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Twitter muda para atrair mais usuários
Mudança oferece recursos mais acessíveis para quem usa o site e tenta ganhar os neófitos em tecnologia que preferiram o Facebook
CATHAL MCNAUGHTON/REUTERS–28/10/2010
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● A principal mudança no Twit-
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Reforma. O executivo Jack Dorsey, que deixou a empresa em 2008 e retornou este ano, teve papel fundamental na mudança
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parte do sistema operacional
que roda nos iPhones e iPads, da
Apple.
Mesmo assim, os executivos
doTwitterconcluíramqueprecisavam tornar o serviço ainda
mais fácil de usar e entender para atingir seu objetivo de, no longo prazo, superar o número de 1
bilhão de usuários ativos.
A reformulação é uma tentativa de “fazer a conexão entre a
consciência do Twitter e o enga-

A

O site de microblogs Twitter
está mudando para enfrentar
uma situação paradoxal para
um serviço que gira em torno
de mensagens limitadas a 140
caracteres. Tão simples quanto parece, o conceito continua
a soar demasiado confuso e
frustrante para muita gente.
Com o redesenho, o Twitter
pretende se tornar mais fácil de
navegar. Passa a oferecer recursos mais acessíveis para que cada usuário personalize sua experiência. Além disso, o site também está ampliando as páginas
de perfis dos usuários, para acomodar informações mais detalhadas sobre marcas nos textos,
fotos e vídeos – uma tentativa do
site de transformar mais empresas em anunciantes.
As mudanças estrearam ontem, inicialmente por meio de
uma atualização do software para smartphones e tablets. O novovisualseráimplementado gradualmente no site nas próximas
semanas.
Essas revisões, porém, não
são uma questão de desespero
do Twitter – que o empreendedor Jack Dorsey inventou dentrodeumaoutrastartup(empresa iniciante) em 2006. O Twitter
se tornou uma ferramenta de comunicação vital e uma válvula de
escapevirtualparadiscutiros temas do dia, seja no esporte, entretenimento ou na derrubada
de um regime no Oriente Médio.
O Twitter tem hoje mais de
100 milhões de usuários ativos,
que postam uma média de 250
milhões de mensagens, ou
tweets, por dia. A empresa diz
que o surgimento de novas contas aumentou 25% desde outubro, quando o Twitter se tornou
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jamento no Twitter”, disse o
presidente da empresa, Dick
Costolo.
Jack Dorsey, que foi retirado
docargodepresidentedaempresa em 2008 e retornou este ano
como presidente do Conselho,
desempenhou papel fundamental na mudança. Ele apareceu ao
lado de Costolo ontem em um
evento de mídia para celebrar as
mudanças.
Comareforma,oTwitterespe-

ra atrair mais dos neófitos em
tecnologia que rumaram para o
Facebook – uma rede social que
reúne 800 milhões de usuários
em todo o mundo. Mas o Twitter
pretende atingir sua meta com
menos barulho do que o Facebook, que oferece novas coisas
para se fazer e mais maneiras de
fazê-las a cada poucos meses.
“Estamos tentando oferecer
simplicidade em um mundo de
complexidade”, disse Costolo.

Ao evitar a desordem, o Twitter acreditaque terá uma melhor
chance de permanecer acessível
em partes remotas do mundo,
ondeas conexõesde internetpodem ser ruins e os aparelhos, não
tão sofisticados. A abordagem
simplificada também é destinada a assegurar rapidez ao Twitter. A empresa diz que, com os
ajustes, o serviço de mensagens
ficará cerca de cinco vezes mais
rápido. / AP

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B19.
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Brasília terá primeiro serviço
de banda larga 4G do País
Sky lança serviço na
próxima semana;
tecnologia promete
velocidade pelo menos
4 vezes superior à atual
Karla Mendes / BRASÍLIA

A operadora Sky lança em Brasília, na próxima semana, serviço
de banda larga de quarta geração
(4G) quepromete ser a mais moderna, rápida e estável tecnologia de internet sem fio disponível no mundo. Será a primeira
oferta nesses moldes na América Latina. A empresa já fechou
contratos com condomínios paraalocaçãodeespaçosemcoberturas de edifícios para a instalação de antenas.
O plano de negócios de banda
larga da Sky em Brasília tem como alvo 160 mil clientes no prazo de cinco anos. Inicialmente,
a tecnologia estará disponível
apenas para computadores. A
proposta da empresa é oferecer
pacotes de internet com velocidades superiores a 4 megabits

PARA ENTENDER
Desde que o serviço de telefonia celular foi lançado, na década de 1980, a evolução das tecnologias usadas na rede móvel
ao longo do tempo vem ganhando nomes, que começaram com a primeira geração,
evoluíram para a segunda e
terceira (3G), que é a disponível atualmente. O que muda
de uma para outra é a quantidade e qualidade dos serviços
disponíveis no celular.

