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Serviço começa com trailers e filmes eróticos, mas em breve terá câmeras de trânsito 
 
Imagine estar dirigindo seu carro e ouvir pelo rádio que engarrafamento o espera à 
frente. Pelo telefone celular olha as câmeras de trânsito da prefeitura e percebe que 
uma rota alternativa está livre. Parece ficção científica, mas o cenário ficou mais 
próximo com o lançamento do serviço de exibição de vídeos pelo telefone celular, 
apresentado pela Vivo na semana passada. O novo serviço é uma resposta ao Edge, 
tecnologia de transmissão de dados em alta velocidade de redes GSM que chegará ao 
Brasil no próximo ano, com a Claro.  
 
A Vivo está em vantagem porque o download de vídeos já está disponível para quem 
tem os novos celulares com suporte a linguagem Brew - os modelos são o LG Life, 
Motorola T720 e Toshiba Audiovox.  
 
Na estréia do serviço, a operadora está oferecendo trailers de filmes e promete clipes 
de música para breve. Se o cliente estiver em áreas com cobertura da rede de 
transmissão de dados 1xRTT, disponível no Rio de Janeiro, Macaé, grande São Paulo e 
Curitiba, demorará de 10 a 20 segundos para baixar os vídeos, pagando entre R$ 3 e 
R$ 6. Se ele estiver fora da área com cobertura da rede mais rápida, esperará um ou 
dois minutos para visualizar o vídeo, mas em compensação paga menos. Como os 
aparelhos com suporte a Brew têm capacidade de 1 MB, os usuários poderão guardar 
cerca de seis vídeos no celular.  
 
Um serviço que, com certeza, fará sucesso entre os solitários é o download de vídeos 
eróticos, que ainda dependerá de uma assinatura mensal de R$ 10. Para quem tem 
filhos em casa e não deseja que eles vejam pornografia pelo telefone celular, uma 
comodidade: o serviço só poderá ser ativado por senha.  
Mas ainda demorará algumas semanas para que o serviço de câmeras de trânsito 
esteja disponível. Como ele depende de um streaming de vídeo, só estará disponível 
em áreas com cobertura de 1xRTT. Ele também exigirá o pagamento de uma 
assinatura mensal, cujo valor ainda não foi definido.  
 
Outra opção será o Vídeo ao Vivo, que dependerá de uma webcam ou câmera de vídeo 
eletrônico conectada a um computador e ligada à internet. A Vivo imagina que o 
serviço poderá ser contratado pelo lojista que deseja acompanhar o movimento de seu 
negócio, pela mãe preocupada com a atividade do filho ou com a movimentação na 
porta de sua casa.  
 
- Inicialmente, o download de vídeo terá um apelo de entretenimento, com os trailers 
e videoclips. Mas a exibição das câmeras de trânsito é sua killer application. Acho que 
quem experimentar uma vez não conseguirá mais entrar no carro antes de checar o 
tráfego pelo celular - aposta o diretor de negócios de dados da Vivo, Roger Solé. 
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