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VEJA AS NOVIDADES DO TERMINAL

● Como assinar:

Broadcast 5.0

Agência Estado lança o Broadcast 5.0
Nova versão do serviço financeiro da AE torna mais fácil e rápida a busca de informações para atender às demandas de seus clientes

● AE Top News
As principais notícias
organizadas em
um ranking dinâmico,
baseado no que for
considerado mais relevante na
movimentação do mercado

● AE chat
Serviço de mensagens instantâneas
ganhou novo layout e funcionalidades,
permitindo mais integração e interação
com a comunidade financeira

GRANDE SÃO PAULO

11 3856-3500
OUTRAS LOCALIDADES

0800 011 3000
www.ae.com.br/faleconosco

● Taxas e indicadores
Menu com os principais dados
macroeconômicos do Brasil e do
mundo, além de taxas de
referência de juros, inflação,
câmbio e títulos públicos

A Agência Estado lançou nes-
ta semana, para toda sua base
de usuários, uma nova versão
de seu serviço de informações
financeiras, o Broadcast 5.0.
Nesse novo sistema, as infor-
mações estão organizadas,
por ativos, para atender às di-
ferentes demandas de seus
clientes, tornando mais fácil e
rápida a busca de informa-
ções.

O Broadcast 5.0 transmite em
tempo real notícias, análises, co-
tações, ferramentas e gráficos in-
tegrados em um único software.
Todos os assuntos relacionados
a bolsas nacionais e internacio-
nais, taxas de juros e crédito,
câmbio, commodities, empre-
sas e setores da economia são
acompanhados e analisados por
uma equipe especializada de jor-
nalistas no País e no exterior.

Um diferencial do Broadcast
5.0 é proporcionar ao usuário
um uso mais intuitivo do servi-
ço, o que facilitará o acesso às
informações. Assim, o cliente
gastará menos tempo para to-
mar decisões. Com um clique no
símbolo +, por exemplo, o usuá-
rio que estiver lendo uma notícia
terá acesso a informações esta-
tísticas que antes só eram acessa-
das a partir de um menu. “O
Broadcast 5.0 é um terminal su-
perior ao anterior e representa
um acúmulo de três anos de tra-
balho e mais de R$ 30 milhões de
investimentos”, afirma Daniel

Parke, diretor-geral da Agência
Estado. “Aliado à nossa platafor-
ma de distribuição de notícias Es-
tadão Conteúdo, o novo Broad-
cast reforça a posição de pionei-
rismo e liderança da Agência Esta-
do no mercado brasileiro.”

Na nova versão, há também
um conjunto maior de informa-
ções, com indicadores macroe-
conômicos da Europa, Ásia e
países emergentes, compila-
dos pela Action Economics. Ou-
tra novidade é o serviço Top
News – uma lista de matérias,
escolhidas pelos editores e con-
sideradas as mais importantes
do momento. O Broadcast 5.0
terá ainda boletins de vídeo,
produzidos pela AE TV, com
atualizações do andamento do
mercado financeiro. “São diver-
sas mudanças que, ao simplifi-
car a navegação e oferecer mais
ferramentas, facilitam a vida
dos assinantes”, diz João Cami-
noto, editor-chefe da Agência Es-
tado. “O acesso ao conteúdo
noticioso, que é uma referência
de qualidade, também foi me-
lhorado.”

Ferramentas existentes em
versões anteriores do serviço fo-
ram aprimoradas. É o caso do AE
Chat que permite comunicação
entre usuários, e agora também
a realização de conferências. O
Módulo de Contribuidores, Ren-
da Fixa, AE Negociação e Galeria
de Desktops foram mantidos no
Broadcast 5.0 com aperfeiçoa-
mentos.

A Agência Estado é pioneira na
distribuição de informações onli-
ne e em tempo real e provedora
de soluções eletrônicas para os
mercados profissionais. O servi-
ço AE Broadcast, com mais de 15
mil usuários em sua base, é líder
do mercado. Fundada em 1970, a
Agência Estado produz e difun-
de conteúdo para diversos públi-
cos, como empresários, executi-
vos, instituições financeiras e go-
vernamentais, veículos de comu-
nicação e investidores pessoas fí-
sicas. / EQUIPE AE

● AEtv
Boletins diários e entrevistas
com formadores de opinião
sobre a movimentação dos
mercados no Brasil e no mundo

S e, em janeiro de 2011, eu es-
crevesse uma coluna pre-
vendo que a presidente Dil-
ma Rousseff e seu ministro

das Comunicações, Paulo Bernar-
do, iriam fazer uma parceria alta-
mente benéfica ao País com uma
multinacional norte-americana, de-
tentora de avançada tecnologia de
mobilidade, eu seria chamado de
louco, até pelos esquerdistas mais
flexíveis.

E não digo isso hoje com nenhu-
ma ironia. Essa parceria está sendo
formalizada entre o Brasil e a Qual-
comm, exatamente a corporação de
alta tecnologia baseada em San Die-
go que está entre as mais avançadas
em computação móvel no mundo.

O Brasil está iniciando um proje-
to que visa à universalização da in-
ternet de banda larga e ao desenvol-
vimento tecnológico da indústria
brasileira. Com a mesma indepen-
dência com que temos criticado a
política de comunicações do País
nos últimos anos, não temos agora
nenhum constrangimento em
aplaudir a parceria anunciada.

