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EMPRESAS

AQUISIÇÃO

Fabricante do iPhone planeja
entrar no mercado da China
A Apple está negociando a compra da produtora de software Handseeing,
afirmou um executivo da empresa chinesa. A negociação pode marcar
a primeira aquisição da fabricante do iPhone no país. “Devemos ter uma
decisão a respeito em um ou dois meses”, afirmou à Reuters por telefone
Tian Bo, vice-presidente de operações, preferindo não dar detalhes.
A porta-voz da Apple, Jill Tan, também não comentou o assunto.

TECNOLOGIA

Governo japonês pede que Apple
divulgue reparo de iPods
O Ministério do Comércio do Japão está exigindo que a unidade
japonesa da Apple informe em seu site que os usuários preocupados
com a possibilidade de seus iPods Nano pegarem fogo poderão
receber uma bateria nova para o aparelho. O Ministério exigiu que
o comunicado seja de “fácil entendimento” , explicando como os usuários
dos aparelhos podem receber baterias reservas e informações sobre ele.

Divulgação

A Inmarsat, provedora dina-

marquesa de serviços via satéli-

te, pretende colocar em órbita,

até 2014, três novos satélites

com capacidade de levar inter-

net em altíssima velocidade a

navios e áreas remotas do pla-

neta. O projeto exigirá investi-

mentos equivalentes a R$ 2,1 bi-

lhões nos próximos quatro anos

e meio, mas o retorno parece

certo. A Boeing, fornecedora

dos satélites, comprometeu-se

a adquirir 10% da banda nos

primeiros cinco anos de opera-

ção. A Inmarsat projeta vendas

anuais de mais de R$ 880 mi-

lhões após cinco anos de opera-

ção do novo serviço, batizado

de Global Xpress.

Os novos equipamentos são

capazes de trafegar dados com

velocidade de até 50 megabits

por segundo (Mbps). De acordo

com a empresa, o serviço deve

focar, inicialmente, nos seg-

mentos naval, de energia e go-

vernamental, que representam

uma oportunidade de negócios

da ordem de R$ 2,45 bilhões.

“Seremos a primeira empresa

do segmento a oferecer cober-

tura global de banda larga mó-

vel”, diz o presidente da Inmar-

sat, Andrew Sukawaty.

O serviço usará a banda Ka,

que permite maiores velocidade

e preços menores, embora ainda

superiores aos valores cobrados

por serviços tradicionais. “Esta

é uma evolução da tecnologia

que permitirá às empresas de

satélite aumentar o potencial de

negócios e a oferta de banda

larga em regiões remotas”, diz

Eduardo Tude, presidente da

consultoria Teleco. No entanto,

Tude ressalta que serviços ofe-

recidos pela banda Ka podem

enfrentar problemas técnicos

no Brasil, devido a fatores cli-

máticos, como as frequentes

chuvas da região Amazônica.

Brasil
No mercado nacional, a Inmar-

sat obteve licença para oferecer

serviços de banda larga móvel

via satélite em meados de 2008.

A companhia tinha 33 mil usuá-

rios no país até março, quando a

gerente de serviços móveis ter-

restres da Inmarsat para as

Américas, Kate Montgomery,

esteve no Brasil para lançar um

serviço cuja velocidade máxima

de internet atingia 256 kilobits

por segundo (kbps), quase 200

vezes menor do que os 50Mbps

prometidos pelo Global Xpress.

De acordo com a executiva,

os preços dos serviços da em-

presa na América do Sul são, em

média, 30% inferiores aos do

resto do mundo e a Inmarsat vê

grandes oportunidades na re-

gião. Os rios brasileiros, nave-

gados por pescadores, são polos

de interesse da companhia,

além das grandes áreas terres-

tres e marítimas, que podem ser

atendidas por conexão via saté-

lite. “À medida que o preço cai,

o uso do serviço torna-se mais

flexível”, afirmou Kate. ■ Reda-
ção com Bloomberg

Inmarsat investe mais de R$ 2 bi
em três satélites para banda larga

Novo serviço
chegará ao mercado
em 2014 e será
destinado
principalmente
aos segmentos naval,
governamental
e de energia

Kate Montgomery, gerente da Inmarsat
para Américas: queda no preço levará

à expansão do uso da internet por satélite

Murillo Constantino

NOVA TECNOLOGIA

50Mbps
É a velocidade prometida pela
nova tecnologia. Hoje, no Brasil,
a internet por satélite da Inmarsat
é de 256Kbps, uma velocidade
cerca de 200 vezes inferior.

RECEITA

R$ 880 mi
É a projeção de faturamento
anual que o novo serviço
vai gerar cinco anos após seu
lançamento mundial, em 2014,
segundo a companhia.

POTENCIAL

R$ 2,45 bi
É o tamanho do mercado
que a Inmarsat quer atingir
com os novos serviços.
O foco serão os setores
naval, de energia e governo.

Iniciativa permitirá serviço 200 vezes mais rápido do que os pacotes da empresa à venda hoje no Brasil
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