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Outros serviços de internet
via satélite já cobrem o Ama-
zonas. No caso, são satélites
geoestacionários, e o desafio
para que sejam usados na uni-
versalização da banda larga é
o preço.

A ideia de usar uma conste-
lação de satélites em outras
órbitas para atingir localida-
des remotas é antiga, mas
ainda precisa se provar co-
mercialmente viável.

O caso mais famoso foi o
da Iridium, empresa de comu-
nicações globais via satélite
lançada em novembro de
1998, com um investimento
de US$ 5 bilhões. Nove me-
ses depois do lançamento,
entrou em concordata.

O sistema funcionava com
uma constelação de 66 satéli-
tes. O projeto original previa
77 satélites, que representa-
vam os 77 elétrons do átomo
do elemento químico irídio.

Em 2001, a empresa foi
comprada por investidores e,
em 2009, conseguiu levantar
US$ 200 milhões numa ofer-
ta de ações na bolsa eletrôni-
ca Nasdaq.

Ao contrário dos satélites
geoestacionários, o serviço
funciona nos polos. Um dos
principais clientes é o Depar-
tamento de Defesa dos EUA.

● A Microsoft deve anunciar hoje
o início da produção do videoga-
me Xbox 360 no Brasil. O presi-
dente da empresa no País, Mi-
chel Levy, vai a Brasília para fa-
zer o anúncio oficial ao lado do
ministro de Ciência e Tecnologia,
Aloizio Mercadante.

A iniciativa faz parte de uma
estratégia do governo para atrair
produções de tecnologia de pon-
ta para o Brasil e deve reduzir
significativamente o preço do
console por aqui. A Microsoft não

confirmou a informação, mas dis-
se que dois anúncios serão feitos
hoje — um na capital federal, rela-
cionado à fábrica, e outro em São
Paulo, mais ligado à produção de
games.

Ainda não se sabe como a pro-
dução local vai afetar o preço
final do Xbox 360, que atualmen-
te custa entre R$ 1.300 e R$
2.200 no País. No início de setem-
bro, a Incomp, uma subdistribui-
dora da Microsoft, vazou informa-
ções sobre novos preços. De
acordo com a empresa, o preço
do Xbox 360 nacional de 4 GB
seria reduzido para R$ 700, en-
quanto a versão com disco rígido
de 250 GB ficaria em R$ 1.000. /
RAFAEL CABRAL

Negócios

Cley Scholz

A lâmpada incandescente inven-
tada por Thomas Edison é até ho-
je sinônimo de invenção. Nas his-
tórias em quadrinhos, a lâmpada

acesa sobre a cabeça é sinal de
ideia luminosa. Mas uma criação
do mesmo inventor teve impor-
tância muito maior para a histó-
ria da humanidade: ele conce-
beu o sistema elétrico como um
serviço comercial. Mais que um
produto, inventou um setor in-
dustrial. A lâmpada só se tornou
viável por causa dos geradores e
dos sistemas de distribuição das
companhias de eletricidade.

O exemplo da lâmpada é cita-
do pelo jornalista Renato Cruz,

repórter especializado em tecno-
logia do Estado, no livro O desa-
fio da inovação: a revolução do co-
nhecimento nas empresas brasilei-
ras (Editora Senac São Paulo).
O livro trata com profundidade
e com uma visão moderna e pre-
cisa de um dos temas mais impor-
tantes da atualidade. A inovação,
embora seja um desafio crucial
para o futuro de qualquer empre-
sa, e especialmente da indústria,
tem sido discutido muitas vezes
de forma equivocada.

Cruz mergulhou em histórias
de empresas nacionais e estran-
geiras que mudaram sua própria
história e os rumos da economia
de forma inovadora, como a Em-
brapa, responsável pelo desta-
que que o Brasil conquistou no

agronegócio, a Petrobrás, que al-
cançou o petróleo em águas ul-
traprofundas, e a Embraer, que
ganhou destaque mundial rein-

ventando conceitos no mercado
da aviação. O livro mostra subsi-
diárias de multinacionais que
têm atividades de inovação no
Brasil, como são os casos da Sie-
mens, Ericsson e Google. O jor-
nalista desmistifica o tema tradu-
zindo conceitos para uma lingua-
gem clara e precisa.

