
Controle da Bombril vai
a leilão em seismeses

UBSbaixa recomendação
paraoPão deAçúcar

Hondaapresentaprimeiro
airbagparamotocicletas

OTribunal de Justiça deSão
Paulo (TJSP) fixou prazo de
seismeses, a contar de on-
tem, para a realização do lei-
lão de controle daBombril
S.A.. A fixação dadata para o
leilão, cujos recursos arreca-
dados servirão para quitar
débitos daBombril, inclusive
comRonaldo Sampaio Ferrei-
ra (ex-acionista que vendeu
suaparticipação ao empresá-
rio italianoSergio Cragnotti,
mas não recebeu o pagamen-
to), garante amanutenção da
administração judicial na
companhia até o limite de
seismeses. A decisão foi to-
mada em resposta à ação do
ex-advogadode Ferreira, Au-
gustoCoelho, que alega não
ter recebido honorários.

OUBSInvestmentResearch
rebaixouarecomendaçãopa-
raospapéisdarededesuper-
mercadosPãodeAçúcar
(CompanhiaBrasileiradeDis-
tribuição,CBD),de“compra”
para“neutro”.Deacordocom
aavaliaçãodobanco,asven-
dasdaempresanoquesito
mesmaslojasvêmapresentan-
doquedareal.Alémdisso,o
presidente-executivoAugusto
MarquesdaCruzFilhodeixou
aempresanomêspassado,e
aindanãofoianunciadoseu
substituto.OUBStambém
avaliaqueasmargensdoPão
deAçúcarpodemficarmais
pressionadasseseconfirma-
remosrumoresdacomprada
redeSonaepeloWal-Mart.

A japonesaHondaMotorapre-
sentouontememTóquioopri-
meirosistemadeairbagpara
motocicletasdomundo.Aem-
presaplanejaofereceroprodu-
toemsuamotoGoldWing
1800cilindradas.Omódulodo
airbagémontadonomeiodo
guidãodamoto,eéativadopor
quatrosensoresemcasosde
colisãofrontal.AHonda, tercei-
ramaior fabricantedecarros
doJapãoeamaiordomundo
emmotos,dissequeoairbag
podeajudarnareduçãosignifi-
cativademortesou lesõesgra-
ves, jáquedadosmostramque
amaiorpartedosdanosocorre
emcolisões frontais.
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Informaçõescomplementaresnosite:

Celular pré-pago
completa 10 anos
Com 81% dos telefones móveis do País,
modalidade foi criada em Portugal

Ex-HBO vai comandar
o Google no Brasil
Nos EUA, empresa contrata Vinton Cerf, pioneiro da internet

Alexandre Hohagen, ex-HBO
Brasil, será o diretor-geral das
operadoras brasileiras do Goo-
gle, gigante de buscas na inter-
net.Segundocomunicadodivul-
gado ontem, a principalmissão
doexecutivoserá“ iniciarases-
tratégias comerciais, apresen-
tandoaosprofissionais demar-
keting e corporações instala-
dasnoPaísassoluçõesdepubli-
cidade da empresa”. Antes do
Google e da HBO, Hohagen foi
vice-presidente de Publicidade
e E-Commerce doUOL.
O mercado brasileiro de in-

ternet tem atraído a atenção
das líderes americanas este
ano.Em junho, oGoogle iniciou
suas operações locais, contra-
tando Emerson Calegaretti co-
mo gerente-sênior de Vendas.
No mês seguinte, adquiriu a
Akwan, empresa de ferramen-
tasdebuscasurgidanaUniver-
sidade Federal de Minas Ge-
rais.AOverture,doconcorren-
te Yahoo!, comprou em abril a
TeRespondo, que fornece links
patrocinados (anúnciosemfor-
matos de texto) para os princi-
pais portais brasileiros.
Formado em jornalismo e

publicidade, com pós-gradua-
çãopelaFundaçãoGetúlioVar-
gas eMBApelaUSP,Hohagen
também trabalhou no ABN
Amro, Boehringer Ingelheim e
DowChemical.
Nos EUA, o Google anun-

ciou a contratação de Vinton
Cerf, umdos pais da redemun-
dial,paraajudaraempresaase
converter em uma plataforma
paranovosusosdeinternet.Du-

