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O Grupo Casino negou ter feito
aquisições de papéis da CDB
(Pão de Açúcar) em momento
proibido. A Rio Bravo Investi-
mentos entrou com queixa na
Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) contestando a eleva-
ção da participação do Casino
na empresa brasileira anuncia-
da durante o curso das negocia-
ções entre o Pão de Açúcar e o
Carrefour, posteriormente
abandonadas. O grupo francês
garante que não teve acesso a
informações privilegiadas para
fazer a aquisição e alega que sou-
be das conversas pelos jornais.

A TAM informou ontem que foi
concluída “de modo satisfató-
rio” a etapa de due diligen-
ce na Trip. Essa análise
faz parte do proces-
so para fechamento
efetivo da aliança
estratégica anun-
ciada no fim de
março. Na ocasião,
a TAM acertou um
acordo para adquirir
31% da Trip. A TAM tam-
bém informou que a Trip deve-
rá implantar uma nova platafor-
ma de reservas, vendas e check-
in ainda nesta semana.

SIDERURGIA
Casino nega ilegalidade
em compra de ações

A Kraft Foods anunciou ontem
que se dividirá em duas empre-

sas de capital aberto, sen-
do que uma consolida-

rá o negócio de petis-
cos em várias partes
do mundo e outra
envolverá produtos
de mercearia na

América do Norte. A
empresa afirmou es-

perar apresentar o ne-
gócio de mercearia a acio-

nistas até o final de 2012. A uni-
dade – com receita anual de
US$ 16 bilhões – incluirá bebi-
das, queijos e refeições prontas.

O presidente da Gerdau, André
Gerdau Johannpeter, afirmou
ontem que a companhia já con-
tratou uma empresa para “apro-
fundar os estudos sobre as
alternativas para a co-
mercialização dos ati-
vos minerais”, para dar
continuidade ao plano
da empresa de moneti-
zar esse recursos. “Se-
rão analisadas as la-
vras, o proces-
samento,
logística,
armazena-

gem e a comercialização de mi-
nério de ferro de nossas minas”,
disse o presidente da siderúrgi-
ca. Em março, a Gerdau comuni-

cou ao mercado que preten-
de comercializar seus ati-

vos de minério de ferro e
que seus recursos mine-
rais medidos, indicados e
inferidos somavam 2,9

bilhões de toneladas. O
teor médio do minério

de ferro dessas
reservas é de

cerca de
41%.

AVIAÇÃO

Negócios

TAM conclui processo
de due diligence da Trip

Sony nega saída do
mercado de televisores

Ethevaldo Siqueira
Renato Cruz

Enquanto, no Brasil, a maioria
das operadoras costuma garan-
tir somente 10% da velocidade
prevista em contrato, nos Esta-
dos Unidos os consumidores
conseguem receber, em média,

mais de 80% do que contrata-
ram, mesmo em horário de pico.
Um estudo da Federal Commu-
nications Commission, agência
reguladora americana, mostra
que quem possui acesso por fi-
bra óptica chega a conseguir um
acesso mais rápido que o previs-
to no contrato.

A FCC publicou esta semana o
relatório Measuring Broadband
America, em que apresenta os
resultados de testes de velocida-
de de banda larga com consumi-
dores, como foi recomendado
pelo Plano Nacional de Banda
Larga americano, lançado no

ano passado.
Durante o mês de março deste

ano, foram testados os serviços
prestados pelos 13 maiores pro-
vedores dos EUA, a partir da resi-
dência de milhares de voluntá-
rios, com conexões de DSL (tec-
nologia que usa a rede telefôni-
ca), cabo e fibras ópticas.

O estudo mostrou que, em mé-
dia, durante o horário de pico, os
serviços de DSL oferecem veloci-
dades de download que corres-
pondem a 82% da anunciada pe-
las operadoras em seu material
de divulgação. Na tecnologia de
cabo, o desempenho chega a
93% e, nos acessos em fibra, ela é
maior do que o anunciado, com
114% de velocidade média. Foi
considerado horário de pico o pe-
ríodo de 19h às 23h.

