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CONVERGÊNCIA

China deve gastar US$ 100 bilhões
para integrar TV, telefonia e internet
Companhias chinesas estão se preparando para adquirir empresas
de tecnologia menores e mais ricas em propriedade intelectual (PI),
motivadas para promover a convergência entre redes de televisão,
telefonia e Internet. Potenciais transações poderiam vir de companhias
como a Huawei e ZTE, que estão em busca de possíveis alvos com
tecnologias de fibra óptica e de fabricantes de equipamento para redes.

ESTUDO

Uso de celulares na gravidez pode trazer
transtornos ao comportamento do bebê
Pesquisadores que estudam os efeitos dos celulares sobre a saúde dizem
ter indícios de que quando mulheres grávidas usam os aparelhos é mais
provável que seus filhos tenham problemas de comportamento. O estudo
não mostra que o uso de celulares causa distúrbios de comportamento
e não sugere um modo pelo qual isso seja possível, mas os pesquisadores
dizem que vale a pena verificar se suas constatações procedem.
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O grande interesse demonstra-
do nos últimos meses pelos lei-
lões de energia eólica e as ne-
gociações que garantem um
aumento na produção, até
2013, de 700 megawatts para
5.250 megawatts, fizeram com
que o Brasil mantivesse uma
posição estável, com apenas
uma pequena queda, no resul-
tado da pesquisa Atratividade
da Energia Renovável, realiza-
da pela Ernst & Young.

Com dados de novembro, a
pesquisa se baseia em critérios
como infraestrutura, projetos
em andamento ou sendo pla-
nejados e políticas públicas,
estabelecendo um ranking dos
30 melhores países para se in-
vestir em fontes como solar,
biomassa e vento.

Segundo Luiz Cláudio Cam-
pos, sócio da área de transa-
ções e finanças corporativas
da Ernst & Young no Brasil, o
país caiu para a 18ª colocação,
tendo ocupado a 16ª na pes-
quisa anterior, mas o resulta-
do é circunstancial, devido ao
investimento recente no Japão
em energia solar e projetos de
carbono que fizeram com que
o país asiático melhorasse a
sua colocação.

No caso brasileiro, a estabi-
lidade se deve à evolução no
interesse pela energia eólica.
“Ao longo de 2010, foram efe-
tivadas transações envolvendo
fundos de investimento e em-
presas com projetos eólicos no
portfólio, transformados em
ativos com a realização dos lei-
lões”, afirmou.

Campos lembra que a grande
procura fez com que os custos
caíssem de R$ 200 para R$ 130
o megawatts/hora. O investi-
mento em energia solar ainda
é incipiente no Brasil, segun-
do o consultor, apesar do es-
tudo apontar esta como a
nova fronteira do desenvolvi-
mento tecnológico.

Pela segunda vez consecuti-
va, o estudo aponta a China
como o país que mais investe

Brasil cai em ranking mundial de
Investimentos
eólicos crescem
no país, mas em
energia solar ainda
são incipientes

Luiz Cláudio Campos, da
Ernst & Young: energia solar

é a nova fronteira de
desenvolvimento tecnológico

em energia renovável
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RANKING DE NOVEMBRO 
DE 2010

Índice dos países que mais 
investem em energia renovável, 
em pontos

71 CHINA

66 ESTADOS UNIDOS

63 ALEMANHA

63 ÍNDIA 

62 INGLATERRA 

61 ITÁLIA 

61 FRANÇA 

56 ESPANHA

56 CANADÁ 

52 PORTUGAL

51 IRLANDA

50 SUÉCIA

50 GRÉCIA

50 AUSTRÁLIA

48 JAPÃO

47 HOLANDA

47 POLÔNIA

46 BRASIL

46 BÉLGICA

46 COREIA DO SUL

44 DINAMARCA

43 ROMÊNIA

43 EGITO

43 NORUEGA

42 MÉXICO

42 NOVA ZELÂNDIA

41 ÁFRICA DO SUL

40 TURQUIA

40 ÁUSTRIA

38 FINLÂNDIA

Fonte: Ernst & Young

COMUNICAÇÃO

Pontomobi, do Grupo RBS, compra
50% da Minucom Mobile Marketing
O Grupo Pontomobi, que faz parte do Grupo RBS, acaba de adquirir
50% do capital acionário da Minucom Mobile Marketing, do grupo
Orange Soluções Integradas. A Minucom lançou o conceito de
minutos patrocinados, que consiste na oferta de prêmios por meio
de recargas de celular pré-pago. O Grupo Orange mantém os outros
50% das ações da Minucom e o valor do negócio não foi divulgado.

TELEFONIA MÓVEL

Samsung começa a venda de smartphone
Nexus S este mês nos Estados Unidos
O celular Nexus S, da Samsung Electronics, que usa a mais recente versão
do sistema operacional Android, do Google, começa a ser vendido neste
mês nos Estados Unidos e no Reino Unido, anunciaram as redes de varejo
Best Buy e Carphone Warehouse, que serão vendedoras exclusivas nesses
dois mercados. O novo aparelho tem uma tecnologia que permite que
o usuário utilize o celular para pagamentos, em vez de cartão de crédito.

AFP

negócios em energia limpa
em energias renováveis, dei-
xando para trás os Estados
Unidos e a Alemanha. O país
aplicou, no segundo trimestre
de 2010, cerca de US$ 10 bi-
lhões em energia eólica, de um
total mundial estimado em
US$ 20,5 milhões.

Ou seja, o estudo mostra
que metade dos investimentos
nesse tipo de energia no perío-
do foi realizado pelos chineses.
“A China é hoje disparado a lí-
der do mercado de energia re-
novável por conta dos parques
eólicos onshore (terrestres),
dos subsídios do governo para
a tarifa e as linhas específicas
de financiamento desses par-
ques”, afirma Campos.

O estudo ainda aponta a
queda do potencial americano
pela estagnação das novas leis

energéticas e climáticas no Se-
nado daquele país, a crise fi-
nanceira e a redução no preço
do petróleo. Os Estados Uni-
dos, que lideraram as edições
do ranking antes, agora apare-
cem em segundo lugar.

O avanço da Índia
A Índia, por sua vez, ganhou
uma posição e está em tercei-
ro, empatada com a Alemanha.
Segundo Campos, isso se deve
à nova regulamentação do co-
mércio de certificados de
energia renovável que foram
adotados por sete estados in-
dianos, com outros nove se-
guindo o mesmo caminho.

Entre os países que estrea-
ram no ranking, a Coreia do
Sul aparece em 18º lugar, em-
patado com o Brasil, chaman-

do a atenção para suas metas
ambiciosas e boa capacidade
industrial para a produção dos
equipamentos necessários
para os projetos de energia
limpa. Romênia e Egito ficam
em 22º, como resultado do
crescimento de seus mercados
eólicos, emquanto o México
ficou apenas na 25º colocação
por causa de seu potencial
para projetos solares.

O índice dos países que mais
investem em energia renovável
é publicado trimestralmente e
seu objetivo é estabelecer uma
forma de comparação para
aproveitamento no mercado
local. “No caso brasileiro, es-
peramos que contribua para
um grande fórum de discussão
de energias renováveis no
país”, afirma Campos. ■

A China é o país que
mais investe em
energias renováveis.
Os Estados Unidos,
que sempre lideraram
o ranking, estão
perdendo espaço
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 34-35.
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