
A Telefónica Espanha mostrou du-
rante o World Mobile Congress,
em Barcelona, o que acredita ser
o “futuro das redes móveis e da
banda larga”: a integração da re-
de de dados 4G com a Wi-Fi.

A tecnologia permite aos
usuários de tablets e smartpho-
nes mudarem de uma rede 3G,
por exemplo, a uma Wi-Fi de
maneira imperceptível e sem
perder a cobertura. A compa-
nhia pretende disponibilizá-la
a clientes já no ano que vem.

A nova tecnologia tem rendi-
mento similar a tecnologia do 4G
e pode permitir ainda roaming en-
tre varias operadoras e países.

Como parceiros para o seu de-
senvolvimento, estão as empre-
sas de tecnologia Ericsson e Qual-
comm e as fabricantes de apare-

lhos moveis LG e Samsung.
O Wi-Fi, aponta, e um com-

plemento para aumentar a ca-
pacidade de dados das redes
móveis, a cobertura em cida-
des do interior e também em
zonas com alta densidade de
tráfego.

Enrique Blanco, CTO global
da Telefónica, diz que a compa-
nhia se esforça para tornar a re-
de mais eficiente diante de um
aumento na demanda por da-
dos. “Temos investimentos fi-
xos, mas ambiciosos. Neste
contexto, o Brasil e um país es-
tratégico para nós.”

A companhia também quer
melhorar a qualidade do serviço
de voz, que pode ganhar 40%
mais definição do que a existen-
te na rede 3G e possibilidade de
estabelecer conexões em 0,25
segundos, 29 vezes mais rápida
que uma chamada 3G, ao utili-
zar a tecnologia 4G. ■ M.A.

Uma placa fotovoltaica transpa-
rente, um carregador sem fio
ou uma bateria que aproveita a
energia do movimento: novas e
audaciosas soluções para ali-
mentar smartphones cada vez
mais ávidos por eletricidade.

No congresso em Barcelona,
a emergente empresa francesa
Wysips apresentou os primei-
ros smartphones equipados
com uma placa transparente
que capta energia solar para car-
regar sua bateria.

O segredo? “É uma ilusão: as
placas fotovoltaicas não são real-
mente transparentes. São algu-
mas lentes colocadas em cima
da tela que fazem crer ao olho
que não há nada, apesar de exis-
tir”, explicou Ludovic Deblois,
cofundador da Wysips.

Conectado à bateria, um com-
ponente extrafino, de meio milí-
metro de largura, é colocado en-
tre a tela do celular — táctil ou
não — e a placa LCD no momen-
to da fabricação do telefone.

Como resultado cerca de
20% mais de autonomia sempre
que você deixar o celular ao ar li-
vre e não no bolso. Também per-
mite reativar um telefone sem
bateria, após esperar alguns mi-
nutos, colocando o aparelho
“sob a luz ou próximo de uma ja-
nela”, acrescentou Deblois.

Esta empresa com sede em
Aix-en-Provence, que lançará
sua própria produção em dez
meses, está hoje em negociação
com “os membros do Top 10
mundial dos fabricantes de tele-
fones” e espera ter um modelo
no mercado antes do final deste
ano, explica o diretor.

Seu objetivo: atingir nada me-
nos que ¤ 100 milhões em volu-
me de negócios em apenas cinco
ou seis anos por um componen-
te que custa cerca de ¤ 1 por pe-
ça, valor muito inferior aos ¤ 8
ou até ¤ 10 que se paga hoje por
uma bateria. ■

DESEMPENHO

AES Tietê tem lucro de R$ 181,5 mi no 4º tri

Telefónica mira futuro para rede móvel

A Fon, uma startup baseada na
Espanha, nasceu com investi-
mentos de gigantes como Goo-
gle, Skype e o fundo de private
equity Sequoia Capital. Agora,
passados cerca de cinco anos
desde a sua fundação, a empre-
sa, provedora de zonas Wi-Fi,
se prepara para uma segunda ro-
dada de investimentos, que en-
volve uma outra gigante, a ope-
radora de telefonia Deutsche Te-
lekom. O anuncio será feito na
feira de tecnologia alemã Cebit,
na semana que vem.

A parceria é estratégica para a
maior operadora alemã, pois
áreas Wi-Fi podem ajudar a desa-
fogar sua rede quando operado-
ras de telefonia se veem lidando
com uma quantidade cada vez
maior de trafego de dados, com o
aumento do uso de smartphones.

Adrian Behr, desenvolvedor
de novos negócios para a Ameri-
ca Latina, disse ao BRASIL ECONÔ-
MICO que o capital vai impulsio-
nar o crescimento da empresa,
que tem contrato exclusivo com
a Oi no Brasil e pretende ter
mais 300 mil pontos de rede Wi-
Fi até o final do ano em todo o

mundo. Ate 2015, a empresa
pretende saltar de 8 milhões de
hotspot, colocados estrategica-
mente em pontos comerciais.

Hoje no Brasil já são 30 mil
pontos, disponíveis para clien-

tes da Oi em localidades onde a
operadora atua, especialmente
no Rio de Janeiro. O modelo de
negócio da empresa é baseado
em crowdsourcing: cada usuá-
rio da rede concorda em com-

partilhar um pouco de sua cone-
xão com outros usuários, forta-
lecendo a rede disponível e se
beneficiando com a expansão.

Behr acredita que o modelo
torne mais acessível o uso de da-
dos em smartphones e e conve-
niente. “Ela complementa re-
des premium e 3G, e e mais bara-
ta que a 4G”, aponta.

Com mais capital, a empresa
quer expandir suas atividades pa-
ra outros países da região, como
Argentina, Chile e Colômbia,
alem do México. O executivo
também quer reforçar sua pre-
sença no Brasil e vai abrir um es-
critório no país ainda no primei-
ro semestre do ano. “Isso facilita-
ra a busca de parceiros e acordos
de publicidade, como o que já te-
mos como a Nintendo em Portu-
gal”, completa Behr. “É um ser-
viço de valor agregado que ofere-
cemos, pois todos os nossos
usuários podem acessar conteú-
dos específicos nos hotspots.”

A empresa anunciou há duas
semanas uma parceria de 90
dias com a Coca Cola em Brasí-
lia, Rio de Janeiro e outras cida-
des do país para oferecer 50 pon-
tos Wi-Fi gratuitos em bares e
lanchonetes onde a marca de re-
frigerantes oferece produtos. ■

A AES Tietê registrou um lucro líquido de R$ 181,5 milhões no quarto

trimestre de 2012, uma queda de 30,9% na comparação com igual

período de 2011, informou a empresa. Segundo a companhia, a queda foi

influenciada por uma combinação entre o reajuste no preço do contrato

bilateral com a AES Eletropaulo, o menor volume de energia faturada,

além de aumento nos custos e despesas operacionais. Os custos do

serviço de energia elétrica cresceram 48,6%, para R$ 244,8 milhões.
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