
Jornal Valor --- Página 2 da edição "28/06/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 27/06/2013@21:20:22

B2 | Valor | Sexta-feira e fim de semana, 28, 29 e 30 de junho de 2013

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 28/6/2013 (21:20) - Página 2- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

Japão sai na frente para reprogramar células de pacientes
Ciência
Kosaku Narioka e Phred Dvorak
The Wall Street Journal, de Tóquio

Esta semana o Japão deu um
grande passo na corrida para de-
senvolver terapias com células-
tronco: foi concedida aprovação
preliminar ao primeiro estudo
com seres humanos para um no-
vo tratamento que reprograma as
células do próprio paciente para
regenerar tecidos danificados.

Um importante painel do Mi-
nistério da Saúde japonês apro-
vou na quarta-feira o que pode
se tornar a primeira pesquisa clí-
nica no mundo para células-
tronco pluripotentes induzidas,
conhecidas como células iPS, em
um estudo focado no seu uso
para doenças oculares.

Essa decisão abre caminho para
a provável aprovação final do mi-
nistro da Saúde, talvez já em julho,
com os primeiros implantes de cé-
lulas iPS em seres humanos possi-
velmente no ano que vem, de acor-
do com a Riken, instituto de pes-
quisa apoiado pelo Ministério da

Saúde e pelo governo japonês, cu-
jo Centro de Biologia do Desenvol-
vimento está pedindo a permissão
para realizar o estudo.

Se aprovado, o estudo poderá
ajudar a acelerar o desenvolvimen-
to das terapias com tecnologia iPS
— um processo relativamente no-
vo pelo qual células maduras são
reprogramadas para tornar-se, tal
como as células embrionárias, ou-
tros tipos de tecidos.

Para acelerar o processo, a Ri-
ken está buscando permissão
não para um ensaio clínico — cu -
ja aprovação é mais difícil e que
normalmente leva dez anos para
ser realizado —, mas sim para um
tipo de pesquisa clínica pré-tes-
tes permitida pelos reguladores
japoneses. Essas pesquisas clíni-
cas podem ser feitas em escala
muito pequena — a Riken pre-
tende experimentar o tratamen-
to em apenas um punhado de pa-
cientes — e não podem levar de
imediato a formas aprovadas de
terapia ou comercialização.

Mesmo assim, seria um início
acelerado para experimentar
uma terapia com células-tronco

em seres humanos: as células iPS
foram produzidas pela primeira
vez em 2006 e ainda há muitas
incertezas e preocupações acerca
do processo, em especial o temor
de que as células transformadas
possam continuar a se multipli-
car, produzindo tumores cance-
rosos nos pacientes. Até mesmo
os tratamentos com células-tron-
co embrionárias, que já são culti-
vadas e estudadas há décadas,
ainda estão em testes clínicos
muito preliminares.

“Obviamente há algumas
questões de segurança que de-
vem ser abordadas quanto à pro-
dução de células iPS e ao risco de
formação de tumores”, diz Nis-
sim Benvenisty, diretor da unida-
de de células-tronco da Universi-
dade Hebraica de Jerusalém, em
Israel. “Mas tenho certeza que os
pesquisadores vão tentar tratar
dessas questões da melhor ma-
neira possível.”

Nos Estados Unidos, alguns pa-
cientes já estão recebendo novas
células na retina, derivadas de cé-
lulas-tronco embrionárias, para
tratar a degeneração da mácula.

O Japão tem um carinho espe-
cial pelas células iPS, cujo pioneiro
foi um cientista japonês, Shinya
Yamanaka, da Universidade de
Kyoto, em um estudo que lhe valeu
um Prêmio Nobel no ano passado.
O Ministério da Educação do Japão
informou que planeja gastar 10 bi-
lhões de ienes (US$ 1,13 bilhão)
em pesquisas sobre as células iPS
nos próximos dez anos.

Em abril, o parlamento japo-
nês chegou a aprovar uma lei
exortando o país a tornar os tra-
tamentos médicos regenerati-
vos, tais como a tecnologia iPS,
disponíveis para os seus cida-
dãos “antes do resto do mundo”.
O parlamento também planeja
discutir, ainda este ano, projetos
de lei para acelerar o processo de
aprovação e garantir a segurança
desses tratamentos.

“Mesmo agora, muitas pessoas
julgam que ainda não se pode par-
tir [para os testes clínicos] com as
células iPS”, diz Masayuki Yamato,
especialista em medicina regene-
rativa da Universidade Médica da
Mulher, em Tóquio. “Mas [o painel]
deu o OK, por isso o Japão é um

país incrível nesse aspecto (....) Está
apostando nas células iPS.”