Uma das mudanças entre as
redes 2G e 3G foi, sobretudo, a
possibilidade de navegar em
tempo real na internet até em
lugares fechados, como elevador e metrô, algo que não era
possível com o 2G. Com o 4G,
esses benefícios são mantidos,
mas a velocidade será bem superior às atuais (4 a 100 vezes
maior). Como toda tecnologia
nova, porém, os preços de lançamento serão mais salgados.
Antenas. Sky alugou cobertura de edifícios em Brasília

por segundo que, ao preço médio de R$ 60 mensais, vão render faturamento anual de R$
115,2 milhões à operadora, segundo uma fonte do mercado.
Os valores pagos para locação
de espaços para a instalação de
antenas 4G chegam a R$ 5 mil
por mês, como é o caso de um
condomínio no bairro Sudoeste. O montante é quase o dobro
da proposta inicialmente apresentada pela operadora, que era

de R$ 3 mil, conforme ata da assembleia a que a Agência Estado
teve acesso.
Na negociação, os moradores
do prédio chegaram a pleitear
aluguel entre R$ 6 mil e R$ 10
mil, mas a Sky alegou que R$ 5
mil era o máximo permitido,
pois a empresa “paga valores inferiores ao oferecido a outros
condomínios nos quais as antenasestão instaladas”, o que indica que há várias antenas de ban-

da larga 4G em Brasília.
Procurada, a Sky limitou-se a
confirmar que os testes de 4G
estão em estágio avançado, sem
dar detalhes. O lançamento oficial do serviço ocorrerá na terçafeira, em conjunto com a Nokia
Siemens Networks.
Em comunicado, a empresa
informa que “serão apresentados os principais fatos desse novo serviço que utiliza a mais moderna, rápida e estável tecnolo-

gia de banda larga sem fio disponível hoje no mundo”. Estarão
presentes no evento o presidente da Sky, Luiz Eduardo Baptista da Rocha, e um representante
da Nokia Siemens.
Computadores. Em setembro,
a Sky informou que o serviço deve funcionar apenas por modems para computadores, e não
diretamente em celulares, já
que a companhia ainda não tem

Telefonia deve fechar ano com crescimento de 16%
Segundo sindicato das
empresas, a telefonia
fixa, que estava
estagnada, deve ter
crescimento de 2%
BRASÍLIA

A base de clientes do mercado
brasileiro de telefonia deve crescer 16% este ano na comparação
com o ano passado. A estimativa
foi apresentada ontem pelo Sinditelebrasil, que representa as
empresasdosetor.Conformedados do sindicato, a base de assinantes da telefonia fixa, que vinha mantendo-se estagnada, deve crescer 2%, atingindo 43 milhões de clientes ao final do ano.
OdiretorexecutivodoSindite-

lebrasil, Eduardo Levy, atribui
essaexpansãoàestratégia adotada por algumas empresas autorizadas a prestar o serviço, como a
GVT e a Net, que fornecem planos sem a cobrança de assinatura básica. Levy ressaltou também o esforço das concessionárias de telefonia fixa, a exemplo
da Telefônica e da Oi, que, para
revitalizar o produto, passaram
também a fornecer planos alternativos.
Segundo o Sinditelebrasil, o
crescimento mais expressivo
em 2011 ocorrerá no serviço de
banda larga, que atingirá 58 milhõesdeclientesaté31dedezembro, o que representa um salto
de 68% ante 2010. O segundo
maior índice será verificado no
segmento de TV por assinatura,
que somará 13 milhões de clien-

