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Superfina

P esquisadores japone-
ses desenvolveram
uma tecnologia ca-
paz de projetar ima-

gens em uma película de sa-
bão, o que está sendo chama-
do por seus criadores de a tela
“mais fina do mundo”.

A película de sabão tem
suas propriedades alteradas
por ondas sonoras ultrassôni-
cas e reproduz as imagens, se-
jam elas planas ou em três di-

mensões. A mistura que forma
as bolhas é mais complexa do
que a comum usada em brinca-
deiras infantis, mas o sabão con-
tinua como o principal compo-
nente da “tela”.

De acordo com a equipe, não
há nenhuma outra película do ti-
po capaz de reproduzir imagens.
“É de conhecimento geral que a
superfície da bolha de sabão é
uma micromembrana. Ela permi-
te a passagem da luz e projeta a

cor na sua estrutura”, afirma Yoi-
chi Ochiai, pesquisador da Uni-
versidade de Tóquio e um dos
líderes da empreitada, em seu
blog. “Nós desenvolvemos uma
tela ultrafina e flexível usando a
mistura de dois líquidos coloi-
dais”, contou.

As telas tradicionais são opa-
cas, mas a criada por Ochiai e
seus colegas varia em termos de
reflexos e transparência. Os cien-
tistas conseguiram controlar e
explorar essas propriedades e
combiná-las com as ondas sono-
ra. Essas vibrações alteram a tex-
tura da imagem projetada, fazen-
do com que ela também sofra al-
terações.

Propriedades. Ao mudar a fre-
quência das ondas, as proprieda-

des reflexivas das bolhas tam-
bém se alteram, o que significa
mudanças na transparência da
imagem projetada. “Nossa mem-

brana pode ser controlada com
vibrações ultrassônicas. A com-
binação de vibrações e membra-
nas ultrafinas torna possível a re-

produção de imagens mais
realistas, distintas e vívidas”,
completa o cientista.

“O sistema contribui para o
desenvolvimento de um novo
tipo de telas flexíveis, transpa-
rente e com imagens defini-
das”, garante Oichai.

A técnica permite que até
uma projeção holográfica seja
possível caso várias bolhas se-
jam colocadas juntas para re-
produzir uma imagem.

A bolha-tela é muito mais
resistente do que as bolhas de
sabão comuns, já que a mistu-
ra contém coloides especiais.
É possível até que objetos ul-
trapassem a película sem es-
tourá-la, de acordo com infor-
mações dos pesquisadores. /
BBC BRASIL

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O Brasil desabou no ranking dos
países mais inovadores do mun-
do. Uma classificação publicada
hoje pela Organização Mundial
de Propriedade Intelectual e pe-
lo instituto Insead, considerada
como a mais completa tempera-
tura do grau de inovação no mun-
do, aponta que o Brasil ocupa
apenas a 58.ª posição no ranking,
uma queda de nove posições em
relação a 2011.

Países como Portugal, Sérvia,

Romênia, África do Sul e Bulgá-
ria estão mais bem colocados
que o Brasil. Os principais obstá-
culos no País: a qualidade do en-

sino superior e as condições pa-
ra investir em ciência. O ranking
é liderado pela Suíça, seguido pe-
la Suécia, Cingapura e Finlândia.

Os Estados Unidos estão na déci-
ma colocação.

O levantamento revela que o
Brasil foi o país que mais caiu no

ranking entre os Brics, sigla que
agrupa China, Índia, Rússia, Áfri-
ca do Sul e Brasil. Para os especia-
listas, o bloco todo precisa corri-
gir obstáculos institucionais pa-
ra fomentar a inovação. China e
Índia são citados como exem-
plos de países que conseguiram
transformar bolsões de tecnolo-
gia em ganhos mais generaliza-
dos para a economia.

Mas, quanto ao Brasil, o levan-
tamento revela que o País não é
líder em inovação nem mesmo
na América Latina. O Chile está
na 39.ª posição. Já o restante da
região está bem abaixo. Na 58.ª
posição, a situação do Brasil não
é cômoda.

“Particularmente preocupan-
te é a posição do Brasil no que se
refere ao ambiente para negó-
cios (127.ª posição de 141 países
analisados), a educação supe-
rior (115.º lugar), condições de
crédito e comércio (108.º lu-
gar)”, alertou o estudo.

O levantamento ainda indica

que o peso das importações no
PIB brasileiro é o menor do mun-
do. Em 2010, as importações re-
presentavam apenas 12% do PIB,
o menor índice entre 141 países
avaliados. O Brasil também tem
uma baixa taxa de pesquisas pu-
blicadas em revistas científicas
em comparação a seu PIB. O Bra-
sil tem uma produção menor
que Fiji, Irã ou Zimbábue, levan-
do em conta o tamanho das eco-
nomias.

Exportação. Com apenas 14%
de suas exportações com valor
agregado de alta tecnologia, o
Brasil ocupa a 49.ª posição entre
os países com uma pauta de ex-
portação mais avançada. Tuní-
sia, Indonésia e Casaquistão es-
tão em melhor posição. Outra
constatação é de que empresas
raramente contribuem com a
inovação no Brasil, com menos
de 5% das patentes registradas.
Hoje, 24% das patentes são regis-
tradas por universidades.
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Teles apostam em fibra óptica e
ampliam competição na banda larga

JAPONESES CRIAM
TELA DE SABÃO
Película reproduz imagens planas e em 3D

● Conexão

Lançamento. Takayanagi, daTIM Fiber, planeja oferecer banda larga mais rápida no Rio e em São Paulo nos próximos meses

Velocidade. TIM e Oi planejam lançar internet mais rápida ainda este ano, para concorrer com Telefônica, Net e GVT; a TIM
comprou em 2011 a rede de fibras ópticas da AES, e planeja usá-la para levar acesso a residências em São Paulo e no Rio de Janeiro

Translúcida. Segundo cientistas, é a tela mais fina do mundo

Patentes. Empresas somam 5% dos registros no Brasil

Renato Cruz

O mercado de banda larga
mais rápida, que tem como ba-
se redes de fibra óptica, deve
ganhar mais competição até o
fim do ano. Nos próximos me-
ses, a TIM e a Oi planejam lan-
çar os seus serviços, fazendo
frente à Telefônica, Net e
GVT. “Já começamos a insta-
lar”, disse Rogerio Takayana-
gi, presidente da TIM Fiber.
“Temos cerca de 300 clientes
ligados à rede.”

