
De acordo com o Banco Central,
o gasto dos turistas brasileiros al-
cançou US$ 1,82 bilhão, em
maio deste ano, em viagens in-
ternacionais. Este é o maior volu-
me já registrado para aquele mês
e 9,7% acima do que foi gasto no
mesmo mês do ano passado.

O aumento do poder aquisiti-
vo dos brasileiros despertou o in-
teresse dos investidores e em-
preendedores. Uma das conse-
quências desse interesse será o
lançamento no Brasil de uma
plataforma focada no mercado
on-line de viagens para quem
gosta de esquiar. Uma parceria
entre a Ski.com (EUA), Viajes
Holam (México) e SKIBrasil (Bra-
sil) resultou em uma ferramen-
ta exclusiva de reservas on-line.

O site, que foi desenvolvido
em HTML5, permitirá que o con-

sumidor consulte em tempo
real os preços e disponibilidade
de todos os itens de uma viagem
entre bilhetes aéreos, hospeda-
gem, aluguel de carros, trasla-
dos, aulas de esquiação, aluguel
de equipamentos e meios de ele-
vação em todas as principais es-
tações de esqui do mundo.

De acordo com o CEO da Ski.
com, Harry Peisach, a platafor-
ma integra mais de 4 mil hotéis,
condomínios e casas.

No Brasil, muitas pessoas es-
colhem Bariloche, na Argenti-
na, como destino para viajar e
praticar esporte. Ou seja, os em-
preendedores encontraram
aqui o lugar ideal para o lança-
mento da nova tecnologia.

O site também ajudará os es-
quiadores do país a encontrar
informações sobre as ativida-

des de inverno e destinos a to-
do o território nacional.

No mercado já há empresas
que oferecem o serviço de reser-
va, porém nada direcionado. Ho-
je, encontramos portais com op-
ções de hotéis, companhias aé-
rea, mas nada direcionado para
os amantes do esporte da neve.

A SKIBrasil é considerada a
maior operadora de esqui da
América Latina. Já a Ski.com, é
a maior operadora de esqui na
América do Norte.

Estima-se que os viajantes
brasileiros devam gastar US$ 13
bilhões no exterior em 2012 em
vez dos US$ 15,5 bilhões estima-
dos antes. No ano passado, fo-
ram gastos ao todo US$ 14,7 bi-
lhões. Mesmo com a queda, o
público brasileiro ainda se mos-
tra atrativo. ■ C.M.

O déficit de profissionais brasi-
leiros com conhecimento na
área de ciência e tecnologia é o
“calcanhar de Aquiles” do de-
senvolvimento do país, na ava-
liação de especialistas que parti-
cipam do 1º Congresso Interna-
cional do Centro Celso Furtado
que tem como tema A Crise e
os Desafios para um Novo Ciclo
do Desenvolvimento.

De acordo com a professora
da Universidade Federal de Per-

nambuco (UFPE), Tânia Bace-
lar, a falta de profissionais quali-
ficados no mercado desafia a
transição do Brasil para a socie-
dade do conhecimento. Princi-
palmente, porque a migração
implica mudanças no atual mo-
delo industrial e de educação.
“Essa mudança desafia, sobretu-
do, a fragilidade e a insuficiên-
cia do sistema de educação,
ciência tecnologia”.

Convidado para a palestra
inaugural, o economista e pro-
fessor da Universidade Ja-
waharlal Nehru, de Nova Deli,
na Índia, Deepak Nayyar, des-

tacou que a grande diferença
entre o desenvolvimento das
nações asiáticas e as da Améri-
ca Latina é o investimento em
tecnologia. Para o indiano, po-
rém, além de investir nessa
área, o Brasil precisa enfrentar
a desigualdades de renda e a po-
breza. Diante da crise econômi-
ca, a população (o mercado in-
terno), na avaliação de Nayyar,
é o grande ativo dos países em
desenvolvimento. “Se estes al-
cançarem um o estado de bem-
estar social, o céu é o limite.
Do contrário, o mundo será
mais do mesmo”. ■ ABr
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Todos gostamos de novidades, ainda mais se for de tecno-
logia pessoal, item de maior venda e lucro. A síndrome
do dispositivo de última geração, com funções que você
não usa (mas quer), em cores e formatos vibrantes, tem
sido a característica de maior fascinação e persuasão na
compra de tecnologia pessoal. Estão aí a Apple, Face-
book, Google e Samsung que não me deixam mentir.

