
A gigante de telefonia do magna-
ta mexicano Carlos Slim, Ameri-
ca Movil, está aproximadamen-
te na metade de seu plano de
cinco anos para investir cerca
de US$ 50 bilhões na América
Latina, informou uma porta-
voz da companhia.

A porta-voz estava respon-
dendo a uma informação noti-
ciada pela agência de notícias
mexicana Notimex de que o di-
retor financeiro da America Mo-

vil, Carlos Garcia Moreno, ha-
via anunciado um plano de in-
vestimento de US$ 50 bilhões
ao longo dos próximos 5 anos,
em um evento no Peru.

A porta-voz confirmou que a
quantia estava correta, mas sa-
lientou que o plano já estava na
metade do caminho. “É um pro-
cesso de cinco anos e completa-
mos cerca de metade dele”, afir-
mou a porta-voz.

Slim disse no final de 2011
que a empresa planejava inves-
tir mais de US$ 10 bilhões anual-
mente na América Latina nos
anos seguintes para desenvol-

ver a infraestrutura de teleco-
municações de tecnologias mó-
veis. A gigante de telecom apro-
vou na última terça-feira um
adicional de 40 bilhões de pesos
(US$ 3,24 bilhões) para fortale-
cer o fundo que usa para recom-
pra de ações.

O plano de recompra, anun-
ciado pela companhia no dia 19
de março, foi aprovado pela as-
sembleia de acionistas da em-
presa. Os anúncios ocorrem
conforme o Congresso mexica-
no se aproxima da votação de
uma profunda reforma no setor
de telecom. ■ Reuters
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Sony amplia projeção de lucro operacional

A NASA lançou com sucesso no
espaço três satélites que consis-
tiam substancialmente em
smartphones a bordo de um fo-
guete. Os nanosatélites, chama-
dos de PhoneSats, estão trans-
mitindo sinais à estações em so-
lo terrestre e vão ficar em órbita
por mais duas semanas.

O foguete Antares foi lança-
do da base Wallops Island Flight
Facility da NASA em Virgínia
(EUA) contendo dois satélites
PhoneSat 1.0, apelidados de
Graham e Bell, e o novo protóti-
po do PhoneSat 2.0, chamado
de Alexander. O que faz os saté-
lites serem únicos é o uso de
componentes comerciais custo-
mizados de smartphones.

O PhoneSat 1.0 foi construí-
do utilizando o HTC Nexus One,
enquanto o PhoneSat 2.0 — que
contém software mais avança-
do e mais sensores — é alimenta-
do pelo Nexus S da Samsung.

Os smartphones possuem
mais de 100 vezes o poder com-
putacional do que os satélites,
incluindo processadores rápi-
dos, sensores múltiplos, câme-
ras de alta resolução, recepto-
res de GPS e rádios.

Essa é a principal razão pela
qual eles foram escolhidos co-
mo microprocessadores para os
PhoneSats, explica a Nasa.

No entanto, alguns compo-
nentes que não integram os
smartphones tiveram que ser
acrescentados, incluindo uma

bateria externa de lítio-íon
maior e outra de rádio mais po-
tente para enviar mensagens a
partir do espaço.

Cada satélite em miniatura,
medindo apenas quatro centí-
metros de cada lado e pesando
menos de quatro quilos, custa
US$ 3.500 para ser construído.
A Nasa disse que seu objetivo
com os PhoneSats é enviar saté-
lites mais baratos e mais fáceis
de construir para o espaço.

Estima-se que o custo do lan-
çamento feito no domingo é pró-
ximo a U$ 50.000. Como com-
paração, o custo típico de um sa-
télite gira em torno de U$ 500
milhões. “Os smartphones ofe-
recem uma riqueza de recursos
potenciais por serem pequenos,
de baixo custo e por serem pode-
rosos satélites para as ciências,
comunicações ou outras aplica-
ções espaciais”, afirma Michael
Gazarik, administrador associa-
do da NASA para a tecnologia es-
pacial, em uma declaração escri-
ta.“Eles também podem abrir
espaço para toda uma nova gera-
ção de usuários comerciais, aca-
dêmicos e cidadãos do espaço.”

Desde que o início do voo de
demonstração, Alexander,
Graham e Bell transmitiram si-
nais a partir da banda de rádio
amador em 437,425 MHz. A NA-
SA criou o Phonesat.org, um si-
te onde qualquer pessoa no
mundo pode fazer o upload de
“pacotes” de dados que rece-
bem dos PhoneSats.

O site já recolheu mais de
200 pacotes de operadores de rá-

dio amador que foram rastrea-
dos dos satélites.

Projeto antigo
A NASA tem trabalhado neste
projeto desde 2010, buscando
maneiras diferentes de usar
smartphones para tornar os sa-
télites mais inteligentes.

O projeto faz parte Small Spa-

cecraft Technology Program.
Os PhoneSats foram criados por
uma pequena equipe de enge-
nheiros do Centro de Pesquisa
Ames da NASA no Vale do Silí-
cio, na Califórnia. O foguete An-
tares, que o parceiro comercial
Orbital Sciences da Nasa está
testando em órbita com as Pho-
neSats, será eventualmente usa-

do para transportar experimen-
tos e suprimentos para a Esta-
ção Espacial Internacional.

O PhoneSat é um satélite fei-
to a partir de um celular com
Android, isso porque, de acor-
do com a Agência Espacial nor-
te-americana, os smartphones
atuais já contam com muitos
dos recursos exigidos.■

A Sony elevou a estimativa de lucro operacional para o ano fiscal até 31

de março em cerca de 75%, após apurar ganhos com a venda de sua

sede em Nova York entre outros ativos, o que ajudou a companhia a

compensar o prejuízo na divisão de bens eletrônicos de consumo.

A empresa, que disse também estar sendo favorecida pelo iene mais

fraco, estimou lucro operacional de US$ 2,31 bilhões para o período de

12 meses. Reuters
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Três PhoneSats foram lançados no espaço a um custo bem menor em alternativa aos modelos tradicionais
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