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As principais empresas de
software e hardware uniram for-
ças com as operadoras móveis e
fabricantes de aparelhos de tele-
fone em um empreendimento
inédito com o propósito de criar
uma nova divisão na internet

Microsoft, Nokia, Vodafone,
GSM Association, HP, Orange,
Samsung e Sun Microsystems
anunciaram ontem que estão
apresentando um pedido para
um domínio móvel de alto nível
— da mesma categoria a que
pertencem os domínios .com e
.org — e, se tiverem êxito, deve-
rão atuar em conjunto como

agências de registro para o en-
dereço pontomóvel.

A iniciativa poderá abrir bi-
lhões de endereços para uso mó-
vel e agilizar a adoção de novas
tecnologias para usuários mó-
veis na comparação com os que
surfam na internet. Mas seus pro-
ponentes negaram que isso cria-
rá uma internet dividida ou de
duas velocidades.

Bill Plummer, presidente para
assuntos estratégicos da Nokia, ex-
plicou: "Existe e continuará exis-
tindo apenas uma internet. A in-
tenção não é criar uma internet
móvel distinta e sim, a de reconhe-
cer que a experiência móvel é dife-
rente da experiência fixa, portanto
esta complementará aquela".

A indústria móvel concluiu

que necessita de seu próprio do-
mínio, uma vez que os dispositi-
vos se tornaram capazes de aces-
sar a internet a velocidades mais
aceleradas. Tecnologias do tipo
GPRS, Wi-Fi e os novos fones 3G
permitem velocidades maiores,
porém a experiência dos usuá-
rios sofreu pelo fato de a inter-
net não ser projetada para dis-
positivos e por ser difícil encon-
trar serviços móveis.

Mike Wehrs, diretor de normas
móveis da Microsoft, disse algo a
respeito de um endereço "restau-
rante.móvel", que será capaz de
atender automaticamente um
website com uma lista de restau-
rantes localizados na vizinhança
de um dispositivo móvel, usando
tecnologias baseadas em localiza-

ção. Qualquer pessoa que estiver
hospedando seu próprio website
em seu dispositivo móvel terá con-
dições de sair de um avião e regis-
trá-lo na internet em segundos, na
comparação com os dois dias que
essa tarefa pode consumir hoje pa-
ra propagar essa informação.

O pontomóvel, com seu acesso
aos serviços mais atuais, reunirá
mais condições de introduzir
tecnologias novas e mais seguras
— como o padrão de endereça-
mento da versão 6 do IP— do que
a internet existente, com seu
equipamento mais antigo.

O sufixo exato ainda deverá ser
acertado com a Icann, o organis-
mo que administra o processo de
concessão de nomes, o que poderá
demandar de quatro a seis meses.


