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Na quinta-feira, a Microsoft co-
locou no ar a versão final do
MSN Messenger 7.0, que saiu
em beta (formato para teste)
em novembro do ano passado e
conquistou, de cara, metade
dos 10 milhões de usuários bra-
sileiros do programa.

Ao contrário do que costuma-
va ocorrer em lançamentos des-
se tipo, a versão final do Mes-
senger 7.0 traz muitas novida-
des com relação ao beta.

Uma das mais bacanas é a
ferramenta de compartilhamen-
to de fotos pela janela de con-
versa, a Foto Swap, que a Mi-
crosoft promete colocar em
operação ainda nesta segunda-
feira. Ajustes técnicos impedi-
ram que o serviço saísse junto
com o programa.

O Foto Swap abre uma jane-
la no Messenger, como as usa-
das para os jogos online. Nela,
o usuário pode montar um sli-
deshow (apresentação de sli-
des) para mostrar as imagens a
seu convidado.

É mais rápido do que man-

dar alguém para o fotolog e ain-
da dá para passar o controle da
exibição para o convidado, que
pode aproveitar para mostrar as
fotos de suas últimas férias.

O programa tem também no-
vos Winks (mensagens anima-
das), sendo dois exclusivos pa-
ra os usuários brasileiros, e pa-
cotes temáticos com Winks,
emoticons, planos de fundo e fi-
guras de exibição.

Os dois primeiros pacotes
que entraram no ar foram o da
Coca-Cola e o de Esportes Ra-
dicais. A Microsoft promete tro-
cá-los de tempos em tempos, as-

sim que conseguir novos anun-
ciantes interessados em apro-
veitar o espaço.

Outras novidades: a figura de
exibição de cada amigo agora
aparece ao lado do nome da pes-
soa na lista de contatos e, se ela
tiver um Meu Espaço (MSN Spa-
ces, serviço de blog/fotolog do
MSN), uma estrelinha aparecerá
ao lado de seu nome sempre que
a página for atualizada. Depois
que o usuário conferir o blog do
amigo, a estrelinha some.

Para facilitar a identificação
dos amigos, que nem sempre é
fácil com a adoção de apelidos

gigantescos, a partir desta ver-
são do Messenger o nome da
pessoa tem exibição fixa na te-
la e a frase do dia entra ao lado
dele, após um hífen.

Outra coisa bem bacana é a
ferramenta Estou Ouvindo – o
usuário indica o som que está
rolando em seu computador no
momento e quem se interessar
pode clicar no link, que leva di-
reto para a loja virtual MSN
Música.

Além disso, o programa ga-
nhou integração com o Windo-
ws Media Player e com o iTu-
nes, uma boa notícia para quem

ouve som no PC.
Mas o maior investimento da

Microsoft no MSN Messenger
7.0, segundo Marcos Swaro-
wsky, gerente de marketing da
MSN Brasil, foi na melhoria das
tecnologias de áudio e vídeo.

Dá para colocar a videocon-
ferência em tela cheia, por
exemplo. “Lembra o telefone
dos Jetsons”, compara Swaro-
wsky, acrescentando que a
idéia é que as pessoas passem a
usar mais o recurso. O endere-
ço para baixar o programa é ht-
tp://messenger.msn.com.br.
Em português.●
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As operadoras de TV por assina-
tura estão apostando cada vez
mais no mercado de voz sobre
IP, tecnologia que permite a co-
municação de voz pela internet
banda larga.

A TVA, que já oferecia o
Ajato voz, destinado às empre-
sas, vai lançar no próximo mês
um serviço mais completo e
que também será vantajoso pa-
ra assinantes residenciais, se-
gundo o diretor de novos negó-

cios e tecnologia da compa-
nhia, Amilton de Lucca.

Agora, a grande vantagem é
que, além de poder fazer ligações
do telefone IP para um conven-
cional, seus clientes também po-
derão receber chamadas. A TVA
ainda promete tarifas bem mais
baratas, mesmo se as chamadas
forem para telefones convencio-
nais com outro DDD.

