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● A Cemig anunciou ontem, em
comunicado, a compra de 100%
Luce LLC, dona de 75% da Luce
Brasil Fundo de Investimento
em Participações (FIP Luce),
que possui cerca de 13,03% do

capital total e votante da Light. A
Cemig pagou R$ 515,9 milhões
pela participação. A Luce era con-
trolada pela Enlighted Partners.

Os 25% restantes da FIP Luce
pertencem à Braslight, fundo de
pensão dos funcionários da
Light. Com a aquisição, a Bras-
light passa a ter uma opção de
venda de sua participação à Ce-
mig, que pode ser exercida num
prazo máximo de 60 dias.

Matt Ritchel
Verne G. Kopytoff
THE NEW YORK TIMES

Os bolsinhos da frente e bolsas
estão lentamente sendo esvazia-
dos de uma das ferramentas
mais básicas e duradouras da ci-
vilização: a chave. Ela está sendo
engolida pelo telefone celular.
Novas tecnologias permitem
que smartphones destranquem
portas de casa, escritório, hotel,
e abram portas de garagens e até
de carros.

A tecnologia não é uma prima
muito distante da que permite
que chaveiros eletrônicos destra-
vem remotamente automóveis
ou chaves de cartão passadas em
leitores eletrônicos na entrada
dos escritórios. A novidade é que
está presente no dispositivo que
mais pessoas estão usando co-
mo o “canivete suíço da eletrôni-
ca” – telefone, bloco de notas,
aparelho de estéreo, mapa, uni-
dade de GPS, câmera e máquina
de jogos em partes iguais.

O telefone envia um sinal via
internet e um conversor o trans-
mite à fechadura da porta. Ou-
tros sistemas usam redes inter-
nas, como o sistema OnStar da

General Motors, para destravar
portas de carros. Como quase to-
do o mundo possui um celular,
algumas empresas iniciantes, fa-
bricantes de fechaduras e monta-
doras de carros apostam numa
ampla aceitação da tecnologia.

A Schlage, uma grande fabri-
cante de fechaduras, comerciali-
za um sistema que permite que
os donos da casa usem seus celu-
lares para destrancar suas por-
tas, e controlem de uma distân-
cia de muitos quilômetros câme-
ras de segurança, luzes, ar condi-
cionado e aquecimento de sua ca-
sa. Os clientes compram fecha-
duras que são controladas por si-
nais de rádio sem fio enviados de
um conversor conectado à inter-
net em sua casa.

Recentemente, Dwight Gib-
son, vice-presidente de soluções
para casas conectadas da Inger-
soll Rand, controladora da Schla-
ge, disse que usou o sistema para
permitir que uma amiga entras-
se em sua casa enquanto ele pró-
prio estava em sua escrivaninha
no trabalho. “Ela achou que fos-
se magia”, disse ele.

A Daimler-Benz agora o tem
em suas Mercedes. O Zipcar, ser-
viço de compartilhamento de
carros, tem um aplicativo para
celular que permite que os clien-
tes destravem as portas de seus
carros apertando um botão na te-
la do celular que parece uma fe-
chadura. Eles foram usados 250
mil vezes desde que o sistema foi
adotado há dois anos.

Em outubro, a General Mo-
tors introduziu um aplicativo
que permite que donos da maio-
ria dos modelos 2011 da GM tra-
vem e destravem as portas e acio-
nem o motor remotamente. O
sistema permite que os donos
aqueçam o motor num dia frio
ou liguem o ar condicionado
num dia quente sem sair do escri-
tório, disse Timothy Nixon, que
supervisiona produtos para a
montadora.

Obsoleto. Rajeev Chand, chefe
de pesquisa do Rutberg & Com-
pany, um banco de investimento
focadoem companhias emergen-

tes e de tecnologia no setor de
telefones móveis, disse que as
chaves poderão parecer uma tec-
nologia obsoleta dentro de al-
guns anos. “As chaves não vão
sumir, mas se tornarão uma coi-
sa arcaica.” Num teste de oito
meses que terminou no mês pas-
sado, visitantes ao Clarion Hotel
em Estocolmo foram convida-
dos a usar seus telefones para ob-
ter acesso a seus quartos.

No dia de sua chegada, os hós-
pedes receberam uma mensa-
gem de texto com um endereço
da web no qual podiam fazer seu
check in. Após concluir esse pro-
cesso, o hotel enviava uma chave

de quarto eletrônica ao celular
do hóspede.

Os hóspedes adoraram a novi-
dade, disse Tam Hulusi, vice-pre-
sidente sênior de inovação estra-
tégica da HID Global, empresa
de cartões inteligentes que, jun-
to com sua controladora, Assa
Abloy, fabricante de fechaduras,
participou do teste.