Para explicar o que é inovação
e qual sua importância, o autor
falou com alguns dos principais
dirigentes e pesquisadores de
empresas inovadoras do mun-
do. A definição mais clara veio
do cientista Geoff Nicholson, ex-
vice presidente da 3M e criador
do Post-it: “Pesquisa é transfor-
mar dinheiro em conhecimento;
inovação é transformar conheci-
mento em dinheiro”.

Atento às inovações que revo-
lucionam atualmente os merca-
dos de telecomunicações, inter-
net e mídia, o autor destaca o
efeito das chamadas “tecnolo-
gias rompedoras”, capazes de re-
volucionar totalmente os negó-
cios. Os sistemas de trocas de ar-
quivos, que permitem aos inter-
nautas baixar programas, jogos,
música, vídeo e outros, são exem-
plos dessas tecnologias.

Um dos principais problemas pa-
ra a implantação da fábrica para
a montagem no Brasil do compu-
tador tablet iPad, da Apple, é en-
contrar um sócio brasileiro capa-
citado, afirmou nesta ontem o
Ministro da Ciência e Tecnolo-
gia, Aloizio Mercadante.

Apesar dos esforços do minis-
tério para garantir a instalação
da unidade produtiva da Fox-
conn, ainda há dificuldades no
projeto incluindo fornecimento
de energia, mão de obra qualifica-
da e parceiros locais, disse Mer-

cadante.
A expectativa oficial do minis-

tério é que a taiwanesa Foxconn,
responsável pela fabricação do
iPad para a Apple, produza o
equipamento até o final do ano
na região de Jundiaí, no interior
de São Paulo. Outros aparelhos
da marca, como iPhones e iPods,
também deverão ser fabricados
em unidade industrial próxima.

“A negociação é bastante com-
plexa, as condições de estrutura,
tecnologia, energia, logística. É
muito complexo”, disse o minis-
tro a jornalistas após falar em
um seminário sobre inovação e
tecnologia em São Paulo.

“Qual é a maior dificuldade?
São os sócios brasileiros”, disse
ele durante sua apresentação. “É
uma exigência ter sócios brasilei-
ros. Na área de tecnologia os só-

cios que nós temos não têm mus-
culatura financeira para investi-
mentos próximos a esse valor”,
disse ele.

O valor a que ele se referia são
os estimados US$ 12 bilhões que
devem ser aplicados no em-
preendimento, mas ele acrescen-
tou que não é “exatamente” esse
valor a ser investido no projeto,
mas um montante “próximo”.
Especialistas do setor insistem,
porém, que a fábrica consumiria
um valor bem menor do que o
divulgado pelo governo.

Mercadante tentou afastar es-
peculações de que a montagem
local do produto pode ser adia-
da, afirmando que, apesar da
complexidade do tema, as nego-
ciações estão “avançadas” e que
está “otimista” com o resultado.
Ele afirmou não poder dar deta-

lhes por ter um acordo de sigilo
com as partes envolvidas.

O ministro disse ainda que o
governo cumpriu a promessa de
ter tablets feitos no País sob o
novo regime de incentivos para a
produção local do equipamento,
citando como exemplo Sam-
sung, Motorola e Positivo Infor-
mática – esta última lançou ofi-
cialmente seu tablet na semana
passada.

Inovação. Uma das principais
metas agora do ministério é
atrair empresas para produzir te-
las sensíveis ao toque no Brasil, o
que representaria um marco pa-
ra o país, disse Mercadante.

Nenhum país ocidental pos-
sui fábricas desses equipamen-
tos, segundo o ministro – por en-
quanto, a produção está concen-
trada na Ásia. O governo tam-
bém que atrair a iniciativa priva-
da para fabricação de semicondu-
tores. / REUTERS

Serviço

Livro desvenda o
desafio da inovação

Falta de sócio local adia produção de iPad, diz ministro
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Siderurgia. Gerdau fornecerá
aço para o World Trade Center
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Uma tecnologia inédita deve
levar banda larga via satélite
com velocidade de fibra ópti-
ca aos recantos mais remotos
do Amazonas no início de
2013. O projeto é da norte-ame-
ricana O3b Networks e da bra-
sileira Ozônio. A O3b levantou
um investimento de US$ 1,2 bi-
lhão de empresas como Goo-
gle e bancos internacionais.

“Os oito satélites não geoesta-
cionários para o Amazonas es-
tão sendo construídos e devem
ficar prontos até o fim do ano
que vem”, destaca o diretor exe-
cutivo da 03b, Steve Collar. “Os
satélites também podem levar te-
lefonia móvel à Amazônia, embo-
ra a prioridade seja a internet.”

