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TELECOMUNICAÇÕES

Vivendi negocia venda de participação
de 53% na Maroc, que vale ¤ 4 bilhões
A Vivendi está negociando a contratação de profissionais do
Crédit Agricole e do Lazard para sondar o interesse do mercado
em sua participação de 53% na Maroc Telecom, maior operadora
de telefonia do Marrocos. A participação vale cerca de ¤4 bilhões.
O conglomerado francês de mídia e telecomunicações revisa seu
portfólio e sua estratégia em uma tentativa de reduzir o endividamento.

Até 2020, 28 bilhões de
aparelhos estarão na web
Francois Guillot/AFP

No ano passado, 8 bilhões de
equipamentos estavam ligados
à rede, diz IMS Research

ser banidas do mercado americano porque a possível influência do governo chinês sobre
elas é uma ameaça à segurança.
A Cisco encerrou uma longa
As duas companhias negaparceria de vendas com a ZTE
ram as acusações.
após investigar as acusações de
Um porta-voz da ZTE se proque a fabricante chinesa de
nunciou sobre a decisão da Cisequipamentos de telecomunicaco de cortar relações. “A ZTE
ção vendeu equipamentos de
está muito preocupada com o
rede da Cisco ao Irã.
assunto e está entrando em
A Cisco começou a investigacontato com a Cisco. Ao mesção após reportamo tempo, a ZTE
gens da Reuters
está ativamente
As duas
em março e abril
cooperando com
companhias de
terem mostrado
o governo dos
telecomunicação EUA sobre a incomo a HTC ilegalmente tinha
foram parceiras vestigação convendido à maior
tra o Irã”.
de negócios
empresa de teleEm entrevista
por sete anos
comunicação do
recente, o presiIrã equipamendente-executivo
tos da Cisco e outras compada Cisco, John Chambers, recunhias dos EUA.
sou-se a discutir os resultados
As matérias estimularam inda investigação, mas ressaltou
vestigações internas nas empreque a companhia “não tolera
sas envolvidas, assim como do
nenhuma venda direta ou indiDepartamento de Comércio
reta” de seus equipamentos panorte-americano, do FBI e de
ra países sob embargo dos EUA,
um comitê de deputados em
como o Irã.
Washington.
A Cisco e a ZTE foram parceiUm comitê da Câmara dos
ras por sete anos, numa relação
Deputados afirmou em parecer
por vezes conturbada, segundo
prévio que divulgará nesta seum ex-executivo da Cisco. A
mana que a HTC e a fabricante
ZTE via a parceria como uma
chinesa de equipamentos de teoportunidades de negócio na
lecomunicação Huawei devem
China e na Ásia-Pacífico. ■
Segundo acusações,
empresas comercializavam
equipamentos da americana
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Explosão na venda de tablets vai exigir mais capacidade de internet

é

TODO MUNDO LIGADO

o

Número de dispositivos
conectados à internet

tig

A base de dispositivos conectados à internet vai atingir 9,6 bilhões ao final de 2012. Conforme pesquisa da IMS Research,
este número representa um
crescimento de 20% sobre os 8
bilhões de equipamentos em
2011. Isso em um cenário que a
economia mundial, de acordo
com perspectivas do início do
ano da Conferência das Nações
Unidas para Comércio e Desenvolvimento (Unctad), irá se mover apenas 2,3%, tomando como referência as mesmas bases
comparativas.
“A companhia acredita que
a terceira onda de crescimento
dos dispositivos conectados está acelerando, e isso irá direcionar a um ambiente com muito
mais dispositivos conectados
até 2020, totalizando 28 bilhões ao final daquele ano”,
disse o material encaminhado
à imprensa.
De acordo com Bill Morelli,
diretor associado da IMS Research, “há um número de direcionamentos-chave por trás do
crescimento para fazer com que
mais dispositivos sejam conectados à internet. Isso inclui avanços impressionantes em tecnologia de processamento, especialmente daqueles com baixo
consumo de energia, que serão
essenciais para muitos dispositivos industriais que ainda não
são conectados. A maior parte
desse equipamento não tem
acesso pronto à energia e precisará permanecer ligado em baterias”, pontuou no documento
de divulgação do estudo.

s.

redacao@brasileconomico.com.br
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Novos protocolos

Fonte: IMS Research

Há outros norteadores que devem auxiliar o crescimento da
conexão à web. O primeiro é a
transição do protocolo de internet IPv4 para o IPv6, que aumenta o número de endereços
IPs existentes. O IPv4 tem cerca
de 4,3 bilhões de endereços únicos, muito dos quais já estão esgotados. Como comparação, o
protocolo IPv6 é capaz de suportar um número muito maior, o
que é muito importante quando
consideramos aplicações construídas para automatização ou

rede industrial, que pode precisar de centenas de milhares por
fábrica. Com IPv6, serão 340
decilhões de combinações.
O segundo motivo é a entrega agressiva da próxima geração de redes celulares. Para dispositivos de consumo como tablets e laptops, redes de maior
velocidade são críticas, já que
uma transmissão de dados rica
de vídeo consome muita banda
de internet. Quando se conside-

A

Cisco cancela acordo
com ZTE após venda
ilegal para o Irã

*projeção

ra o potencial de serviços e aplicações baseados em nuvem, a
capacidade de redes LTE — usadas na quarta geração de telefonia celular — são um fator importante. Além disso, eletroeletrônicos de consumo como
TVs, geladeiras e até mesmo
centrais de automatização doméstica devem se popularizar
nos próximos anos, consumindo mais banda.
O estudo fez o levantamento
em oito categorias de produtos
e 31 sub-segmentos.
A consultoria aponta o potencial de crescimento de aparelhos ligados à internet, mas
diz ter incertezas sobre quanto
tempo esse mercado ficará maduro. “Quando consideramos
as previsões de curto prazo, é
importante ponderar o clima
econômico mundial”, disse Morelli. “Particularmente, nos
próximos dois a três anos veremos um crescimento moderado desta tendência, principalmente nos equipamentos voltados para o lar, como automação doméstica. Os gastos da indústria também deverão ser
menores nos próximos anos, o
que pode ser traduzido como
uma troca mais lenta de tecnologias e sistemas menos atualizados. ■ Com redação

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.

Concorrência forte
faz lucro da HTC cair
Os ganhos da companhia
taiwanesa caíram quase dois
terços no terceiro trimestre

A HTC viu o lucro do terceiro trimestre despencar 79% e ficar
abaixo das expectativas, tendo
em vista que a quinta maior fabricante de smartphones do
mundo não conseguiu acompanhar o ritmo da Apple e da Samsung Electronics.
A companhia, que antes fabricava telefones para outras marcas, vem sofrendo queda nas
vendas desde o segundo semestre de 2011, quando construiu
uma forte marca mundial com
telefones que usam o sistema
Android, do Google.

O lucro líquido não auditado
de julho e setembro foi de 3,9
bilhões de novos dólares taiwaneses (o equivalente a US$
133,17 milhões), abaixo dos
US$ 637 milhões obtidos no trimestre anterior. A previsão de
lucro era de US$ 190 milhões,
de acordo com levantamento
realizado pela Thomson Reuters com 21 analistas.
A HTC registrou queda anual
de 53,4% nas vendas consolidadas de setembro, para US$ 721
milhões, informou nesta segunda-feira a companhia. No mesmo período do ano passado,
complementou a HTC, as vendas alcançaram o equivalente a
US$ 1,5 bilhão. ■ Bloomberg