Ele disse que as chaves de tele-
fones celulares poderiam redu-
zir os custos para hotéis com a
eliminação das chaves de cartão
de plástico e a redução do pes-
soal necessário para o check in
dos hóspedes. A companhia está
testando também essas chaves

em escritórios e universidades.
“A ideia não é comprovar a tec-

nologia – isso não é ciência de
foguetes”, disse Hulusi. “É ver
como os seres humanos rea-
gem.” Uma vantagem da tecnolo-
gia é que as chaves podem ser
programadas para expirar. A
Apigy, uma empresa iniciante de
Palo Alto, Califórnia, está comer-
cializando seu sistema Locki-
tron para companhias que usam
trabalhadores sob contrato e pes-
soas que alugam para tempora-
das de férias.

“Estamos fazendo uma cópia
virtual de uma chave”, disse Ca-
meron Robertson, 24 anos, um
dos dois cofundadores da Apigy.
“Ela permite que você dê acesso
instantâneo a pessoas – temporá-
ria ou permanentemente.” Joey
Mucha, 24 anos, instalou um sis-
tema Lockitron em seu aparta-
mento de San Francisco no ano
passado. O sistema custou US$
300 e ele gastou outros US$ 40
para trocar a fechadura e a maça-
neta da porta.

Mucha diz que valeu a despesa
porque participa de um serviço
via internet, Airbnb, que o ajuda
a alugar seu apartamento de um
quarto quando está fora da cida-
de. Ele evitou o inconveniente
de ter de fazer cópias das chaves
físicas e entregá-las aos hóspe-
des, e também o risco de as cha-
ves serem copiadas.

Em vez disso, ele emite senhas
temporárias para a entrada em
seu apartamento. Mucha conta
enfrentou um problema ocasio-
nal, como o de um hóspede cujo
celular ficou sem energia e teve
de usar seu laptop para abrir a
porta. “Estou tentando criar um
plano de backup”, disse. “Talvez
tenha de deixar um carregador
de celular no bar da esquina.” /

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

Glauber Gonçalves / RIO

A Siemens vai investir US$ 50 mi-
lhões em um centro de pesquisa
e desenvolvimento no Rio de Ja-
neiro voltado para o setor de
óleo e gás, anunciou ontem a em-
presa. Esse aporte faz parte do
plano de dobrar as atividades da

companhia no Brasil. Até 2016,
estão previstos investimentos
de US$ 600 milhões no País. O
presidente mundial da Siemens,
Peter Löscher, afirmou que as
tecnologias desenvolvidas no
Rio devem abastecer também ou-
tros mercados.

“Será um polo de tecnologia
chave para mercados fora do Bra-
sil. Devemos ter aqui partes cen-
trais de nossas iniciativas de ino-
vação”, disse o executivo, ao afir-
mar que o novo centro atuará de
forma complementar às outras
unidades de pesquisa da empre-
sa no mundo.

Embora o foco inicial seja pe-
tróleo e gás, segundo Löscher,
posteriormente o escopo de ati-
vidades do centro será amplia-
do, voltando-se também para ele-
trificação submarina e outras
áreas. O centro é uma parceria
com a Universidade Federal do
Rio de Janeiro e ficará pronto em
2012.

Do total do investimento pre-
visto pela Siemens para os próxi-
mos anos, metade deve ir para
pesquisa e desenvolvimento e o
restante para a ampliação das ins-
talações da empresa no Brasil. Já
estão em construção duas unida-

des em Minas Gerais e outra em
Santa Catarina.

Löscher afirmou que o investi-
mento demonstra confiança no

Brasil e acrescentou que ultima-
mente o País tem feito maiores
esforços para impulsionar o de-
senvolvimento de novas tecnolo-
gias e a inovação. “O clima está
muito sólido e propício para in-
vestimentos”, disse.

Petrobrás. Também presente
no evento, o presidente da Sie-
mens no Brasil, Adilson Primo,
afirmou que o presidente da Pe-
trobrás, José Sérgio Gabrielli, vê
com bons olhos iniciativas da
empresa alemã de desenvolver
mais equipamentos para uso sub-
marino.

“A tendência é que tenha cada
vez menos equipamentos nas
plataformas (petrolíferas) e
mais equipamentos ‘subsea’”,
disse o presidente da empresa,
que quer se fortalecer no Brasil
para captar parte da demanda de
suprimento de tecnologias para
a estatal e para o mercado de
óleo e gás como um todo.

Segundo Primo, a empresa
também vê oportunidades de ne-
gócios no País com a realização
da Copa de 2014 e as Olimpíadas
de 2016, especialmente em proje-
tos de mobilidade urbana, como
sistemas de corredores de ôni-
bus expressos, veículos leves so-
bre trilhos e metrôs, além da mo-
dernização de aeroportos e siste-
mas de segurança.