“O objetivo é ter um telefone
avançado em tecnologia, mas
bem semelhante ao modo de usar
de um equipamento convencio-
nal ”, diz Lucca. A conexão será
feita através de um aparelho cha-

mado ATA, que custa R$ 399,
uma espécie de adaptador que in-
terliga o cabo de rede da internet,
o computador e até dois telefo-
nes convencionais.

O usuário não precisa estar
com o computador ligado para
usar o serviço, e ainda terá outras
vantagens como acesso da caixa
postal e consulta da conta parcial
pela internet.

Lucca conta que a empresa
está seguindo a mesma estraté-
gia desde 1999, quando lançou
o serviço de banda larga, que é
acompanhar a tendência mun-
dial de operar três serviços na

mesma estrutura.
Para oferecer VoIP, a TVA

fez uma parceria com a Net2pho-
ne, desenvolvedora da tecnolo-
gia que vai ser usada, e com a bra-
sileira Primeira Escolha, que pos-
sui licença do serviço.

Ele ainda afirma que, segundo
o conceito que está em discussão
no mundo, o serviço da TVA se-
rá “o primeiro telefone VoIP de
verdade”, em que a distância geo-
gráfica nunca é considerada.

A Net, outra provedora de TV
por assinatura, também promete
entrar nesse mercado. Na semana
passada, ela divulgou que está

em fase de testes e que pretende
disponibilizar o serviço ainda es-
te ano. Apesar disso, ao ser pro-
curada pelo Estado, a empresa
se recusou a falar sobre o assun-
to.

A operadora de telefonia GVT
oferece VoIP desde setembro do
ano passado.

Ela afirma que outras empre-
sas do ramo ainda não ofere-
cem esse serviço porque te-
mem perder a receita de liga-
ções de longa distância. Mas
que logo os usuários estarão
exigindo esse tipo de serviço.

O sistema usado é bem pare-

cido com o que vai ser lançado
pela TVA, mas a GVT afirma
que só tem vantagem quem con-
trata um plano especial para
uma determinada cidade, pois
passa a pagar tarifa local quan-
do liga para algum número do
município escolhido.

Quem quiser contratar o pa-
cote de 180 minutos da GVT,
além de adquirir o ATA, paga
uma mensalidade de R$ 29,80
e tarifas extras com ligações
para celular.

Existem ainda outras empresas
que já oferecem esse serviço como
a Redevox (www.redevox.com) e
a Transit (www.i9transit.net).●

Os hackers criaram um ví-
rus capaz de contaminar te-
lefones celulares equipados
com o sistema operacional
Symbian Series 60.

Conhecida por Fontal.A,
a praga digital instala um ar-
quivo corrompido nos tele-
foninhos. O arquivo faz
com que o celular ligue e
desligue continuamente, po-
dendo danificar o aparelho.

O Fontal.A também dani-
fica o gerenciador de aplica-
tivos do sistema operacio-
nal Symbian. Desse modo,
ele não pode ser desinstala-
do.

Além disso, a praga impe-
de que outros aplicativos se-
jam instalados nos telefo-
nes. Os celulares que po-
dem ser afetados pelo vírus
são o Nokia 7650, Nokia
6620, Panasonic X700, Sie-
mens SX1 e Sendo X

Felizmente, o vírus não
consegue se espalhar para
outros celulares automatica-
mente. Para ter o telefone
contaminado, o dono deve
baixar a praga de algum site
e instalá-la. Há quem instale
a praga por engano, pois ela
chega disfarçada de um jo-
go para celular.

De acordo com a empresa
de segurança F-Secure, a
única maneira de eliminar o
vírus é reformatar o celular.

O procedimento, porém,
apaga todos os dados arma-
zenados nos celulares, co-
mo agenda de endereços,
imagens e outros arquivos.●

A rede de hipermercados
Extra pegou carona na onda
da inclusão digital e lançou
um computador de baixo
custo. Batizado de Linuxx,
o PC vai custar R$ 1.394.
Vem equipado com chip In-
tel Celeron D315, disco rígi-
do de 40 GB, 128 MB de
RAM e gravador de CD.

