municípios de 19 Estados, além do Distrito Federal. 
Nessa área, de acordo com informações da Claro, há um público potencial de 63 milhões de 
habitantes.   
 
"Esperamos até o fim do ano abranger os demais Estados com a rede 3G", afirmou Cox. 
Segundo ele, a Claro só não está presente com os serviços de telefonia celular de terceira 
geração em Rondônia, Roraima, Amapá, Acre, Tocantins, Sergipe e Mato Grosso. A Claro 
encerrou o primeiro semestre do ano com 33,1 milhões de clientes, sendo 80% de assinantes 
pré-pagos. As receitas totais alcançaram R$ 5,5 bilhões.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 set. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