Celulares começam a
substituir as chaves

Siemens investe US$ 50 milhões em centro de pesquisa

● O celular dublê de chave ainda
está sujeito a falhas. Se a bateria
do telefone acaba, a pessoa não
pode ir a lugar algum. Outro pon-
to crítico é que a tecnologia conti-
nua sendo incômoda: exige que
botões dos celulares sejam pres-
sionados para conectar ao siste-
ma no carro ou na casa. Esse pro-
blema pode ser solucionado com
uma nova tecnologia chamada
NFC, que permite que o celular
seja passado como um cartão
magnético.

JIM WILSON/ NYT–29/6/2011
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Cemig
compra
participação
na Renova
Investimento de cerca de R$ 400 milhões
será feito por meio da distribuidora Light

Estatal mineira
adquire mais
13,03% da Light

‘Telefone -chave’
pode deixar
cliente na mão

Renée Pereira

A Companhia Energética de
Minas Gerais (Cemig), por
meio da distribuidora Light,
aprovou ontem uma parceria
com a Renova Energia, empre-
sa negociada em bolsa e que in-
veste em pequenas centrais hi-
drelétricas (PCHs) e usinas eó-
licas. Com o negócio, de cerca
de R$ 400 milhões, a Light pas-
sará a deter 26% do capital to-
tal e 50% do bloco de controle
da Renova.

A parceria, que vem sendo dis-
cutida desde o início do ano, vai
reforçar a iniciativa da distribui-
dora fluminense de retomar pro-
jetos de produção de energia e
atender o mercado livre. A ideia
é ter mais geração própria para
atender os clientes das comercia-
lizadoras do grupo (só a Cemig
detém um terço do mercado li-
vre). Hoje a empresa está inves-
tindo R$ 728 milhões em três no-

vos projetos de geração, que vão
ampliar em 27% a capacidade de
fornecimento de energia até o
ano que vem. Na Light, o negó-
cio será votado em reunião mar-
cada para hoje à tarde.

Os projetos tocados pela
Light seguem a mesma linha dos
empreendimentos da Renova, fo-
cados em energia limpa. A em-
presa foi criada em 2001 para de-
senvolver projetos de PCHs. No
meio do caminho, quando a ener-
gia eólica ainda vivia sob forte
descrença do mercado, a compa-
nhia decidiu iniciar estudos dos
potenciais dos ventos no País.
Em 2007, associou-se ao fundo
de investimento InfraBrasil, que
tem entre os sócios o banco San-
tander. Para se capitalizar e tirar
do papel os empreendimentos,
ela abriu o capital em 2009 e cap-
tou R$ 160 milhões.

Hoje a empresa tem três PCHs
em operação, de 41,8 megawatts
(MW). Mas o chamariz são os

parques eólicos, que ela tem em
carteira. Nos últimos leilões pro-
movidos pela Agência Nacional
de Energia Eólica (Aneel), a Re-
nova foi uma das principais pro-
tagonistas. No total são 20 par-
ques eólicos na Bahia, que so-
mam 423 MW, todos em fase de
construção e com contrato de
venda de energia garantido.

Outro fator que chama aten-
ção dos concorrentes são os pro-
jetos em estudo. Nos últimos
anos, a Renova investiu no desen-
volvimento de inúmeros proje-

tos (alguns já entregues à
Aneel), que somam 2.205 MW de
energia eólica e 1.465 MW, de
PCHs. Com a parceria com a
Light, a empresa, que vale R$ 1,6
bilhão na bolsa, poderá acelerar
os planos de crescimento.

A história da Renova com a
Light faz parte de um forte movi-
mento de fusões e aquisições
que se instalou no setor elétrico
nos últimos meses. Em abril, a
CPFL Energia e a ERSA Energias
Renováveis anunciaram a cria-
ção da CPFL Renováveis.

Prático. Joey Mucha usa o iPhone para abrir a porta de casa

Vento. Nos últimos anos, a Renova investiu em projetos que somam 2.205 MW de energia eólica e 1.465 MW de PCHs

Fabricantes de
fechaduras e montadoras
de carros já desenvolvem
tecnologia para
aposentar o utensílio

● Mudança

Projeto, voltado para a
área de óleo e gás, será
no Rio de Janeiro; meta é
aplicar US$ 600 milhões
no País até 2016

ADILSON PRIMO
PRESIDENTE DA SIEMENS NO
BRASIL
“A tendência é que
tenha cada vez menos
equipamentos nas plataformas
(petrolíferas) e mais
equipamentos ‘subsea’.”

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 jul. 2011, Economia & Negócios, p. B13.




