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Retração da atividade econômica fará emissões de CO2 cairem 3% em 2009, primeira redução em 40 anos
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Sea crise financeiraquase pro-
vocou o caos no mundo e jogou
100 milhões de pessoas para a
pobreza, ela pelo menos teve
umladopositivo:omundoregis-
trou a queda nas emissões de
CO

2
nos últimos40anos.Acon-

clusãoédaAgência Internacio-
naldeEnergia,comsedeemPa-
ris. Ainda assim, a queda deve
ser rapidamente compensada
se políticas ambientais não fo-
ramaceleradas.

A AIE estima que o setor de
energia terá de investir US$ 10
trilhões para reduzir emissões
e se adaptar em 20 anos. Só o
setor do etanol precisará de in-
vestimentos de US$ 400 bi-
lhões.Masaagênciaestimaque
osetornuclearexigiráuminves-
timentosuperioraodosbiocom-
bustíveis, inclusive entre os
emergentes.

Em 2009, a estimativa é de
que as emissões sofram uma
quedade3%porcausada redu-
ção dos investimentos globais
em tecnologias poluidoras. O
impacto foi tão profundo que
exigiu que a entidade fizesse
uma revisão das emissões de
CO2 em 2020. Com a queda dos
últimos 18 meses, a projeção é
de que o volume emitido pelo
planetaseja5%abaixodocálcu-
lo inicial.

Para a AIE, a crise é uma
chance para modificar o pa-
drão de desenvolvimento do
mundo. “Temos uma oportuni-
dade única”, afirmou o diretor
executivo da AIE, Nobuo Ta-

naka.Apesardaquedadeemis-
sões,aAIEobservaqueoganho
dos últimos 18 meses pode ser
rapidamentedesfeitocomavol-

tadocrescimentodaeconomia.
Senadaforfeito,asemissõesde
CO2 vão aumentar em 30% até
2030 e, em grande parte, por
causadomaiorusodecombustí-

vel fósseis nos países emergen-
tes.Seissoocorrer,aconcentra-
ção de CO2 na atmosfera seria
demil partes pormilhão (ppm)
a partir do ano 2050.

METAS
Paraqueumcenáriocatastrófi-
co não ocorra, a meta da AIE é
de estabilizar as emissões de
CO2 em 450 ppm até 2030. Por
esse plano, as economias emer-
gentes continuariam a crescer.
Já a temperaturamédia do pla-
neta não subiria mais de dois
grausCelsius.Easemissõesre-
lacionadas à geração de ener-
gia poderiam aumentar até 6%

nomundo até 2020, emcompa-
ração aos níveis de 2007. Mas
intensidadedeemissõesdecar-
ros teria de cair em 37%.

No total, as emissões teriam
de ser reduzidas em 3,8 gigato-
neladasaté2020.1,6gigatonela-
das teriam de ser cortadas nos
países ricos. Já aChina teria de
promover umcorte de 1 gigato-
nelada. Para a AIE, isso de-
monstra o papel central que a
Chinateránofuturoambiental.

Peloplano,ospaísesricoste-
riam de reduzir em 17% suas
emissõesaté2020,comumcor-
te nas emissões de carros em
39%.Nos Estados Unidos, a re-

duçãodeemissõesdaprodução
de energia seria de 18%, ante
umaquedadosveículos de41%,
amaiordomundo.ParaaEuro-
pa, as exigências também são
altas. A queda de emissões da
produção de energia seria de
20%, ante 37%dos veículos.

A AIE admite que os países
emergentes continuem a au-
mentar suas emissões. Em
2030, elas seriam 14% acima
dastaxasde2007.Masosveícu-
los nas economias emergentes
também terão de sofrer uma
transformação e criar 38%me-
nos poluentes.

A AIE destaca a situação da

Chinaque,até2030,teráumau-
mento de 38% na emissão de
CO2 em atividades relaciona-
dasàproduçãodeenergia.Mas
terádecortarem42%a intensi-
dade de emissões de carros.

INVESTIMENTOS
Nototal, o setordeenergia terá
de investirUS$10,5 trilhõesem
novas tecnologias e redução de
emissões até 2030 para que a
temperatura mundial suba em
apenas dois graus Celsius. 30%
desse investimento terá de ser
feito nos países emergentes.

O volume será equivalente a
0,5% do Produto InternoBruto
(PIB) mundial em 2020, subin-
do para 1,1% do PIB em 2020.
Mas a economia nos gastos de
combustíveis somará US$ 8,6
trilhões entre 2009 e 2030.

O segmento do etanol seria
uma das apostas para atingir a
meta de 450 ppm em 2020. Se-
gundo aAIE, novas instalações
para a expansão do etanol con-
sumirá US$ 400 bilhões em 20
anos.US$230bilhõesserãogas-
tos nos países ricos e US$ 127
bilhões apenas nos EUA. Já o
investimentoemetanolnospaí-
sesemergentes chegaria aUS$
56 bilhões em 20 anos.