A proposta de estudo com as
células iPS vai se concentrar em
pessoas que sofrem de degenera-
ção senil da mácula, uma doença
ocular relacionada à idade avan-
çada em que a retina se degenera,
causando perda da visão. A equi-
pe de pesquisa vai reprogramar
células da pele dos pacientes pa-
ra se tornarem células iPS, que se-
riam induzidas a se transformar
em células da retina. Essas, então,
seriam implantadas nos olhos
dos pacientes.

O estudo vai buscar garantir que
o tratamento não cause riscos gra-
ves para os pacientes. O grupo ini-
cial terá pacientes para os quais os
tratamentos médicos existentes
fracassaram, disse um porta-voz
da Riken. Se esses testes forem
bem, o instituto espera realizar
mais uma rodada de testes para ver
se os transplantes podem ajudar a
restaurar a visão, com o objetivo fi-
nal de desenvolver um tratamento
que possa ser comercializado.

Um obstáculo final, mesmo
que os testes corram bem, pode

ser o custo: Yamato diz que as es-
timativas iniciais para o trata-
mento giram em torno de 50 mi-
lhões de ienes (mais de
US$ 500 mil) por pessoa.

Antes de obter a aprovação fi-
nal para o prosseguimento do es-
tudo, o pedido da Riken deve ser
avaliado por mais um grupo do
Ministério da Saúde em meados
de julho, disse Akinori Hara, uma
autoridade do ministério. Esse
grupo até hoje nunca vetou uma
aprovação concedida pelo painel
inicial, acrescentou ele. O minis-
tro geralmente dá a aprovação fi-
nal uma ou duas semanas de-
pois, disse ele.

Os pesquisadores começarão
a se preparar para os implantes
assim que o estudo for autoriza-
do, disse a porta-voz da Riken,
Natsuko Izumi. A equipe tencio-
na realizar o primeiro implante
humano ainda no próximo ano
fiscal, a começar em abril de
2014, disse ela. (Colaborou Ro-
bert Lee Hotz)
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Leonardo Capdeville, diretor da Telefônica/Vivo: tele planeja mais que dobrar o número de instalações para retransmitir sinal 3G neste ano, que vai servir de apoio para o usuário do serviço 4G

Telefonia móvel Usuários reclamam que na maioria das vezes navegação na internet é feita sob padrão 3G

Dois meses após lançado, 4G decepciona
Daniele Madureira e
Cibelle Bouças
De São Paulo

O analista de sistemas Guilher-
me Klapper Junior foi um dos pri-
meiros a investir em uma linha do
serviço de quarta geração (4G) de
telefonia móvel em São Paulo. Há
dois meses, ele trocou o seu plano
3G Max, da C l a r o, pelo 4G da mes-
ma operadora. O valor da conta
permaneceu o mesmo, R$ 240 ao
mês. Mas, para sua decepção, a tec-
nologia não funcionou. Klapper só
consegue usar a rede 3G Max para
acessar a internet móvel. Ele já foi à
loja, trocou de chip e de aparelho,
mas o problema persiste.

“A cobertura 4G que a Claro colo-
ca no site não condiz com a realida-
de. Em muitos lugares é informado
que o sinal é forte, mas nem pega”,
afirmou. “Em locais fechados, não
funciona de jeito nenhum”. Segun-
do ele, a Claro verificou a rede e disse
estar “tudo normal”.

A frustração de Klapper com o
novo serviço não é um caso isola-
do. Consumidores ouvidos pelo
Va l o r relataram a dificuldade de
manter o sinal 4G, que invariavel-
mente muda para 3G. No site Re -
clame Aqui, um dos principais en-
dereços que reúnem queixas de
consumidores, foram registradas
253 reclamações entre os meses de
maio e junho (até o dia 26) envol-
vendo o serviço 4G de todas as ope-
radoras, em diferentes regiões do
país. A maioria está relacionada a
falhas na conexão, ausência de si-
nal e propaganda enganosa.

Existem no país 48 mil apare-
lhos com serviço 4G ativado, se-
gundo a Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel). Um volu-
me ínfimo dentro de 264,5 mi-
lhões de linhas móveis no merca-
do nacional. Mas o 4G esteve, des-
de o ano passado, entre as priori-
dades de investimentos das opera-
doras para atender a determina-
ção da Anatel: o Brasil tinha até 30
de abril para adotar a tecnologia
nas cidades-sede da Copa das Con-
federações. Algumas empresas fo-
ram além e levaram o serviço a ci-
dades importantes do ponto de
vista comercial, como São Paulo.
Justamente por se tratar de uma
tecnologia com poucos terminais
ativos, havia a expectativa de um
serviço de melhor qualidade.