Além disso, ele vem com
o sistema operacional Li-
nux instalado e o pacote de
aplicativos para escritório
StarOffice. O pacote tem
editor de textos, planilha e
programa para criar apresen-
tações e é compatível com o
Microsoft Office.

De acordo com o Extra,
que pertence ao grupo Pão
de Açúcar, o objetivo é faci-
litar a inclusão digital, en-
quanto o governo federal
não define as regras para o
PC Conectado.

O PC Conectado é um
projeto que vai oferecer à
população computadores
por menos de R$ 1.400. Os
equipamentos também pode-
rão ser parcelados em até 24
vezes de R$ 99.

O lançamento do Linuxx
está sendo realizado duran-
te a 6.ª edição da Feira da In-
formática do Extra.

Quem comprar o compu-
tador na feira ganha um mês
de acesso gratuito à inter-
net, oferecido pelo portal
Terra. O PC também é insta-
lado na casa do cliente gra-
tuitamente.●

Cibele Gandolpho

A comunidade virtual ameri-
cana Orkut pegou todo mun-
do de surpresa na semana pas-
sada ao lançar uma versão iné-
dita em português do serviço
para usuários cadastrados
com a nacionalidade Brasil.
Essa é a primeira vez que o
Orkut está disponível em um
idioma além do inglês.

Que a comunidade está ca-
da vez mais verde e amarela
ninguém duvida. Ao entra-
rem no site www.orkut.com,
os brasileiros são direciona-
dos automaticamente para a
versão em português. No en-
tanto, se mesmo assim quiser
navegar em inglês, basta co-
nectar na opção “Orkut in En-
glish”.

Por causa da invasão de bra-
sileiros no Orkut, o site, que é
mantido pelo Google nos Es-
tados Unidos, resolveu lançar
a nova versão.

Nos dados demográficos
do Orkut da última sexta-fei-
ra, dos mais de 4,8 milhões de
usuários cadastrados na rede,
o Brasil estava em primeiro lu-
gar com 66,49% (cerca de
3,16 milhões de membros).
Em segundo, estão os Estados
Unidos, com 8,52%, e, em ter-
ceiro, o Irã, com 6,72%.

Todos os recursos do servi-
ço, como grupos, amigos,
mensagens, etc., estão em por-
tuguês. No entanto, pode ain-
da haver alguns bugs no siste-
ma, como exibir uma ou outra
página em inglês, ou algumas
frases.

Em um comunicado da co-
munidade virtual, foi divulga-
do que o Google tem planos
de criar interfaces em irania-
no e paquistanês. Além disso,
a comunidade teve uma res-
posta muito popular no Brasil
e isso animou a equipe para
oferecer a versão em portu-
guês.

Como a maioria dos brasi-
leiros no Orkut se comuni-
cam em português, os ameri-
canos se mostraram irritados
e trocaram muitas farpas com
os brasileiros em 2004.

A briga entre os usuários
dos dois países rendeu, no
ano passado, uma mudança
dos administradores do
Orkut, que criaram a opção de
definir uma língua-padrão pa-
ra uma determinada comuni-
dade. Mas a versão em portu-
guês não tinha entrado no ar
até então.

A liderança brasileira seria
maior se muitos usuários do
Brasil não tivessem se cadas-
trado com outras nacionalida-
des, depois que surgiram boa-
tos em 2004 que o Orkut esta-
va boicotando os acessos de
brasileiros, tornando o servi-
ço mais lento, etc.

Emumasemanaqueoservi-
ço em português está no ar, os
membros já até criaram comu-
nidades para questionar quem
traduziu o Orkut, duvidando
que a iniciativa não tenha par-
tido do próprio site. Uma da
comunidades é a “Quem tra-
duziu o Orkut?” (www.orkut.
com/Commun i t y . a spx?
cmm=1741216).

Em 2004, o Google estava
contratando pessoas que falas-
sem português. Prova de que
a intenção de oferecer a ver-
são em português para os bra-
sileiros não é nova.●
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