Essesinvestimentospermiti-
riamque,em2030, 12%doscar-
rosdomundofossemmovidosa
etanol. Porém, 80% ainda de-
penderiamdagasolina,ante8%
de gás natural e eletricidade.

Nos países ricos, carrosmo-
vidos a biocombustíveis serão
14% da frota. Nos Estados Uni-
dos, a frotachegaráa 19,8%,an-
te apenas 11% nos emergentes.

Os investimentos em etanol,
no entanto, serão inferiores ao
que a AIE estima que será ne-
cessário na área nuclear, com
US$ 520 bilhões até 2030. Des-
se total, US$ 132 bilhões de in-
vestimentos terão de ocorrer
nos países emergentes. ●

Qualidade é mais importante que
plataforma, segundo Ibope Renato Cruz

AMicrosoft,maior empresa de
software do mundo, lançou on-
tem a nova versão doWindows
Mobile, seu sistema operacio-
nalparacelulares,euma lojade
aplicativos, chamadaWindows
MarketplaceforMobile.Oslan-
çamentosmarcamumanovaes-
tratégiadaempresaparaomer-
cado de aparelhosmóveis, com
um apelomaior ao consumidor
final,paraenfrentarcompetido-
res como o iPhone, da Apple; o
Android, do Google; e o Black-
Berry, da RIM. Os celulares
comoWindowsMobile 6.5 pas-
saramaserchamados,pelaem-
presa, deWindows phones.
“Estelançamentoéumpasso

importante na integração das
nossas plataformas”, afirmou
Michel Levy, presidente daMi-
crosoft Brasil. As versões ante-
riores do Windows Mobile já
ofereciam integração comapli-
cativos da companhia, como o
Exchange, de correio eletrôni-
co.Aversão6.5, lançadaontem,
oferece integração com servi-
ços online, como o My Phone,
quefazcópiasdesegurançados
dadosdocelularepermitecom-
partilharinformaçõesviainter-
net.
ATIMfoiescolhidacomopar-

ceiradaMicrosoftparao lança-
mento,eteráexclusividade,du-
ranteacampanhadelançamen-
to, na venda dos três aparelhos
que chegamaoPaís, a partir de
novembro. Os aparelhos são:
SamsungOmnia II, LGGW550
e HTC Touch2. “Os preços se-
rão de R$ 1,2mil a R$ 2mil, nos
planospré-pagos”, afirmouRo-
gério Takayanagi, diretor de
MarketingdaTIMBrasil.AMi-
crosoft espera que, até o fim do
ano,hajamaisde30modelosde
Windows phone no mercado
mundial.
O novo sistema operacional

paracelularesdaMicrosoftper-
mitea integraçãocomredesso-
ciais e outros serviços da inter-
net, comoFacebook,MySpace,
Twitter e Flickr. Na briga com
outros celulares convergentes,
também chamados de smar-
tphones,ograndedesafiodaMi-
crosoft é atrair desenvolvedo-
res de aplicativos que tornem
seus aparelhos atraentes para
o consumidor final.
“Temos mais de 100 mil de-

senvolvedoresnaMicrosoftDe-
veloper Network”, destacou
CelsoWinik,gerentedeMobili-
dade da Microsoft Brasil, refe-
rindo-se à comunidade de pro-
gramadoresqueutilizamastec-
nologiasdaempresa.Paraoce-
lular, a Microsoft está traba-
lhando com 731 desenvolvedo-
res em todomundo para ofere-
cer mais de 200 aplicativos em
sua loja virtual.
Osaplicativospodemsergra-

tuitos.OspagoscustamdeUS$
0,99aUS$49,99.Quemdefineo
preçoéodesenvolvedor,quere-
cebe 70% do valor. O primeiro
aplicativobrasileiroéparaaces-
sar o Bradesco via celular.

REDE DE DADOS
OpresidentedaTIMBrasil,Lu-
ca Luciani, afirmou que a em-
presa prepara um plano para
melhor a qualidade de sua ban-
da larga. “No ano passado, tí-
nhamos umproblema no servi-
ço de voz, e fizemos um esforço
muito grande em voz”, afirmou
o executivo. Segundo ele, a se-
gundafasedoinvestimento,ter-
minada em setembro, reforçou
aqualidadedoserviçoem20ci-
dades. “Estamosna terceira fa-
se, que engloba 185 cidades.”
Luciani disse que a empresa

estácomeçandoumesforçopa-
recido em banda larga. “Nosso
esforço de vendas vai acompa-
nharo fortalecimentoda rede”,
disseoexecutivo.“Estamosace-
lerando nosso programa de in-
vestimento, que prevê R$ 7 bi-
lhões para um período de três
anos.” Esse montante inclui in-
vestimentos em voz e dados.
O presidente da TIM Brasil

afirmou ainda que, quando a
compra da Intelig for concreti-
zada,muitos problemasno ser-
viço de dados serão resolvidos.
A expectativa do executivo é
concluironegócioatéo fimdes-
te ano. ●
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ETANOL–Paraqueoetanol dêsuacontribuiçãonareduçãodeemissões, serápreciso investimentosdeUS$400bilhõesem20anos
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CELULAR–Levi (Microsoft) eLuciani (TIM)apresentamnovosoftware