Quando comparou o horário
de pico com uma média de 24 ho-
ras, a FCC descobriu que as cone-
xões de DSL perdem 5,5% de ve-
locidade no horário de maior trá-

fego, o cabo perde 7,3% e a fibra
óptica somente 0,4%.

Serviços. A FCC também anali-
sou o desempenho da banda lar-
ga nos diferentes tipos de servi-
ço oferecidos via internet. Na na-
vegação na web, a performance
melhora de acordo com a veloci-
dade do serviço, mas somente
até 10 megabits por segundo
(Mbps). A partir daí, o desempe-
nho passa a ser limitado por ou-
tros fatores, como a latência
(tempo de resposta).

“Nessas camadas mais altas,
os consumidores provavelmen-
te não experimentam melhora
na navegação básica na web ao
elevar a velocidade – por exem-
plo, passando de uma banda lar-
ga de 10 Mbps para uma de 25
Mbps”, apontou a FCC.

Segundo o relatório, os servi-
ços de voz sobre internet (VoIP,
na sigla em inglês) funcionam
com velocidade a partir de 100

quilobits por segundo (kbps),
desde que a latência seja baixa, e
teve performance adequada em
todos os serviços testados.
Quando o acesso é compartilha-
do com outros serviços, no en-
tanto, a qualidade pode ser preju-
dicada.

Em relação ao vídeo “strea-
ming” (recebido em tempo real,
enquanto é visto), a qualidade
precisa estar de acordo com a ve-
locidade contratada. Como
exemplo, o relatório apontou
que um vídeo com qualidade pa-
drão pode ser visto com cone-
xões abaixo de 1 Mbps. Vídeos
em alta definição, por outro la-
do, exigem velocidades de 2
Mbps ou mais.

No Brasil, as operadoras costu-
mam argumentar que um au-
mento da velocidade de fato pa-
ra o consumidor poderia elevar
os preços da banda larga, pois exi-
giria investimento extra em capa-
cidade de rede.

VAREJO ALIMENTOS TECNOLOGIA

Internet. LinkedIn surpreende
com lucro no 2º trimestre

Estudo da FCC, agência
reguladora dos EUA,
mostra que clientes de
fibras ópticas chegam a
receber mais de 100%
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Gerdau contrata empresa para estudar
novos passos na área de mineração

Nos EUA, velocidade
média ultrapassa
80% do anunciado

Kraft Foods se dividirá
em duas companhias

A Sony descartou abandonar
suas operações de televisores
ou a joint venture para a fabrica-
ção de painéis LCD que man-
tém com a Samsung Electro-
nics, em meio aos seus esforços
para reformar sua deficitária
divisão de TVs. O segundo em
comando do conglomerado de
eletrônica e entretenimento,
Kazuo Hirai, disse ontem que a
empresa não considera vender
suas fábricas, mas pensará em
novas parcerias. “As TVs são
um dos principais negócios da
Sony e seria impensável para
nós reduzi-lo”, afirmou.

economia.estadão.com.br

Velocidade da banda larga terá de ser
pelo menos 60% do que contrato prevê

● Metas

Lentidão. Proposta que vai a consulta pública prevê que, em dois anos, o piso da velocidade subirá para 80% do que é
contratado; atualmente, a maioria das operadoras garante somente 10% daquilo que o consumidor paga ao contratar o serviço

Aferição. Sardenberg, da Anatel, afirmou que, de acordo com a proposta, o próprio usuário poderá baixar um software para testar performance do acesso

31%

Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

Os maiores provedores de in-
ternet banda larga fixa do País
serão obrigados a fornecer
aos usuários pelo menos uma
média de 60% da velocidade
contratada, segundo proposta
de regulamento de qualidade
para o serviço, aprovada on-
tem pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel).

Após 12 meses, a exigência mí-
nima passará para 70%, e chega-
rá a 80% depois de mais um ano.
Atualmente, não existe um pata-
mar mínimo exigido para o servi-
ço fixo de dados, sendo que as
operadoras normalmente esta-
belecem um piso de 10% nos con-
tratos.

