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AcordoparaTVdigitalestáquasefechado
Documento a ser assinado por Brasil e Japão no dia 29 deve ter um teor diplomático

Fabricantesdechipsbrigampelo
mercadodelaptopsparaospobres

Gerusa Marques
BRASÍLIA

O documento que vem sendo
elaboradoporBrasileJapãoso-
brea implantaçãodaTVdigital
noPaísdeveráterumtomdiplo-
mático, sementraremdetalhes
mais técnicos danegociaçãodo
padrão, segundo fontes que es-
tão participando das discus-
sões. Os termos do acordo, que
seráassinadonodia29dejunho
entre os dois países, deverão
serconcluídoshoje,eháaexpec-
tativadequeoPaláciodoPlanal-
to se pronuncie sobre os enten-
dimentos.
Desdesegunda-feira,umade-
legação japonesa de 15 mem-
bros, incluindo representantes
dogovernoedaindústriadoJa-
pão, está reunida, no Itamara-
ty, com representantes do go-
verno,deempresaseentidades
depesquisabrasileirosparaes-
tabeleceroscompromissosque
os dois lados deverão assumir.
No caso da incorporação das
inovaçõestecnológicasbrasilei-
ras no padrão japonês, a opção
deverá ser por incluir no texto

apenas indicações do que o go-
verno brasileiro está propondo
como novas tecnologias. Os de-
tentores do padrão japonês se
comprometeriam a desenvol-
verumtrabalhoconjuntocomo
Brasil para a incorporaçãodes-
sasinovações.“OJapãoconcor-
da em estudar economicamen-
teasinovaçõesbrasileiras”,dis-
se uma fonte do governo.
O documento não deve pre-
ver prazos para esses estudos.
Mas estabelecerá a criação, em
até quatro semanas após o
anúncio da escolha do padrão,
degruposde trabalho compar-
ticipação de representantes
dosdois lados. Portanto, as ino-
vaçõespropostaspeloBrasilse-
riam avaliadas por esses técni-
cos, segundo o representante
do padrão japonês, Yasutoshi
Miyoshi. “A conversa tem evo-
luídoaumtermoconfortávelpa-
ra ambas as partes”, disse ele,
num intervalo da reunião, que
se estendeu noite adentro.
Noiníciodasdiscussões,ogo-
verno brasileiro ainda insistia
em que a definição das inova-
ções constasse do documento

em elaboração. Mas os japone-
ses ponderaramque são neces-
sárias avaliações técnicasmais
detalhadas para a adoção des-
sas tecnologias.
Antesdeserassinado,odocu-
mento ainda será apresentado
ao presidente Luiz Inácio Lula
daSilva.OJapãoserárepresen-
tado na assinatura do acordo,

nodia 29, peloministro do Inte-
rior e da Comunicação, Heizo
Takenaka.

CONSTRUÇÃO CONJUNTA
O presidente Lula afirmou on-
tem, em Araucária, na Região
Metropolitana de Curitiba, que
oBrasil estápertodeoptarpelo
sistema japonês de TV digital,

construindo, juntos, o Pro-
grama Nipo-Brasileiro de
TV Digital. “Estamos próxi-
mosdeconcluir,nãoestácon-
cluído ainda, mas há uma
oferta da construção do pro-
grama”, disse.
“Se isso der certo, não va-
mos apenas ter a TV digital
no Brasil. Nós teremos uma
fábrica de semicondutores”,
comemorou.“SignificaoBra-
siladentraraomundodaele-
trônica.” Segundo Lula, des-
de o início da discussão, ele
se perguntava: “Por que só
fazerTVdigital?Porquenão
discutimos que oBrasil quer
umpoucomais?”.
Ele ressaltou que, caso es-
se programa nipo-brasileiro
dêcerto, “ao invésdeagente
exportar minério de ferro a
precinho barato e comprar
chip, nós vamos começar a
produzir essas coisas mais
sofisticadas”. “Está na hora
dedarmosumsalto dequali-
dade e nos tornarmos um
País produtivo e desenvolvi-
do”, afirmou. ● COLABOROU

EVANDRO FADEL

TECNOLOGIA

DESAFIOS–MarceloTosatti trabalhaemumlaptopqueaindanãoéamáquina voltadaparaeducação

AMD e Intel desenvolvem projetos para países emergentes, mirando principalmente estudantes e as classes C e D