Tomara que tudo se realize exata-

mente como anunciou o ministro das
Comunicações, em sua palestra no
evento internacional Innovation Qual-
comm, realizado em São Paulo, na se-
mana passada. Os cínicos diriam: me-
lhor do que isso só se for verdade. Os
ingleses, com seu senso de humor, tal-
vez usassem outra frase bem-humora-
da: it is too good to be true.

Caminho certo. Em minha opinião,
Dilma Rousseff e o ministro das Comu-
nicações, Paulo Bernardo, estão no ca-
minho certo. É claro que a banda larga
móvel já despertava grande interesse
da presidente da República e do minis-
tro das Comunicações. O que sur-
preende positivamente agora é cami-
nho delineado por Paulo Bernardo e
aprovado por Dilma, após o encontro
com a equipe da Qualcomm, liderada
por seu presidente mundial, Paul Ja-
cobs, realizado na semana passada em
Brasília.

Segundo o próprio ministro, a au-
diência, prevista inicialmente para 30
minutos, durou uma hora e meia. A
presidente fez muitas perguntas a Ja-
cobs, para saber dos últimos avanços
da banda larga móvel, em especial os

proporcionados pela quarta geração
do celular (4G). Dilma chegou até a
sugerir a visita de uma comitiva de em-
presários da indústria brasileira e do
ministro aos laboratórios da Qual-
comm, em San Diego, para conhecer
de perto os avanços tecnológicos liga-
dos à computação móvel e, em espe-
cial, ao desenvolvimento da 4G.

Segundo Paulo Bernardo, a presiden-
te quer acelerar o processo de atualiza-
ção tecnológica nessa área e está cons-
ciente da necessidade de remover as
pesadas barreiras fiscais que oneram
produtos e serviços de telecomunica-
ções e de internet no Brasil. Além dis-
so, Dilma Rousseff tem interesse em
que o desenvolvimento industrial e os
avanços tecnológicos brasileiros se-
jam concretizados, até se possível
com atalhos que reduzam o tempo de
maturação e evitem que o Brasil tenha
de refazer o mesmo longo caminho tri-
lhado por outros países.

Vantagens. Na verdade, o Brasil só
pode ganhar com uma parceria como a
anunciada e que está em fase de conclu-
são com a Qualcomm – bem como com
outras alianças futuras com empresas
de alta tecnologia dispostas a investir
em pesquisa, em transferir tecnologia
e implantar sistemas avançados no
País. O objetivo central dessa coopera-
ção visa à universalização da internet
de banda larga, com a maior participa-
ção possível de tecnologia absorvida
ou desenvolvida no Brasil.

O ministro relembrou que a expan-
são da rede de telefonia móvel em 2011
foi superior a 40 milhões de celulares,
ou a média de 3,3 milhões de novos
aparelhos por mês, e que a banda larga
móvel teve uma expansão de 100%.
“Achamos, no entanto, que ainda há
certo atraso tecnológico no País nessa
área.”

Para Paulo Bernardo, a nova parce-
ria é muito positiva para o Brasil, em
especial porque a Qualcomm é uma
das empresas mais avançadas na pro-
dução de chipsets e tecnologias de mo-
bilidade do mundo e também porque,
com essa parceria, quatro grupos in-
dustriais brasileiros serão inicialmen-

te beneficiados.
Paul Jacobs anunciou que a em-

presa vai desenvolver chips que fun-
cionem em todas as faixas de 4G
que o Brasil planeja adotar na quar-
ta geração do celular, entre as quais
as faixas leiloadas este ano, de 2,5
gigahertz (GHz) e de 450 me-
gahertz (MHz), bem como a de 700
MHz, a ser oferecida pela Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) no ano que vem. O propósi-
to da Qualcomm é garantir escala
mundial para os equipamentos pro-
duzidos aqui.

Em abril, a empresa já havia assi-
nado memorando de entendimento
com o governo brasileiro para insta-
lar um centro de pesquisa e desen-
volvimento no Brasil, que, segundo
Jacobs, começará a operar no próxi-
mo ano, com cerca de 100 pessoas.
A primeira empresa a participar des-
sa parceria com o centro é a CCE.

Rumo à 4G. A palestra de Paul Ja-
cobs mostrou as grandes tendên-
cias da comunicação e da computa-
ção móvel nos próximos anos. En-
tre os avanços já conquistados está
a multiplicação por mil da capacida-
de das células atuais da terceira ge-
ração (3G), com a tecnologia de
cancelamento de interferência da
utilização das frequências dentro
dos limites da mesma estação ra-
diobase.

Para a Qualcomm, com a 4G, o
futuro próximo será marcado por
uma explosão do uso da nuvem, da
predominância dos aplicativos e da
comunicação de dados sobre todos
os serviços atuais da 3G.

● Ferramentas
Aplicativo gráfico
completo, EMS
para roteamento
e análise em
tempo real das
ordens enviadas
e recebidas

‘O Brasil só pode ganhar
com uma parceria como a
anunciada com Qualcomm’

Mudanças surpreendentes

BREVE LANÇAMENTOBREVE LANÇAMENTO

ATIBAIA

LOTEAMENTO FECHADO
Lotes de 800m2

Realização: Futuras vendas:

BREVE LANÇAMENTOBREVE LANÇAMENTO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

LOTEAMENTO FECHADO
Lotes de 500m2

Realização: Futuras vendas:

BREVE LANÇAMENTOBREVE LANÇAMENTO

CAMPINAS - TAQUARAL

2 e 3 DORMITÓRIOS
Apartamentos de 66 e 87m2

Realização: Futuras vendas:

●✽ esiqueira@telequest.com.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




