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espnpromove remodelação de site na Internet
Reestreou ontem, no UOL, o novo site da ESPN no Brasil, com um vi-
sual totalmente reformulado. A principal novidade é a tecnologia que
permitirá a exibição de vídeo para os internautas.

Gol lança promoção com tarifa grátis para Brasília
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes lançou uma promoção com tarifa
grátis em trecho de viagens de ida e volta para Brasília, em comemo-
ração ao 47º aniversário da capital. É preciso comprar pela Internet.

YouTube cria prêmio para melhores vídeos enviados
Desde ontem, os internautas poderiam conferir e votar nos melhores
vídeos nas categorias indicadas no http://www.youtube.
com/YTAwards. A votação escolherá os melhores vídeos do site.
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CONVERGÊNCIA Empresas apostam no e-commerce via celular para um futuro próximo

Celular caminha para ser loja virtual
senvolve soluções em tecnolo-
gias SMS, WAP e bluetooth, diz
que, só com o aumento da escala
dos serviços de Internet pelo ce-
lular os preços poderão cair a pa-
tamares mais acessíveis.

“Um site de compras como o
Submarino gastaria R$ 9.000 no
desenvolvimento de um portal
WAP, com um potencial de clien-
tes quase cinco vezes maior do
que o de usuários da Internet via
desktops. Mas há o obstáculo do
preço doacesso, quevaria deR$ 4
a R$ 12 por megabyte descarrega-
do no telefone.”

Procurado pelareportagem do
DCI, o Submarino afirmou estar
revendo suas estratégias de mer-
cado após a fusão com a America-
nas.com e preferiu não se pro-
nunciar sobre o assunto.

O Magazine Luiza, que tem
uma grande operação de vendas
pela Internet, afirmou não haver
“previsão para início dessa mo-
dalidade de vendas”.

james cimino

Enquanto operadoras de tele-
fonia móvel investem em redes
de transmissão de dados mais
velozes como a EDGE (com ve-
locidade de transmissão de 200
kbps), e o comércio varejista se
prepara para atuar usando o
potencial da Internet via celu-
lar, fabricantes como a Nokia e
a LG já vêem a convergência
tecnológica como uma realida-
de. “A Nokia tem um grande
interesse em trabalhar a con-
vergência. Já oferecemos pro-
dutos que conjugam tocadores
de música, câmeras de vídeo,
rádio, telefone, conexão Wi-Fi,
comunicação VoIP, migração
de telefonia móvel para fixa,
suporte html, flash, impressão,
e-mail; mas sem esquecer dos
aparelhos mais básicos”, diz o
diretor de Produto da Nokia do
Brasil, Fernando Soares.

A LG também lançou sema-
na passada aparelhos que reú-
nem gravador de vídeo, leitor
de arquivos PDF, TXT, Excel,
DOC e PPT, entre outros.

Fabricante de
aparelho aposta
em renovação

Já publicamos 4.101 reportagens sobre

TELEFONIA
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

Acesso à Internet pelo
celular ainda é caro,
desconhecido e lento;
crescimento depende
de renovação
tecnológica e da
ampliação de serviços

são paulo

As empresas de telefonia celular
se preparam para o que esperam
ser um salto no uso dos celulares
como plataforma de comércio
eletrônico. A opinião é comparti-
lhada tanto pelas operadoras co-
mo pelosfabricantes decelulares
eempresas deTI.E, segundoelas,
os primeiros sinaisdessa tendên-
cia já começam a aparecer, a par-
tir do fechamento dos primeiros
contratos.

Claro
Em parceria com a Claro, a rede
Cinemark, com salas de cinema
em todo o País,já começa a explo-
rar as possibilidades da conver-
gência, oferecendo um serviço de
entrega de ingressos pelo celular.

O sistema é simples, mas ex-
clusivo a clientes Visa, que po-

Gustavo Mansur

dem comprar seusingressos pelo
sitewww.ingresso.com.

Após a efetivaçãoda transação,
recebem um código de barras no
celular, que será lido por equipa-
mentos ópticos na entrada das
salas.

“Estamos entregan-
do ao usuário um servi-
ço exclusivo para que
ele possa usufruir os
momentos delazer com
a praticidade que o ce-
lular permite”, afirma
Marco Quatorze, dire-
tor de Serviços de Valor
Agregado e Roaming da
Claro.

Outrasoperadoras detelefonia
móvel também são otimistas
quanto ao assunto.

TIM
Gustavo Mansur,gerente deCon-
teúdo de Serviços de Valor Agre-
gadodaTIM,diz que“oBrasilain-
da é muito imaturo” nesse senti-
do, pois empresas que dispõem
de serviços via celular — como a
Gol Linhas Aéreas, que oferece
serviço de check-in — divulgam
pouco tais facilidades.

“Acreditamos no aumento de
serviços a médio prazo, pois pre-

cisamos de uma base de clientes
com celulares mais avançados e
que hajamaior ofertade serviços.
Os bancos, por exemplo, come-
çaram a investir nisso apenas no
ano passado”, pondera Mansur,
cuja empresa oferece pacote de

dados de 1 gigabyte a R$
149.