ranteadécadade70,naUniver-
sidade de Stanford, Cerf criou,
aoladodeRobertKahn,oproto-
colo TCP-IP, que tornou possí-
vel a comunicação entre com-
putadores de arquiteturas to-
talmente diferentes.
Nos últimos dois anos, o nú-

mero de funcionários do Goo-
gle quase quadruplicou, che-
gandoa4,2mil.A empresa tem
buscado inteligência em com-
panhias rivais, o que criou uma
batalha legal com a Microsoft.
Esta semana, as duas empre-
sas foram aos tribunais depois
de o executivo Kai Fu-Lee ter
deixadoo timedeBill Gates em
julho, para comandar a criação
de um centro de pesquisas pa-
ra o Google na China.
OpresidentedoGoogle,Eric

Schmidt, disse que poucas das
contratações da empresa fo-

ram tão significativas quan-
to a de Cerf. “Ele é uma das
pessoasvivasmaisimportan-
tes hoje”, afirmou Schmidt.
“O que fiz no passado não

será importante para o Goo-
gle”, disse Cerf, formado em
matemática por Stanford e
doutor emCiências daCom-
putação pela UCLA. “O que
será importante para o Goo-
gle é o que estou fazendo ho-
jeeoquefareiamanhã.”Cerf
continuará como presidente
doconselhoda InternetCor-
poration for Assigned Na-
mes and Numbers (Icann) –
organizaçãosemfins lucrati-
vos que administra os ende-
reços da internet – e como
cientistavisitantenoLabora-
tório de Propulsão a Jato da
Nasa, onde participa de um
projeto para encontrar uma
maneira de se conectar à in-
ternet do espaço.
AntesdoGoogle,Cerfpas-

sou 11 anos na operadora
MCI, ultimamente como vi-
ce-presidente sênior de Es-
tratégia Tecnológica. A
MCI está sendo comprada
pela Verizon porUS$ 8,5 bi-
lhões. Com62 anos, o execu-
tivo acredita que não irá se
sentir deslocado na cultura
jovem do Google, cujos fun-
dadores, Larry Page e Ser-
geyBrin,têm32anos.●Rena-
toCruz, comAPeReuters

Feira exibe
novos usos
para robôs
Além da indústria, a sala de aula e a
casa viraram território das máquinas

TECNOLOGIA

AnaPaulaLacerda

Basta dar um passo para den-
tro do Pavilhão da Bienal, no
ParqueIbirapuera,emSãoPau-
lo, e logo um robozinho oval e
piscante aparece. Ele acena os
bracinhosmecânicos,tentando
chamar a atenção dos visitan-
tes. O “robozinho recepcionis-
ta” éumdosprodutos emexpo-
siçãonaRobótica2005, feirade
robóticae inteligência artificial
que vai até domingo.
O propósito da feira é expor

o que está sendo produzido no
Brasilouimportadonosegmen-
toderobôs. “Éummercadoque
deveseexpandirmuitonospró-
ximosanos”, diz o coordenador
técnico do evento, José Reinal-
do da Silva. “Temos no Brasil
cerca de 8 mil robôs, somando
os aplicados à indústria ou uso
doméstico. É apenas 0,05% do
númeroderobôsdoJapão.”Ele

explicaque amaioria dos robôs
não se parece com o C3PO, de
Guerra nas Estrelas. “Robôs
que realizam funções específi-
castêmosmaisvariadosforma-
tos. Os humanóides são mais
voltados ao entretenimento.”
Dentreelesestáotalrobôre-

cepcionista, alugado pela Sym-
phony para eventos porR$ 350
a hora. A empresa desenvolve
robôs, usando sucata, e cére-
bros artificiais que controlam
as máquinas. “Temos um robô
que anda como um besouro, e
outro que exibe mensagens e
imagens em um visor na barri-
ga”, diz odiretordaSymphony,
SérgioCosta. “A indústria já se
acostumouaosrobôs.Decidiex-
ploraraáreaeducacionaleoen-
tretenimento.” Muitos dos ro-
bôs foram desenvolvidos por
alunos de robótica de Costa.
A Edacon Tecnologia tam-

bémapostana junçãodeeduca-
ção e tecnologia. Há nove anos,
a empresa traz para o Brasil o

Lego Educacional – que permi-
teamontagemdepequenasmá-
quinas. “Cerca de 150 escolas
noBrasil utilizamos kits de Le-
go como complemento às au-
las”, contaValériaSitta, geren-
te pedagógica da empresa. Ela
acreditaqueemumanoonúme-
ro subirá para 400.Umkit cus-
ta entre R$ 600 eR$ 1,5mil.

