
● Sistema de localização colabo-
rativo, em que os usuários po-
dem adicionar informações
atualizadas – como ruas que
mudaram de sentido ou aci-
dentes, por exemplo –, o Wa-
ze, criado por Uri Levine
(foto), foi vendido ao Goo-
gle em agosto, em um
negócio estimado em
US$ 1,3 bi.

Com o Waze, o Google conseguiu
melhorar seu sistema próprio de
mapas. Os usuários do Waze tam-
bém ganharam com a incorpora-
ção da startup israelense ao Goo-
gle. Agora, informações da ferra-
menta de busca do gigante da
internet também estão disponí-

veis para os usuários do aplica-
tivo. Outras ferramentas do
Google, como o Street View –
que permite a visualização

das ruas – e as ima-
gens de satélite do

Google Maps, tam-
bém foram incorpo-

radas ao Waze.

Videogame Xbox One
será fabricado no Brasil

TEL AVIV

Apesar de empresas tradicio-
nais e até de governos no Orien-
te Médio terem dificuldade de
manter suas portas abertas em
meio aos tumultos dos últimos
três anos, empresários estão
usando o poder digital por trás
das sublevações árabes para re-
volucionar a maneira como os
negócios são feitos na região –
particularmente na internet.

Por isso, em um dos períodos
mais turbulentos na história
árabe moderna, o e-commerce
está crescendo mais rapidamen-
te aqui do que em qualquer ou-
tra parte do mundo; as vendas
no Oriente Médio e na África
cresceram 70% em 2011 e conti-
nuam a superar qualquer outro
mercado regional.

A alta coincide com um forte
aumento no número de usuá-
rios de internet, particularmen-
te usuários do Facebook, no
Oriente Médio e Norte da Áfri-
ca (Mena, na sigla em inglês).
Os usuários do Facebook tripli-
caram de 2010 a 2012, em parte
pela maciça mobilização online
para protestos de rua; hoje, os
usuários do Facebook totali-

zam 50 milhões, com estimado
1 milhão de usuários novos se
somando a cada mês.

Apesar do aumento, somente
90 milhões de pessoas – menos
da metade dos habitantes da re-
gião – se tornaram usuários da
web até agora, e somente cerca
de um terço destes atualmente
pagam por bens e serviços onli-
ne, o que torna o setor maduro
para o crescimento.

Jovens empresários desde o
Egito até o Golfo Pérsico estão
se atirando a esta oportunidade
e encontrando crescente respal-
do de um ecossistema que in-
clui clubes empresariais em uni-
versidades, novas iniciativas
acadêmicas, encontros infor-
mais, centros de treinamento

em alta tecnologia, uma rede
crescente de investidores anjo,
e um grupo de aceleradoras re-
gionais oferecendo financia-
mento inicial e espaço de escri-
tório.

“Cinco anos atrás, você fala-
va de ‘aceleradora’ ou ‘incuba-
dora’ ou ‘investidor anjo’ e as
pessoas achavam que você esta-
va falando grego”, disse Abdul

Malek Al Jaber da Mena Apps
em conferência sobre inovação
digital em Tel-Aviv este mês.

Alguns veem a onda empresa-
rial como parte dos levantes ára-
bes, em que jovens estão bata-
lhando para mudar o curso de
suas vidas não só politicamen-
te, mas economicamente tam-
bém. “Se você quer ser dono do
seu futuro, você quer uma voz
política, econômica e cultural”,
diz Christopher Schroeder, au-
tor de um livro recém-lançado,
“Startup Rising: The Entrepre-
neurial Revolution Remaking
the Middle East” (Ascensão das
startups: a revolução empresa-
rial que está remodelando o
Oriente Médio, em tradução li-
teral). “São apenas manifesta-

ções diferentes do mesmo senti-
mento.”

Mas enquanto uma popula-
ção crescente de jovens insatis-
feitos é o que dá ao Oriente Mé-
dio boa parte de seu potencial
digital, ela também coloca um
grande desafio: a região do Me-
na, que tinha uma população
economicamente ativa de 104
milhões em 2000, precisa qua-
se dobrar o número de empre-
gos até 2020 para acomodar os
novos formandos além dos de-
sempregados atuais, segundo o
Banco Mundial.

