
Dígitro cria canal que reconhece voz
A empresa catarinense Dígitro Tecnologia desenvolveu um canal de

atendimento robótico personalizado, capaz de reconhecer por voz

clientes antes mesmo de eles se identificarem pelo nome. Com a

identificação automática, a tecnologia pode, por exemplo, direcionar

clientes especiais para um atendimento VIP, ou reconhecer um

usuário e relacioná-lo a um produto ou serviço da empresa.

Está disponível na loja de exten-
sões do navegador Chrome, a par-
tir de hoje, uma nova versão do
aplicativo Babblr, agora revigora-
do pelo Realtime. O Babblr permi-
te a conversa ao vivo, em tempo
real, dentro de páginas do Tum-
blr. Comprado há duas semanas
pelo gigante Yahoo, que desembol-
sou US$ 1,1 bilhão na operação, o
Tumblr é um serviço gratuito de
criação de blogs em permanente
crescimento, que já conta com
mais de 30 milhões de usuários
em todo o mundo.

Ainda em fase experimental, o
Babblr foi oficialmente apresenta-
do no dia 7 de maio. O sucesso foi
tão grande que seus servidores
não aguentaram a alta procura.
Em apenas 24 horas, mais de 250
mil assinantes fizeram o down-

load do aplicativo, sendo que 30
mil deles somente nas três primei-
ras horas. A empresa, que tem ape-
nas três funcionários, não segu-
rou o tráfego pesado, e o serviço
foi retirado do ar, para decepção
de seus usuários. Afinal, a promes-
sa de que os “tumbleiros” pode-
riam interagir em tempo real com
seus seguidores era bastante tenta-
dora. De certa maneira, Babblr re-
petiu o erro de outras start-ups,
sendo vítima de seu sucesso ao
não acreditar que sua proposta se-
ria aceita de forma retumbante.

Foi aí que entrou no jogo a Real-
time, fechando rapidamente um
acordo com a Babblr para forne-
cer um sistema mais rápido e mais
leve. Bola dentro.

Com o Tumblr vivendo agora
sob o guarda-chuva do Yahoo, a
Realtime comemora sua entrada
no coração dos grandes players
mundiais da internet.

“Pela primeira vez o Tumblr te-
rá uma solução de chat , e o siste-
ma que está por trás é Realtime”,
disse o André Parreira, presidente-
executivo da Internet Business Te-
chnologies (IBT) — responsável pe-
la Realtime e que faz parte da hol-
ding brasileira de investimentos
BRZtech, ao lado de Mobbit, Heal-
th Innovation Systems e iG.

ARealtime foi criada em agosto
passado e tem merecido cada vez
mais atenção da imprensa espe-
cializada em tecnologia. Receben-
do inicialmente US$ 100 milhões
de investimentos, a empresa já es-
tá avaliada em US$ 1 bilhão, en-
trando para o concorrido “Clube
do bilhão de dólares”, lista organi-
zada anualmente pelo respeitado
site “The Huffington Post” com as
start-ups mais bem cotadas no
mercado de tecnologia da informa-
ção. Trata-se de uma deferência
importante, considerando que

Realtime fica, agora, ao lado de jo-
vens empresas como Airbnb, Dro-
pbox e o “já velho” Twitter — que,
aos sete anos de idade, está avalia-
do em US$ 8 bilhões, de acordo
com o mesmo site.

O Babblr promete agitar ainda
mais o Tumblr — que tem sido
apontado com o destino preferido
de milhões de jovens que têm fugi-
do do Facebook, sobretudo depois
que seus pais começaram a fre-
quentar a rede social de Mark Zu-
ckerberg, numa espécie de incô-
moda “inclusão digital”.

O aplicativo revigorado propi-
cia a criação de salas de chat (ou se-
ja, bate-papo) entre os usuários
do Tumblr e outras funcionalida-
des. A experiência de Realtime
com grandes enquetes em tempo
real vai fazer a diferença.

A conversa pode ser feita em
grupo ou em reservado. A tecnolo-
gia do Realtime reduz o tempo na
interação entre os usuários que te-
nham a extensão instalada no seu
navegador Chrome. A empresa
diz que planeja para breve a libera-
ção do sistema para os outros bro-
wsers disponíveis, além de smar-
tphones e outros dispositivos mó-
veis. A ideia, claro, é reforçar a pre-
sença em todas as redes sociais,
além de Tumblr.

O novo aplicativo pode ser bai-
xado em www.google.com/intl/
pt-BR/chrome/webstore/exten-
sions.html.
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Realtime fecha parceria
para reforçar o Tumblr

AdreesLatif/Reuters

Serviço inicial não
aguentou o sucesso
de 30 mil downloads
em apenas três horas,
que acabou
sobrecarregando os
servidores da Babblr.
Realtime promete
suportar o tráfego

Criada em agosto
passado, Realtime
já faz parte da seleta
lista de empresas
que valem mais de
US$ 1 bilhão, divulgada
anualmente pelo
conceituado site
“Huffington Post”

Desenvolvedora brasileira acelera serviço de chat na comunidade comprada pelo Yahoo
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Text Box
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