Redes Sociais? Uma oportunidade de ouro para empre-
sas conectarem com potenciais clientes. Smartphones?
Tablets? Novamente, dispositivos móveis sensacionais pa-
ra manter seus clientes bem próximos do seu negócio.

Muitas empresas gastaram bilhões em marketing inte-
rativo em 2009 - mais de US$ 25 bilhões ou 12% do total
gasto em marketing diz o Forrest Research. Contudo, é
importante saber o que está ficando para trás: muitas das
ferramentas que hoje usamos sem problemas quando se
trata de marketing on-line. A Web Internet, com toda a
sua padronização de anos a fio, está se tornando no que
muitos estão chamando de Splinternet - uma rede despe-
daçada, sem padronização, onde ferramentas tidas como
universais passam a funcionar aprisionadas a um contex-

to de software e hardwa-
re bem específico.

Quando queremos ter
acesso a um site, usa-
mos qualquer browser
e qualquer hardware
sem problemas. O Goo-
gle realiza buscas na
Web sem se preocupar
com o tipo de software
e hardware. Todavia,
com os novos dispositi-
vos, isso não é possí-
vel. No IPhone, pági-
nas desenvolvidas para
a Web podem não fun-
cionar uma vez que o
IPhone decidiu não dar
suporte ao Flash. As

aplicações (ou apps) funcionam apenas no Iphone e
nos dispositivos da Apple. Isso também é verdade para
os aparelhos Android, Windows Phone, RIM e Balck-
berry. Ou seja: na migração da Web para App a coisa to-
da perdeu a padronização de décadas.

Com o surgimento do contexto de aplicações de lo-
gins (entrar com nome e senha para ter acesso), como
Facebook e Foursquare, a Internet perdeu sua padroni-
zação em nível de contexto de software. Toda Rede So-
cial é uma aplicação de login. No Facebook, uma vez
dentro dele, o mecanismo de busca do Google não en-
xerga nada. Muitas pessoas dentro do Facebook podem
estar falando sobre o seu produto/serviço, mas os me-
canismos de busca, desenvolvidos para a Web, não
veem toda essa atividade.

Bem-vindo a Splinternet. É uma tendência forçada goe-
la abaixo por questões de competitividade de liderança
das empresas líderes do mercado de tecnologia pessoal.

Não se surpreenda se o Facebook lançar um brow-
ser, tablet ou smartphone (ou todos?) em que o usuá-
rio, ao ligá-lo, já cai imediatamente dentro do Face-
book - e usa a Internet a partir deste contexto. A Ap-
ple já anunciou a sua iTV. O Google tem um carro sem
motorista, guiado pela sua Cloud, andando pelas ruas
nos USA. A SmartTV da Samsung permite que se use a
Internet a partir dela, é claro.

Estamos evidenciando o fim da era de ouro da Web e
dando boas-vindas a um mundo completamente despa-
dronizado, controlado por empresas que vivem brigando
nos tribunais pela paternidade de patentes. Para mal, pa-
ra o bem, bem-vindo a Splinternet. ■
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Empresas dos EUA, México e Brasil formam parceria para lançar site de
reserva de hotel, passagem e equipamentos para quem gosta de esquiar
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Bariloche, naArgentina, é umdos destinos preferidos do turista brasileiro que gosta de esquiar
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