A empresa ainda testa veloci-
dades e preços, e o lançamento
comercial, segundo Takayanagi,
acontecerá “em setembro ou ou-
tubro”. Em 2011, a TIM comprou
da AES a Atimus, que opera uma
rede urbana de 5 mil quilôme-
tros de fibras ópticas, em São
Paulo e no Rio de Janeiro. Essa
rede, usada em contratos corpo-
rativos e para ligar as antenas da
própria TIM, começará a ser usa-
da também para oferecer banda
larga a clientes residenciais.

Diferentemente do que faz a
concorrente Telefônica, a TIM
não vai levar a fibra para dentro
da casa do cliente. Esse último
pedaço da conexão será feito pe-
lo velho par trançado de fios de
cobre da telefonia fixa. “Vamos
usar o par trançado porque toda
casa tem”, explicou Takayanagi.
“A instalação custa bem menos
do que se usássemos somente fi-
bra. A ampliação do serviço pode-
rá ser muito mais rápida.”

Segundo o presidente da TIM
Fiber, a ideia é entregar acima de
20 megabits por segundo
(Mbps). “A banda larga brasilei-
ra tem velocidade média de 1,5

Mbps, abaixo da média mundial
de 3 Mbps”, disse Takayanagi.
Ele afirmou que, com a tecnolo-
gia atual conseguiria entregar
100 Mbps. Até 2016, a TIM Fiber
quer chegar a 1 milhão de clien-
tes de banda larga fixa.

A TIM já tem 52 mil clientes
cadastrados, interessados no ser-
viço. A ideia é ter mais de 3 mil
prédios com o serviço instalado

na época do lançamento. O servi-
ço foi batizado de Live TIM. “Já
temos os bairros definidos, mas
essa é a informação que a concor-
rência quer conhecer”, afirmou.

Diferentemente dos concor-
rentes, a TIM não planeja ofere-
cer combos, pacotes de descon-
tos com telefonia, TV e internet.
A empresa nem tem planos de
ter seu próprio serviço de televi-

são por assinatura, tendo fecha-
do um acordo com a Sky.

Modelo. A Telefônica e a Oi op-
taram por levar a fibra óptica pa-
ra dentro da casa do cliente. A
TIM e a GVT terminam a cone-
xão com o par trançado e a NET
com o cabo coaxial, usado pela
TV. A rede totalmente óptica é
uma garantia de que a operadora

poderá continuar aumentando a
velocidade nos próximos anos,
sem ter de mexer na rede. Usar
cobre no segmento final, por ou-
tro lado, barateia a instalação do
serviço, sem tirar a competitivi-
dade do produto.

Neste começo de operação, o
custo de instalação da TIM (pa-
go pela empresa, e não pelo clien-
te) está em cerca de R$ 700 por

cliente. André Krieger, diretor
de ultrabanda larga da Telefôni-
ca, afirmou que, atualmente, o
custo de instalação de uma cone-
xão de fibra está em R$ 1,2 mil.
“Temos de fazer um investimen-
to maior agora, mas evitamos ter
de refazê-lo lá na frente”, disse
Krieger.

A rede óptica da Telefônica
passa na frente de 1 milhão de
casas, em 15 cidades de São Pau-
lo. Os clientes somam 90 mil.
Pouca coisa? “Estamos crescen-
do rápido”, disse o diretor da Te-
lefônica. “No fim do ano passa-
do, eram 50 mil. Vamos chegar a
120 mil até o fim do ano.”

A Telefônica oferece pacotes
de até 100 Mbps, mesma veloci-
dade máxima da Net. “Ainda é
um serviço de nicho”, afirmou
André Guerreiro, Diretor de inte-
ligência de mercado da Net.

A Oi, por outro lado, promete
lançar pacotes com mais de 100
Mbps. “Queremos começar on-
de os outros acabam”, disse
Eduardo Aspesi, diretor de seg-
mentos da Oi. O lançamento co-
mercial, que inclui TV via fibra
óptica, está previsto para o quar-
to trimestre, no Rio de Janeiro e
em Belo Horizonte.

País perde nove posições
e fica em 58º na lista de
países mais inovadores,
atrás de Portugal, Chile e
África do Sul

estadão.com.br

100 Mbps
é a velocidade máxima oferecida
atualmente pela Telefônica e pe-
la Net. A Oi, que planeja lançar o
seu serviço no quarto trimestre,
afirma que essa será a velocida-
de mínima de seu serviço via fi-
bra óptica

POSIÇÃO PAÍS NOTA

1º Suíça 68,2

2º Suécia 64,8

3º Cingapura 63,5

4º Finlândia 61,8

5º Reino Unido 61,2

6º Noruega 60,5

7º Dinamarca 59,9

8º Hong Kong 58,7

9º Irlanda 58,7

10º EUA 57,7

58º Brasil 36,6

OS MAIS INOVADORES
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 jul. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