A tecnologia usada em diver-
sos países pela O3b tem o dife-
rencial de colocar sua constela-
ção de satélites a cerca de 8 mil
quilômetros da terra, enquanto
os satélites geoestacionários tra-
dicionais estão em órbita a uma
distância de 35 mil quilômetros
da superfície. Essa proximidade
aumenta a força do sinal, dimi-
nuindo o risco de interferência.

Segundo o diretor do Departa-
mento de Banda Larga do Minis-
tério das Comunicações, Artur
Coimbra, o licenciamento ini-
cial em andamento para empre-
sas pela Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel) é para
a cobertura do Amazonas com o

sistema. De acordo com Coim-
bra, a nova tecnologia permitirá
acessar a internet com velocida-
des entre 1 megabit por segundo
e 10 gigabits por segundo, e pode
no futuro ser estendida a outros
Estados.

“Nossa intenção é cobrir todo
o País no futuro, com mais de
100 satélites”, disse Collar. A em-
presa foi fundada em 2007, nos
Estados Unidos. O nome O3b sig-
nifica “other 3 billion” (outros 3
bilhões), como referência à po-
pulação mundial sem acesso à
banda larga.

A O3b Networks é líder no mer-
cado de provedores de serviços
de comunicação por satélites de
órbita média – ou Medium Earth
Orbit (MEO). “Depois dos satéli-
tes prontos, a implantação é rápi-
da e fácil. Vai trazer não só inter-
net rápida, mas também mais ba-
rata à maioria da população sem
acesso à rede mundial na Amazô-
nia”, destaca o diretor geral da
Ozônio, Yoram Yaeli.

Estratégia. Para chegar aos ri-
beirinhos, depois de instalados
os satélites, a Ozônio vai forne-
cer os serviços de internet e de
telecomunicações a clientes cor-
porativos e agências governa-
mentais locais. “Com os recur-
sos da O3b, as pessoas da região
amazônica poderão desfrutar de
acesso à internet com a mesma
velocidade e baixo custo dos
grandes centros do Brasil”, afir-
ma Yaeli.

Segundo ele, ainda não há uma
análise do custo para o alvo final,
o morador de áreas remotas da
Amazônia, mas o que permite
afirmar que serão baixos é o fato
de ser por satélite.

“Não haverá nenhuma degra-
dação ambiental, os satélites fi-
cam em órbita e não precisamos
desmatar a floresta ou ter altos
custos para instalação ou manu-

tenção, como é o caso da fibra
óptica”, diz.

“Num futuro próximo, a insta-
lação dos satélites por essas em-
presas com capital 100% priva-

do viabiliza a implantação do Pla-
no Nacional de Banda Larga
(PNBL) da Telebrás em áreas
até hoje excluídas por causa das
suas condições geográficas”, dis-

se Coimbra, do Ministério.
O objetivo do PNBL, lançado

em maio do ano passado, é levar
banda larga a todo o País a pre-
ços baixos. Hoje, de acordo com

a Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (PNUD), do
IBGE, 27% dos domicílios pos-
suem conexão à internet, sendo
que apenas 7% é em banda larga.

REPRODUÇÃO

BRENO FREITAS - EM TEMPO

Xbox 360, da
Microsoft, deve ser
fabricado no País

economia.estadão.com.br

Com satélites, grupo americano quer
levar internet rápida para o Amazonas

Preço é o
maior desafio

Ideias. Livro mostra o efeito
da tecnologia nos negócios

Conexão. A O3b, que tem o Google entre seus investidores, em parceria com a brasileira Ozônio, planeja lançar oito satélites não
geostacionários para oferecer conexões de 1 megabit por segundo a 10 gigabits por segundo; a ideia é, no futuro, cobrir todo o País

Internet. Yoram Yaeli, da Ozônio, promete acesso mais rápido e mais barato para o Estado

● Prazo

Jornalista do ‘Estado’
traz histórias de
empresas que mudaram
o rumo da economia ao
investir em inovação

Segundo Mercadante,
as empresas locais do
setor de tecnologia não
têm ‘musculatura’ para
arcar com o investimento

estadão.com.br

STEVE COLLAR
DIRETOR-EXECUTIVO DA O3B
“Os oito satélites não
geoestacionários para o
Amazonas estão sendo
construídos e devem ficar
prontos até o fim de 2012.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 set. 2011, Economia&Negócios, p. B13.