OsestudantesPauloGalhar-
do e Vitor Mota construíram,
commais trêscolegas, umrobô
de Lego, para cumprir provas
na Lego League, competição
queocorreno evento. “Alémde
aprendermosalgoquepodeaju-
dar nosso futuro profissional,
trabalhamosestratégia eo lado
emocional”, diz Vitor.

AElectrolux levouseuas-
piradorTrilobiteparaafeira
– redondo, ele anda sozinho
limpando a casa. “Acredito
queorobôdomésticoseráco-
mo o celular”, diz Cintia Li-
ma,daáreacomercialdaem-
presa. “Hoje ele ainda é um
produtodeelite,masnofutu-
ro será algo corriqueiro.” ●

ELEITO -Hohagen,diretor-geral

MINORIA –Robôs humanóides são pouco comuns nomercado,mas entretêm os visitantes da feira
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Ocelularpré-pago,umdosprin-
cipais motivos do sucesso do
serviço no País e no mundo,
completa 10 anos. A modalida-
de de serviço surgiu em Portu-
gal,comoumaidéiadeMargari-
da Cunha, então gerente de
Marketing da TMN, empresa
da Portugal Telecom, como
uma ferramenta para manter
clientes.Oprimeirocartãopré-
pago do mundo chamou-se Mi-
mo,e foi lançadoem7desetem-
bro de 1995 com o slogan “mais
perto do que é importante”.
OMimo do nome do primei-

ro pré-pago referia-se aomími-
co. A idéia da campanha da
TMNeraqueopré-pagoeratão
inovador e tão fácil que coloca-
ria até um mímico para falar.
Com o pré-pago, o cliente não
precisava assinar um contrato
com a operadora e nem assu-
mir um compromisso de pagar
mensalidades. A modalidade
deserviçotrouxemaiorcontro-
le para o cliente, que passou a
decidir o quanto iria gastar.
Opré-pagotornou-seumsu-

cesso mundial e, em julho, res-
pondia por 81% dos 76,6 mi-
lhõesdecelularesexistentesno
Brasil.DeacordocomoInstitu-
toBrasileiro deGeografia eEs-
tatística (IBGE), 11,2% das resi-
dências brasileiras tinham so-
mente celular em 2003. En-
quantoosconsumidoresprotes-
tampor causa dos R$ 40 pagos
pelaassinaturabásicadotelefo-
ne fixo, umcelularpré-pagopo-
de ter carga mensal média de
umoitavo deste valor.
ATMNfoiaprimeiraempre-

sadaPortugalTelecoma re-
cebercompetição,comaven-
dadenovalicençaem1992.O
pré-pago foi uma solução
criadaparamanteralideran-
ça num ambiente competiti-
vo. A concorrente Telecel
lançou um produto similar
umanomais tarde. Em1998,
a TMN recebeu um terceiro
competidor, chamado Opti-
mus.Ataxadepré-pagosem
Portugal atingiu 80% em
1999, e se mantém próxima
deste patamar. Ao fim de
2004, havia 10,4 milhões de
telefonescelularesemopera-
ção emPortugal.
A Telesp Celular, que ho-

je faz parte daVivo, lançou o
primeiropré-pagobrasileiro
em 1999, chamado Baby. A
Vivo,maior jointventureen-
tre a Portugal Telecom e a
Telefônica, é a maior opera-
dora de telefonia celular do
País,com28milhõesdeclien-
tes.
Em 2003, os pré-pagos

eram 53% dos celulares no
mundo,deacordocomacon-
sultoriaOvum.Em2008, de-
vem chegar a 65%. Na Euro-
paOcidental,eram63%,com
uma taxa de 91% na Itália.
NosEstadosUnidos, somen-
te 8% eram pré-pagos em
2003,frentea80%naAméri-
ca Latina, 59% naChina e na
Índia e 73% no Oriente Mé-
dio e naÁfrica. AOvumpro-
jeta que, em 2008, haverá
90%de pré-pagos naAméri-
caLatinae75%naChinaena
Índia. ● R.C.
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