Telefonia
celular lucra
comquem
nãopaga

Renato Cruz

Somente 14,3% da população
mundial têm acesso à internet,
segundo o Relatório da Econo-
mia da Informação 2005, da
Unctad. Para continuarem
crescendo, as empresas de tec-
nologiaresolveramsevoltarpa-
ra esse mercado de excluídos,
criandocomputadoresmaisba-
ratos. “O mercado brasileiro é
muito focado em preço”, afir-
mou o analista Reinaldo Sakis,
daconsultoriaIDC.“Nãoimpor-
ta muito a velocidade, se é a
maiormaravilha domundo.”
AAMD,segundamaiorfabri-

cantedeprocessadoresdomun-
do, participa do projeto Um
Laptop por Criança (OLPC, na
siglaeminglês), lideradoporNi-
cholas Negroponte, fundador
do Media Lab, do Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT), ao lado da Brightstar,
Google, Marvell, News Corp.,
NorteleRedHat.Comoreação,
aIntel lançouseupróprioproje-
to de computador portátil edu-
cacional e barato, chamado
Classmate PC. Antes, o nome
do projeto era Edu-Wise. As
duas máquinas devem ser ven-
didas diretamente para gover-
nos, para serem aplicadas na
educação. Não são, a princípio,
soluções para o varejo.
“Os mercados emergentes

têm necessidades diferentes
dos mercados maduros”, disse
Wanda Linguevis, gerente de
Iniciativa para Novas Platafor-
mas da Intel. “O preço é uma
variante importante para a in-
clusão,mas existem outras, co-
moaeducação.”OCentrodeDe-
senvolvimento da Intel no Bra-
sil tem como foco desenvolver
tecnologia para dois públicos:
estudantes e as classes C e D
urbanas.
OClassmatePCdeveserlan-

çado no Brasil no começo do
próximo ano. “Ele será lançado
emquatromercados”, explicou
Wanda. “O Brasil e o México
sãodoisdeles.Aindanão fecha-
mos quais serão os outros.” A
Intel não divulgou qual será a
configuração da máquina, que,
a princípio, poderá rodar ver-
sõesnormaisWindowsoudoLi-
nux. O objetivo é que ele saia
pormenos deUS$ 400.

A empresa tem demonstra-
do uma versão do Classmate
PCsemdiscorígido,queusame-
mória flash para armazenar os
dados. Wanda explicou, no en-
tanto, que o projeto prevê as
duas possibilidades. “Ele será
70%montadonoBrasil”, desta-
couagerentedaIntel. “Conver-
samoscomgovernosecomnos-
sos parceiros, e analisamos
questões de incentivo, como o
PPB.”OProcessoProdutivoBá-
sico (PPB) permite às empre-
sas se beneficiarem da Lei de
Informática.
Quemcomeçouessahistória

de computador portátil barato,
para a educação, foi Nicholas
Negroponte, autor do best sel-
lerAVidaDigital.Anopassado,
ele anunciou o projeto no Fó-
rum Econômico Mundial, em
Davos, na Suíça. Amáquina foi
chamada inicialmente de lap-
top de US$ 100, mas recente-
mente Negroponte informou
que o laptop deve sair por US$

135 ou US$ 140 no lançamento,
chegando aUS$ 100 em 2008.
OcuritibanoMarceloTosat-

ti,de23anos,participadoproje-
to UmLaptop Por Criança. Ele
éobrasileiromaisconhecidona
comunidade de desenvolvedo-
res Linux, sistema operacional
decódigoaberto.Elefoiescolhi-
do pelo finlandês Linus Torval-
ds, criador do Linux, para ser o
mantenedor do kernel (núcleo)
da versão 2.4 do sistema, quan-
do tinha 19 anos.
Hoje,Tosatti trabalhaparaa

RedHat,umadasempresasen-
gajadasnoprojetodoprofessor
Negroponte. “A Red Hat tem
umas 15 pessoas nomundo tra-
balhando em software para o
laptop”, explicou Tosatti, que
morahátrêsanosemPortoAle-
gre e cursa o primeiro ano de
matemática na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
“Se o projeto der certo e os go-
vernos investirem, será um
grande incentivo para o Linux

no desktop.”
O programador enfrenta al-

guns desafios técnicos interes-
santes.Umdeles é usar oLinux
também na Bios, sigla de Basic
Input/Output System, que ge-
rencia os dispositivos básicos
de entrada e saída de informa-
ções no computador. “O Linux
daBioscarregadepoisooutro”,
explicouTosatti. O tamanhodo
sistema operacional também