Este grupo vem sendo impeli-
do ao empreendedorismo pela
falta de empregos, particular-
mente no setor privado. “É as-
sustador”, diz Usama Fayyad,
diretor presidente da Oasis500
em Amã, uma das maiores acele-
radoras na região. /

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

Internet cresce e se multiplica em meio à tensão política

ALON RON/REUTERS-23/5/2007

Startups de Israel
atingem, enfim,
a maturidade
Venda bilionária do Waze ao Google é só um dos exemplos que
mostram a força dos negócios de tecnologia criados no país

Google pagou
US$ 1,3 bilhão
pelo ‘GPS’ Waze

Christa Case Bryant
THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR /
TEL AVIV

Cheia de viciados em tecnolo-
gia, hipsters (lançadores de
moda) e advogados percor-
rendo as elegantes ruas cons-
truídas onde um século atrás
não havia nada além de du-
nas, essa reluzente metrópo-
le é considerada o segundo
melhor lugar do mundo para
as startups, perdendo apenas
para o Vale do Silício, nos Es-
tados Unidos.

Trata-se de um feito impres-
sionante para um país menor
do que o Estado americano de
Nova Jersey, que conseguiu
construir uma indústria de alta
tecnologia desproporcional ao
seu tamanho – ao mesmo tem-
po em que se defendia de nume-
rosos inimigos.

O próprio estado perpétuo

de alerta, o serviço militar com-
pulsório que dá a muitos jovens
de um a três anos adicionais de
experiência na área e a impor-
tância relativamente pequena
da hierarquia e das figuras de
autoridade ajudaram a criar um
dinâmico ecossistema tecnoló-
gico.

Mas, durante muitos anos, es-
sas mesmas características re-
ceberam a culpa por terem im-
pedido que Israel construísse
uma gigante da tecnologia nos
moldes da americana Intel. Isso
porque sobrava audácia e falta-
va paciência aos empreendedo-
res israelenses.

“Temos em Israel um proble-
ma de DNA, pois não consegui-
mos lidar com disciplina e hie-
rarquia”, diz Yoav Chelouche,
ex-diretor executivo converti-
do em investidor. “Isso cria difi-
culdades quando tentamos au-
mentar a escala das operações.”

No radar de gigantes. Faz tem-
po que empresas como Intel e
IBM compram startups israe-
lenses ainda em seus estágios
iniciais, incorporando-as às
suas operações com sede nos
Estados Unidos. Mas, com o
amadurecimento do ecossiste-
ma das startups israelenses, is-
so está mudando.

O Waze, o aplicativo para ce-
lulares que usa informações do
GPS para reunir dados sobre o
trânsito, esperou a chegada do

melhor momento antes de acei-
tar este ano uma oferta do Goo-
gle que chegaria a quase US$ 1
bilhão. Além da venda bilioná-
ria, os criadores da empresa in-
sistiram que seus escritórios
fossem mantidos em Israel.

De maneira semelhante, a
empresa de segurança ciberné-
tica Trusteer chegou a amadure-
cer o bastante para aceitar uma
oferta que chegaria a US$ 630
milhões. O valor foi oferecido
no mês passado pela IBM, e ago-
ra deve ser incorporada ao novo
laboratório de softwares de se-
gurança cibernética da IBM em
Bersheva, Israel.

E, nessa semana, ao comprar
por um valor entre US$ 100 mi-
lhões e US$ 200 milhões a em-
presa Onavo, de análise de da-
dos da rede celular, o Facebook
anunciou que vai manter a em-
presa em Israel. Além disso, pre-
tende transformar os escritó-
rios da Onavo no primeiro cen-
tro de pesquisa e desenvolvi-
mento da gigante das mídias so-
ciais no exterior – seguindo o
exemplo de Apple e Microsoft.

Fase madura. “Agora o talento
está amadurecendo”, diz Zack
Weisfeld, diretor sênior da Mi-
crosoft Ventures, uma iniciati-
va global com sede em Israel.
“Acho que, em Israel, o número
de empresas avaliadas em US$ 1
bilhão vai aumentar em relação
ao passado.”

Ansiosa para se beneficiar
das inovações em alta tecnolo-
gia ao redor do mundo – e rece-
ber das startups (mais dinâmi-
cas do que a lenta evolução das
multinacionais) um retorno a

respeito de seus serviços e dis-
positivos –, a Microsoft Ventu-
res começou com o lançamento
de uma aceleradora em Israel
em abril de 2012.

Desde então foram lançados
aceleradoras em Bangalore (Ín-
dia), Pequim (China), Paris
(França), uma instalação piloto
em Londres (Reino Unido) e,
no mês que vem, outro deve ser
aberto em Berlim (Alemanha).