Vivo
Para a a Vivo, que tem
um grande tráfegode in-
formação via WAP, con-
forme atestaseu gerente
de Negócios Multimídia,
Felipe Albuquerque, as

possibilidades são enormes.
“Temos 2,5 milhões de usuá-

rios únicos por mês, que podem
acessar oBanco doBrasil oubater
papo com seus contatos do MSN
por meio do celular. Usuários da
classe C vêem o celular como um
meio de inclusão digital. Além
disso, empresas parceiras como
Climatempo, Cineclick e Infobola
têmganhosmaiores comWapdo
que com a Web”.

Obstáculos
Terence Reis, diretor de Mercado
da Movile,empresa especializada
em marketing móvel e que de-

são paulo

As empresas Ericsson, AT&T
Inc., France Telecom, Panaso-
nic, Phillips, Samsung, Sie-
mens, Sony e Telecom Italia
anunciaram ontem a funda-
ção de um Fórum Aberto so-
bre IPTV (Open IPTV Forum),
um consórcio que irá traba-
lhar em parceria para definir
as especificações de interope-
rabilidade para a entrega de
serviços IPTV (TV via Internet
Protocol).

O fórum,que é abertopara a
participação de empresas do
setor decomunicação eentre-
tenimento, irá enfocar o de-
senvolvimento de padrões
abertos para o sistema.

panoramabrasil

MÍDIA

Empresas criam
fórum aberto
sobre televisão
pela Internet

LOGÍSTICA

crosoftdurante váriosanos. AMicrosoft, sediadaem
Redmond, noEstado deWashington, disseque éca-
paz baratear os sistemas de telefonia e tornar seu
manuseio mais simples para pequenas e grandes
empresas que queiram aproveitaros ganhos com as
ligações VoIP.

Possibilidades
“Apenas cerca de um terço das empresas de peque-
no porte dos EUA possuem sistemas de telefonia
atualmente”, disse Smith.

“O restante usa telefones de
duas linhas normais. Essas em-
presas empregam basicamente
uma combinação de celulares,
telefones tradicionaise gritosno
corredor para que seus colegas
atendam ao telefone.”

A D-Link Corp., a Quanta
Computer Inc. e a Uniden Corp.
fabricarão ohardwarede telefo-
nia a ser comercializado com o

programa Response Point.
A Microsoft anunciou olançamento do Response

Point durante seu segundo encontro anual Small
Business Summit, realizado em sua sede, em Red-
mond.

Cerca de 30.000 empresas participaram do even-
to, ao vivo e pela Internet.

bloomberg

Empresa criou o software Microsoft
Response Point e o venderá em
conjunto com equipamentos D-Link
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Microsoft venderá programa de
telefonia para pequenas empresas

seattle // A Microsoft Corp., a maior fabricante
mundial de software, pretende comercializar um
programa que fornece serviços de telefonia a em-
presas de pequeno porte, num momento em que a
companhia expande sua linha de produtos voltados
para osetor detelefonia viaInternet ede reconheci-
mento de voz.

O programaMicrosoft ResponsePoint começará
a ser testado no próximo mês de abril e será colocado
àvenda atéo finaldesteano, disseJeff Smith,gerente
sênior de Produto, em entrevista concedida na se-
mana passada.

O software permitirá que empresas com menos
de 50 funcionários incorporem facilmente novas li-
nhastelefônicas, alémpossibilitara transferênciade
ligações por meio da pronúncia do nome do desti-
natário.

Novos negócios
A Microsoft está aumentandoseu foco nos softwares
telefônicos para tirar proveito dos negócios que es-
tão surgindo no setor de telefonia da Internet, que,
segundo Jeff Raikes, presidente de área da empresa,
é um ramo que gerará bilhões em receita para a Mi-

B A L A N ÇO

Movimento nos portos
cresceu 6,6%em 2006

b r as í l i a

O movimento total de cargas nos
portos brasileiros, marítimos e
fluviais, cresceu6,6% noano pas-
sado, passando de 649,4 milhões
de toneladas em 2005 para 692,3
milhões de toneladas. A movi-
mentação de contêineres, em
particular, teve um crescimento
bem mais expressivo. Em termos
de toneladas, houve um salto de
51,86%, saindo de 41,67 milhões
de toneladas para 63,28 milhões

de toneladas movimentadas em
contêineres.

Em unidades, os portos brasi-
leiros movimentaram 3,85 mi-
lhões de contêineres em 2006,
7,6% a mais do que no ano ante-
rior. Os dados fazem parte de ba-
lanço da atividade portuária ela-
borado pela Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (Antaq).
Os números incluemqualquer ti-
po de embarque ou desembar-
que de mercadorias nos portos,

relativos a exportações, importa-
ções e também à navegação de
cabotagem.

O superintendente de Portos
da Antaq, Celso Quintanilha, co-
mentou que, apesar de os núme-
ros expressarem um fato positivo
— o crescimento do volume de
transações comerciais—, porou-
tro ladoacentuam apreocupação
com relação ao possível esgota-
mento dainfra-estrutura portuá-
ria do País.

“Poderemoster problemas,fu-
turamente, caso não sejam feitos
investimentos na infra-estrutura
dos portos”, disse Quintanilha.

agência estado
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