ter será que, agora, fotos e vídeos anexados aos tweets ficarão visíveis direto na timeline,
como no Facebook. A nova versão se organiza em torno de quatro novas seções: “Início”, “Conectar”, “Descobrir” e “Conta”.
“Início”, na versão em português, é onde ficam as últimas
notícias dos contatos mais importantes. Ao lado esquerdo ficam o
campo para tuitar, o “Who To Follow” e as estatísticas do seu perfil no Twitter. Os tweets são expansíveis – ao clicar, informações sobre a pessoa que postou
a mensagem e detalhes sobre o
próprio tweet, como número de
compartilhamentos, aparece na
tela.
A seção “Conectar” é onde “você participa da conversa”, segundo o blog oficial do site. Nela, ficam organizadas as interações
dos outros com você.
“Descobrir” é a local onde o
Twitter indica conteúdo. As indicações variam conforme seus
posts, as hashtags utilizadas e
sua geolocalização. Por fim, o
perfil fica reorganizado. Na parte
superior há uma barra com sua
foto e informações. Abaixo, sua
timeline. À esquerda, informações sobre seu perfil (seguidores
e seguidos e tweets favoritos) e
perfis parecidos com você. Quem
tiver o Twitter em seus aparelhos
móveis, como iPhone iOS e Android, já pode experimentar a novidade. / TATIANA DE MELLO DIAS

DIVULGAÇÃO

Telefonia. Expansão é puxada por assinatura grátis, diz Levy
tesatéo finaldoano,oque representa uma expansão de 30% no
período.Natelefoniamóvel, aalta estimada é de 17%, o que fará
com que a base de clientes salte

para 238 milhões de pessoas.
Nos cálculos do Sinditelebrasil, até o terceiro trimestre de
2011, os investimentos das empresas do setor foram 30% supe-

licença para operar telefonia
móvel. Para viabilizar o serviço,
a operadora fechou acordo com
a Telebrás que prevê o uso das
redes da estatal para interconexão e tráfego de dados.
Para a telefonia móvel, a tecnologia 4G só deve chegar em
2013. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizará em abril um leilão para a
venda de faixas de frequência
para esse fim.
A meta do governo é que as
cinco cidades que receberão a
Copa das Confederações em
2013 tenham o 4G disponível e
em 2014 a cobertura esteja nas
12 cidades-sede da Copa do
Mundo no Brasil. Daí em diante,
será estabelecido um cronograma de implantação, quecomeçará pelos municípios com mais
de 100 mil habitantes.
Por causa dos altos investimentos para implantar a rede
4G no País, Eduardo Levy, diretor executivo do Sinditelebrasil, que representa as empresas
do setor, pondera que a tecnologia estará ao alcance apenas da
“elite”. “Essa aura toda da 4G é
para uma elite do País. A tecnologia é complexa e cara e exige
quatro vezes mais antenas”,
alerta. “A 4G não serve para ampliar a base de clientes no Brasil
porque é mais cara.” / COLABOROU
EDUARDO RODRIGUES

● Expansão

EDUARDO LEVY
riores aos realizados no mesmo
período de 2010. O faturamento
do setor, de janeiro a setembro,
alcançou R$ 153 bilhões, ante R$
138 bilhões em igual período do
ano passado. Levy não quis
adiantar a projeção das receitas
das empresas até o final do ano
mas garantiu que o crescimento
“não será zero”.
TV paga. A intenção da Anatel
em colocar para consulta públicaonovoregulamentoparaoserviço de TV por assinatura (chamado agora de Serviço de Acesso Condicionado) no dia 15 destemêsnão deveser atingida. Ontem, a conselheira Emília Ribeiro pediu vistas da proposta relatada pelo conselheiro Marcelo
Bechara.
A nova lei para o setor foi san-

PRESIDENTE DO SINDITELEBRASIL

“Batemos todo mês
recorde de ativação
de novas linhas de
celulares e banda larga.”

cionada em setembro, e deu 180
dias para que a Anatel fizesse a
regulamentação. Pela proposta
de Bechara, o novo regulamento
extinguiriaosquatroregulamentos atuais, que se referem às quatro modalidade de TV paga: cabo, satélite, microondas e TVA
(Serviço especial de Televisão
por Assinatura, que atende menos de 600domicílios). A dúvida
de Emília foi como ficariam a regulamentação dessas modalidadesatéquecadaprestadorarealizasseamigraçãoparaonovomodelo. / K.M. E EDUARDO RODRIGUES

