
Google inaugura rede municipal wi-fi
Observadores acreditam que o portal pretende tornar-se provedor de serviços de web e concorrer com a Comcast e a AT&T
CIBELE SANTOS

Após cinco meses de testes,
a Google Inc. anunciou no final
da noite de terça-feira, 15, a
abertura oficial de uma rede
wi-fi gratuita abrangendo toda
a cidade californiana de Moun-
tain View, nos Estados Unidos,
onde fica o seu QG. Graças à
iniciativa, os 72 mil habitantes
locais poderão conectar seus
aparelhos sem fio à internet
em qualquer ponto da cidade,
na hora que bem entenderem,
a uma velocidade de l megabit
por segundo (Mbps), bastan-
do para isso se registrarem
gratuitamente no Google e
equiparem desktops, laptops,
celulares ou outros aparelhos
móveis com cartões wi-fi.

A rede foi ativada antes do
prazo original, segundo a em-
presa, dada a reação "tremenda-
mente positiva" das mil pessoas
envolvidas nos testes e da pres-
são do restante da população
para usufruir imediatamente os
benefícios da novidade.

Chris Sacca, chefe de de-
senvolvimento de novos ne-
gócios, disse que o portal
investiu US$ l milhão para
instalar 380 transceptores
(transmissores/receptores
wi-fi) em postes de ilumina-
ção de Mountain View e que a
prefeitura municipal receberá
US$ 36 por unidade (ou US$
13,7 mil anuais). Fabricados
pela Tropos Networks e com
alcance individual de 150
metros, os dispositivos hoje
cobrem 90% de uma área total
de 31 quilômetros quadra-
dos; os 10% restantes serão
preenchidos de acordo com
a necessidade.

ESPECULAÇÕES
A velocidade de transferên-

cia de dados é ligeiramente infe-
rior à das conexões DSL (digital
subscriber line) oferecidas por
companhias telefônicas. Mas,
se houver demanda, afirmou
Sacca, a taxa poderá ser au-

mentada para mais de 8 Mbps.
A rede de Mountain View

representa tanto "um presen-
te para uma cidade adorável"
quanto "uma prova da facilidade
de construir e operar uma rede
sem fio municipal gratuita", ex-
plicou Sacca, acrescentando que
o fato de o Google ter se aliado à
Earthlink Inc. para a construção
de outra rede similar em São
Francisco, também na Califór-
nia, não implica a expansão das
iniciativas em âmbito nacional.
"Só queremos provar que é pos-
sível fazer isso de forma rápida
e barata", enfatizou.

Para os observadores, a ques-
tão não é tão simples. Muitos
acreditam que o plano do portal
mais visitado do mundo é se
transformar também em pro-
vedor de serviços de web para
competir em pé de igualdade com
gigantes do porte da Comcast
Corp. e da AT&T Inc.

Qualquer que seja o motivo,
o resultado é evidente: ao atrair

mais consumidores para a inter-
net, o Google também atrairá
mais anunciantes interessados
em propaganda contextual e
serviços sem fio baseados na

localização exata das pessoas
— uma área ainda em desenvol-
vimento, mas que provavelmen-
te será a próxima grande arena
das empresas de web.

Yahoo domina notícias online
Em junho de 2006, os sites de

notícias de interesse geral atraíram
cerca de 320,8 milhões de visitantes
únicos — 45% da audiência global
da internet —, dos quais 24% foram
canalizados para o Yahoo News.
Segundo a especialista comScore
Media Metrix, no período avaliado
o site somou 76,2 milhões de visitas,
ou quase 46 milhões a mais do que
0 concorrente mais próximo na
categoria, CNN.com, e 48 milhões
à frente do MSNBC. Nos Estados
Unidos, que respondem por 24,3%
da audiência global online (e con-
tribuem com cinco entre os Top
1 O de junho), o Yahoo domina 33%
do total de 173 milhões de visitas
únicas. Em segundo lugar, vem o
MSNBC (25%), seguido por AOL
News (22%), enquanto a CNN
fica em quarto lugar. O AOL News
não é tão popular em nível global
(sétimo lugar) como no mercado
doméstico, como indica a tabela.

"Com quase 95 milhões de nor-
te-americanos procurando notícias
todo mês na web, essa categoria
apresenta claramente uma forte
oportunidade para os anunciantes
interessados em um importante
segmento da audiência. Além dis-
so, as rendas domiciliares tornam
esses visitantes um alvo desejável
para uma grande variedade de
categorias de produtos e serviços",
disse Jack Flanagan, vice-pre-

sidente executivo da comScore
Media Metrix. E o fato de mais da
metade (54%) dos internautas
dos EUA procurar sites de notícias
também indica que eles confiam na
internet como fonte, observou.

No geral, a audiência da ca-
tegoria, tanto masculina como

feminina, tem renda familiar
superior à da média da população
(58% com receita acima de US$
60 mil). A procura por notícias
é mais intensa em dias úteis
(33% das visitas), embora noites
(28%) e fins de semana (30%)
também sejam populares.
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