
Mais propaganda no seu e-mail?   
  
A AOL assinou um contrato para a compra da Advertising.com por US$ 435 milhões, fechando um 
negócio que parece ser um voto de confiança na propaganda online. 
 
O provedor anunciou que a transação, feita totalmente em dinheiro, vai permitir que garanta aos 
seus anunciantes alcançar um público potencial de mais de 140 milhões de internautas. A 
publicidade online tem se destacado como o segmento publicitário que mais cresce no mundo, 
depois de uma crise que começou na metade de 2000 e durou três anos. A empresa Universal 
McCann prevê que o mercado para propaganda online cresça 20% esse ano, movimentando US$ 
6,78 bilhões. 
 
Na esteira do Gmail - O serviço de correio eletrônico Hotmail, da Microsoft, é o último a aumentar 
sua capacidade de armazenamento de mensagens, depois de anúncios parecidos de seus 
concorrentes. 
 
Nos próximos meses, a Microsoft pretende oferecer aos clientes de seu serviço gratuito 250 
megabytes de espaço para guardar mensagens. Os usuários também poderão mandar anexos 
maiores, de até 10 megabytes. 
 
As alterações no Hotmail são uma resposta aos planos do Google de oferecer um serviço com mil 
megabytes de espaço par cada cliente. A Yahoo, líder entre os serviços de correio grátis na Web, 
recentemente anunciou que suas contas passarão a armazenar até cem megabytes. 
 
Briga por spam - A italiana TIM está deixando alguns clientes seus na Europa irritados ao bloquear 
mensagens de texto enviadas pela rival britânica Vodafone. 
 
Segundo a TIM, a suspensão dos serviços de mensagem de texto com a Vodafone deve durar ate 
o fim do mês. "A TIM bloqueou os aparelhos para fazer verificações técnicas depois de receber 
uma série de mensagens falsas no sistema", disse a empresa. "A rede deve votar ao normal no 
próximo dia 1º". 
 
Em resposta a uma série de queixas dos usuários, segundo os quais as mensagens trocadas entre 
aparelhos da operadoras não chegavam ao destino certo, a TIM enviou a alguns de seus 
assinantes o seguinte texto: "Devido a problemas com acordos comerciais, a TIM está bloqueando 
a troca de mensagens SMS com aparelhos da Vodafone UK". 
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