Recentemente, a Microsoft
também inaugurou um em-
preendimento global de finan-
ciamento inicial. A informação
de que a primeira startup a ob-
ter financiamento tenha sido a
SkyGiraffe, nascida do laborató-
rio da Microsoft Ventures em
Israel, não veio como uma sur-
presa para ninguém.

Sistema de cotas. Apesar de
ser um centro de inovação em
alta tecnologia, Israel ainda

tem espaço para crescer. O se-
tor precisa preservar uma repre-
sentação mínima nos negócios
aos judeus ultraortodoxos e ára-
bes israelenses – dois grupos
que, juntos, correspondem a
quase um terço da população
do país.

Mas existem, no entanto, al-
guns esforços que tentam mu-
dar esse quadro, como o Kama-
Tech, um programa que colabo-
ra com 13 das maiores empresas
israelenses de alta tecnologia
no recrutamento e orientação
de engenheiros ortodoxos.

Durante a recente conferên-
cia de inovação digital DLD rea-
lizada em Tel Aviv, Avi Hasson,
do Ministério da Economia de
Israel, disse receber visitas se-
manais de representantes de go-
vernos estrangeiros interessa-
dos em saber como imitar o su-
cesso israelense. / TRADUÇÃO DE

AUGUSTO CALIL

Futuro brilhante.
Tel Aviv é um Vale do
Silício no Oriente Médio

● Negócios

No Oriente Médio e no
Norte da África, criar
negócios na internet virou
opção à falta de emprego
no setor privado

● Oportunidade
Parte do empreendedorismo
na internet é reflexo da falta
de vagas de emprego na região,
o que impulsiona os jovens a
usar a tecnologia para ter voz
política e também econômica

Bruno Capelas

Um certificado de homologa-
ção divulgado no site da Agên-
cia Nacional de Telecomunica-

ções (Anatel) mostra que o vi-
deogame Xbox One, da Micro-
soft, será fabricado na Zona
Franca de Manaus.

Nas fotos externas do apare-
lho, divulgadas pela Anatel, é
possível ver um selo que infor-
ma que o aparelho será produzi-
do em Manaus, como já aconte-

ce com seu antecessor, o Xbox
360. Procurada pela reporta-
gem, a Microsoft não quis co-
mentar o assunto.

Ainda não é possível saber se
o Xbox One será totalmente fa-
bricadopor aqui ou apenas mon-
tado, o que aconteceu no início
da produção nacional do Xbox
360. De qualquer maneira, a ini-
ciativa já ajudaria a Microsoft a
receber isenções fiscais.

Entre os documentos divulga-
dos pela Anatel, há também o
Guia de Instalação Rápida do vi-

deogame, que detalha que o kit
vendido no Brasil trará o conso-
le, um sensor de movimentos
Kinect, um headset com fone
de ouvido, um controle sem fio
e cabos HDMI e de alimenta-
ção, além do manual.

Fabricado no País desde o úl-
timo trimestre de 2011, o Xbox
360 teve uma queda de preço de
40% com a produção local. Se-
gundo dados da consultoria
Gfk, em julho o game detinha
65% do mercado nacional entre
os aparelhos da mesma gera-

ção, que inclui PlayStation 3 e
Nintendo Wii.
A Microsoft divulgou que o
Xbox One chegará ao mercado
brasileiro por R$ 2,2 mil e será
lançado no dia 22 de novembro

A fabricação local explica a di-
ferença de valor entre o Xbox
One e seu principal rival, o
PlayStation 4, da Sony, que tem
preço sugerido de R$ 4 mil e co-
meçará a ser vendido no País no
dia 29 de novembro.

O valor anunciado pela Sony
foi criticado por economistas e

jogadores. A empresa culpou a
carga tributária.
Perguntado pela reportagem so-
bre o preço do Xbox One, o ge-
rente-geral para PlayStation no
Brasil, Anderson Gracias, disse
que só subsídios ou produção
local explicariam um valor mais
baixo. Ele acrescentou que a
Sony perde dinheiro mesmo
com o PlayStation 4 a R$ 4 mil.
O preço do XBox One, porém,
ainda é o mais caro do mundo
para o console. Nos EUA, ele
custará US$ 500.

US$ 200 mi
é quanto o Facebook pode ter
pago pela israelense Onavo

US$ 630 mi
a venda da Trusteer para a IBM
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 out. 2013, Economia & Negócios, p. B19.