“A proposta também prevê
que o próprio usuário tenha
oportunidade de efetuar a medi-
ção da velocidade por meio de
um software gratuito que será
fornecido pelas operadoras”,
afirmou o presidente da Anatel,
Ronaldo Sardenberg.

Entretanto, as novas regras –
que ainda passarão por consulta
pública – determinam que a cha-
mada velocidade instantânea de
transmissão de dados pela opera-
dora a ser medida pelos usuários
poderá ser de no mínimo 20%
em até 95% das aferições. Nos
anos seguintes, essa tolerância
passará para 30% e 40% da veloci-
dade de transmissão. As exigên-
cias valem para o período de
maior tráfego nas redes, entre
10h e 22h.

Interrupção. Além da meta de
qualidade para a velocidade, a
Anatel estipulou que o serviço
não poderá ser interrompido
por mais de 7 horas e 12 minutos
a cada mês. Esse período equiva-
le a 1% das horas em um mês.
Após um ano, o limite cairá pela
metade, para apenas 3 horas e 36

minutos.
De acordo com Sardenberg, o

regulamento estava previsto no
decreto do Plano Geral de Metas
de Universalização (PGMU),
lançado em junho deste ano, e
também valerá para os contra-
tos de internet fixa do Plano Na-
cional de Banda Larga (PNBL),
cuja meta é levar conexão de 1
megabit por segundo (Mbps) a
todo o País até 2014, por até R$ 35
mensais.

Segundo ele, no entanto, as
normas de qualidade só serão
exigidas das 13 prestadoras com
mais de 50 mil clientes no País e
deve servir de estímulo às outras
2.987 menores companhias, que
terão de alcançar naturalmente

esses padrões para se consolida-
rem.

Capacidade. As novas regras
também impõem como meta
que a taxa de ocupação das redes
não ultrapasse 80% na maior par-
te do tempo. Para se evitar uma
sobrecarga no tráfego de dados,
as maiores operadoras deverão
ampliar suas redes em um prazo
de até 30 dias, sempre que o uso
da estrutura chegar a 90% da ca-
pacidade.

Além disso, essas companhias
terão de manter serviços de aten-
dimento ao cliente (SAC) por te-
lefone, a exemplo das empresas
de telefonia, com prazos específi-
cos para o atendimento das de-

mandas dos usuários.
Para que as operadoras de tele-

comunicações se adaptem às no-
vas exigências, o cumprimento
das metas de qualidade só será
cobrado pela Anatel a partir do
nono mês após a aprovação final
do regulamento, que deve acon-
tecer até outubro.

Para incentivar a entrada de
novas empresas no mercado bra-
sileiro de banda larga, a Anatel
também propôs a redução dos
preços cobrados pela autoriza-
ção para que empresas menores
passem a oferecer internet ban-
da larga fixa.

Atualmente, a outorga custa
R$ 9 mil, independentemente
do tamanho e do alcance das

prestadoras, mas, com a mudan-
ça, o custo para operadoras mu-
nicipais de banda larga cairá pa-
ra apenas R$ 400, enquanto as
operadoras estaduais terão de
pagar R$ 1.200 pela licença.

Posição. A Telebrasil, associa-
ção que reúne empresas de tele-
comunicações, preferiu não co-
mentar a proposta colocada em
consulta pública pela Anatel. Se-
gundo sua assessoria, os técni-
cos da associação ainda preci-
sam analisar o texto.

A garantia de uma velocidade
mínima próxima da contratada é
uma reivindicação antiga das en-
tidades de defesa do consumi-
dor.

das ações da
Trip devem

passar para as
mãos da TAM

estadão.com.br

7h12
será o período máximo mensal
em que o serviço de banda larga
poderá ser interrompido, sendo
equivalente a 1% das horas em
um mês. Após um ano, esse limi-
te cairá pela metade.

13
empresas, as maiores do merca-
do, estarão obrigadas a cumprir
as metas, com o objetivo de in-
centivar pequenos provedores.
Empresas de atuação regional
pagarão menos pelas outorgas.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 ago. 2011, Economia & Negócios, p. B14.