Países terão de
investir US$ 10 tri
para se adaptar
em 20 anos
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Cada vez mais conectados, os
brasileiros também estão mais
exigentes quanto à qualidade
da informação que consomem,
segundo pesquisa do IbopeMí-
dia, divulgadaontem.Oestudo,
que tentou mapear os hábitos
deconsumodemídiadapopula-
ção e ouviu cerca de 800 pes-
soas na região metropolitana
deSãoPaulo,mostrouquepara
81% dos entrevistados, a quali-
dade da informação é mais im-
portantequeaplataformaonde
ela é veiculada.
Segundo os pesquisadores, a

exposição recente dos leitores/
espectadores a um número
maior de meios, como a inter-
net e o celular, tornou-os mais
seletivos em relação ao conteú-
do consumido. “O conteúdo é o
grandeprotagonistae,por isso,
o desafio da era de convergên-
cia é transformar a quantidade
de informação em qualidade”,
diz a gerente de marketing do
IbopeMídia, Juliana Sawaia.
Apesar do aumento da con-

vergência de mídias, boa parte
daspessoasaindacostumautili-
zarummeiodecadavez,consta-
ta a pesquisa. Pelo menos 83%
da população paulistana usa
umaplataformadeformaexclu-
siva, seja ela jornal, revista, rá-
dio, internetoutelevisão.Ocon-
sumo simultâneo, porém, cres-
ceàmedidaemqueaidadedimi-
nui. Praticamente metade dos
jovensde18a24anosacessama

internet enquanto assistem
àTV,porexemplo.“Oconsu-
mosimultâneodemídiaéine-
vitável e já faz parte da roti-
na de parcela considerável
da população. A sinergia en-
treosmeiosdecomunicação
é fundamental”, diz a direto-
ra comercial da IbopeMídia,
DoraCâmara.
Apesar disso, dois terços

dapopulaçãoafirmamconse-
guirabsorvertodaainforma-
ção e tecnologia disponíveis,
segundo o estudo. Por outro
lado, o volumeeavelocidade
de informação estão deixan-
do as pessoas angustiadas.
Pelomenos53%dosentrevis-
tadosdizemsesentirpressio-
nados com a quantidade de
informação disponível nos
dias atuais. Entre as mulhe-
res, o índice sobe para 56%.
A falta de tempo é outra

preocupaçãodecorrentedes-
sa nova realidade. Para 46%
das pessoas, o tempo será
um dos elementos mais es-
cassosnumhorizonte de dez
anos. A instantaneidade da
informação também provo-
cou alterações no padrão de
consumo.
Deacordocomoestudodo

Ibope, 70% dos entrevista-
doselegeramotelefonecelu-
lar como o itemmais impor-
tantedo dia a dia, à frente do
computadorcomacessoain-
ternet (58% das indicações).
A televisão impera, com77%
das indicações.
A pesquisa mapeou ainda

aadesãodosbrasileirosàsre-
des sociais. Elas fazemparte
da rotina de 45% dos entre-
vistados. Entre os jovens, o
índice sobe para 72%. ●

●●● OGmail, serviço de correio
eletrônico do Google, foi alvo de
“um esquema de phishing que
está atingindo toda a indústria”,
nas palavras da empresa.
Phishing é um nome dado a um
golpe na internet para roubar in-
formações do usuário. A BBC te-
ve acesso a duas listas colocadas
na internet com os detalhes de
mais de 30mil nomes de usuá-
rios do Gmail e suas senhas.

“Nós recentemente percebe-
mos um esquema de phishing
geral, através do qual hackers

obtêm informações que dão aces-
so a contas de e-mail baseadas
na internet, inclusive as do
Gmail”, disse um porta-voz da
empresa. “Assim que soubemos
do ataque, obrigamos os usuá-
rios das contas afetadas a cria-
rem novas senhas. ”

O esquema inicialmente tinha
como objetivo atingir apenas
usuários do Hotmail, daMicro-
soft. Mais de 10mil endereços do
Hotmail foram publicados no site
Pastebin, um site usado por pro-
gramadores. ● BBC
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