deve ser bastante reduzido.
Uma versão normal do Linux
ocupa pelo menos 2 gigabytes
nodiscorígido.O laptopdopro-
jeto terá no lugar do disco uma
memóriade512megabytes, um
quarto do tamanho necessário.
“O software será bem sim-

pleseenxuto”,apontouTosatti.
As crianças poderão modificar
o sistema operacional e até es-
tragá-lo, pois, quando desliga-

remeligaremocomputador,
osoftwareoriginalserárecu-
perado, a partir da rede da
escola ou até da máquina do
colega ao lado. O programa-
dor já recebeu as placas da
primeira versão do laptop.
“Não tivemos nenhum pro-
blema, o que não é comum”,
disseTosatti,quedevefinali-
zar o sistema operacional
até o fim do ano. ●

NOVAERA–ParaLula,Brasil agoravai ‘entrarnomundodaeletrônica’

James Connell
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE
PARIS

As crianças são o futuro, parti-
cularmenteparaasoperadoras
de telefonia celular.Agarotada
adorasecomunicar, jogar,com-
prar música e, além disso, não
se incomoda em mexer com
uma tecnologia complicada.
Aindústriadecelulares,reco-
nhecendo isso, está entusiasti-
camente procurando formas
deatrair omercado jovempara
serviços dedadosmais avança-
dos – downloads de jogos e ví-
deo, clipes de vídeo etc. Mas os
analistas avisam que as opera-
doras precisam trilhar seu ca-
minho com mais cuidado, pois
aquilo que os filhos anseiam
muitasvezesentraemcontradi-
çãocomosdesejosdospais,que
pagam as contas e se preocu-
pam com o tipo de conteúdo a
que seus filhos estão expostos.
Segundo pesquisa da Carri-
ck James Market Research,
umaagênciabritânica, 63%dos
britânicos com idade de 7 a 18
anos têmtelefones celulares.E,
na faixa de 7 a 9 anos, a propor-
ção é de 1 telefone para cada 4
crianças, enquanto na faixa de
17 a 19 anos é de quase 9 telefo-
nes para cada 10 adolescentes.
Trinta por cento dessa garota-
datêmdescarregadoringtones
gratuitos, 19% têm pago por
eles e 10% têmpago por jogos.
Asoperadorasqueremobter
mais destemercado,mas espe-
cialistasdosetordizemquemui-
tos estão no rumo errado.
“Estão sendo cobrados pre-
çosmuito altospara essegrupo
de usuários mais freqüentes, o
segmento jovem”, disse Atte
Miettinen,diretordaEnd2End,
que forneceaoperadorasde te-
lefonia celular e empresas de
mídiasoftware,hardwareeser-
viçosparadistribuir conteúdos
sem fio.
“A maioria das operadoras
de telefones celulares reconhe-
ce o fato de que a revolução nos
dadosmóveisfoigeradapelapo-
pularidade da troca de mensa-
gens de texto pelos jovens”,
acrescentou.“Essesjovenscon-
tinuam a ser cada vez mais en-
tendidos em tecnologia e estão
dispostos a experimentar no-
vosserviçoseconteúdos,desde
queopreçosejaadequado.Infe-
lizmente, não é este o caso em
muitos países.”
Descobrir o que a garotada
quer se tornou uma prioridade
para Margaret Norton, presi-
dente da Mobilitec, fabricante
desoftwarequepermiteàsope-
radoras de telefonia móvel
criarportaise“lojas”deofertas
de dados, como jogos emúsica.
Num projeto de pesquisa que a
Mobilitec denominou “The
Lab”, 11 adolescentes de várias
partes do mundo receberam
atribuiçõesmensaisnoseutele-
fonecelularedepois lhesfoisoli-
citadoqueavaliassemerelatas-
sem suas experiências. A pri-
meira tarefa constou de encon-
trar, comprar edescarregar jo-
gos nos seus celulares.
Margaret disse que as três
conclusões mais interessantes
obtidasatéagorasãoqueagaro-
tada não se importa se houver
algumadificuldade inicial, quer
recebermensagenssobrenegó-
cios especiais e novas ofertas e
adora jogos que contenham
marcas populares. ●

Brasilganhaonze leões
noFestivaldeCannes
Foramseispeçaspremiadasem
rádio,quatroemoutdooreumana
categoriamídiaqPÁG.B18
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Idéia doPCportátil
e barato para a
educação surgiu com
NicholasNegroponte
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