A Te l e f ô n i c a / V i v o, que afirma
deter 60% de todos os terminais 4G
ativos, reconhece que a cobertura
não é suficiente. “Por trafegar em
uma frequência mais alta que a 3G,
a rede 4G precisa de maior número
de sites”, afirmou o diretor de pla-
nejamento e tecnologia da Vivo,
Leonardo Capdeville. Há dificulda-
de na cobertura e na penetração
dentro dos edifícios, disse. “É natu-
ral que o usuário passe a navegar
em 3G quando não tem 4G”, afir-
mou. “Mas quem não tem uma re-
de 3G robusta, verá o cliente indo
de 4G para 2G”, afirmou.

Segundo Capdeville, a Vivo pre-
tende reforçar a cobertura de 3G e
seguir com o aumento da capaci-
dade de 4G. Este ano, a operadora
está se esforçando para instalar en-
tre 1,5 mil e 2 mil sites novos —
mais do que o dobro do volume de
800 sites instalados em 2012, por
conta das limitações legais. No en-
tanto, nem todos esses 2 mil sites
terão antenas 4G. “Todos terão an-

tenas para captar o sinal 3G, que
serve de apoio para o usuário de
4G”. Além das cidades da Copa das
Confederações, a Vivo oferece o
serviço em mais 11 municípios.

Claro oferece Wi-Fi gratuito para
clientes de nove capitais do país.

Questionadas pelo Va l o r a res-
peito da qualidade do serviço 4G,
TIM e Oi, que compartilham entre
si a rede de quarta geração, res-
ponderam por e-mail. A TIM afir-
mou atender “p l e n a m e n t e” o acor-
do com a Anatel para a Copa das
Confederações. “A TIM ressalta que
não há registros de falhas ou con-
gestionamentos de rede para a tec-
nologia 4G”, informou.

A Oi, por sua vez, informou que
atendeu o cronograma da Anatel e
que diversos testes em todo o Bra-
sil “mostraram o bom desempe-
nho da rede 4G”. Isso não foi obser-
vado pelo oficial militar Alberto de
Almeida Gomes, do Rio de Janeiro.
Ele está há quase dois meses bri-
gando com a Oi para que a sua li-
nha 4G funcione. Gomes diz ter
pago R$ 50 a mais para mudar do
plano 3G para 4G. Desde que ado-
tou o novo pacote, seu smartpho-
ne parou de enviar e receber liga-

Maioria das queixas
no site Reclame Aqui
é de falhas na conexão,
falta de sinal e
propaganda enganosa

A Claro, que compartilha a rede
4G com a Vivo, promete melhorar
o sinal dentro dos edifícios. “Esta -
mos aumentando a cobertura em
espaços como centros empresa-
riais e shoppings, mas existe a de-
mora na autorização da instalação
das antenas nesses locais”, disse
Alexandre Olivari, diretor de servi-
ço de valor agregado e roaming da
Claro. A operadora está presente
em 11 cidades com 4G. Para com-
pensar a cobertura restrita de 4G, a

ções e dados. Gomes afirmou ter
recorrido a três lojas da Oi. “Em
uma delas, o atendente nem sabia
que a operadora oferecia 4G”, dis-
se. Segundo ele, a Oi alegou que o
problema era o chip do usuário ou
o seu aparelho. “Mas o chip 4G da
Claro funciona”, afirmou.

Em São Paulo, o Procon afirmou
não ter recebido ainda reclama-
ções de usuários de 4G, mas ressal-
tou que o cliente precisa ser avisa-
do na loja da limitação da rede. “A
partir do nome que as operadoras
dão aos planos 4G — ‘max, plus, su-
per ’ etc. — é criada uma expectati-
va de velocidade e qualidade que,
se não for cumprida, precisa ser
q u e s t i o n a d a”, afirmou a assessora
técnica do Procon-SP, Marta Aur.
“Se eu contrato um serviço móvel é
para ser usado em qualquer lugar
fora de casa ou do trabalho”, disse.

Segundo a Anatel, todas as ope-
radoras cumpriram a meta de
atender no mínimo 50% da área
das cidades-sede da Copa das Con-

federações, que termina domingo.
O Va l o r apurou que houve proble-
mas na conexão nos estádios, mas
com a rede 3G: as operadoras não
se prepararam o suficiente para
um tráfego maior de usuários pos-
tando dados na rede, diferente-
mente do usual, quando eles aces-
sam a internet. Por isso, as empre-
sas precisaram fazer ajustes.

Para o presidente da agência,
João Rezende, os problemas com
4G são pontuais e a conexão tende
a melhorar até maio de 2014,
quando será coberta 80% da área
de todas as capitais e municípios
com mais de 500 mil habitantes.
“Mas as operadoras precisam dei-
xar claro qual o preço, a velocidade
e a área de cobertura da rede 4G”,
afirmou Rezende. A agência man-
tém a previsão de o Brasil chegar a
4 milhões de aparelhos ativados
com 4G este ano. A mudança signi-
ficativa, a partir do atual patamar
de 48 mil, deve vir da troca de apa-
relhos, dizem especialistas.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 jun. 2013, Empresas, p. B2.




