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Um rio de informação
E-mails e dados globais de consumidores*
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Computação Sistemas armazenam tipos variados de informações, e podem processá-las de forma rápida e barata

Como a TI ajuda as agências de inteligência
Michael Hickins
The Wall Street Journal

Há cinco anos, teria sido im-
pensável para um órgão do go-
verno dos Estados Unidos como
a Agência de Segurança Nacional
(NSA, na sigla em inglês) pers-
crutar de forma eficiente mi-
lhões de telefones, mensagens de
texto e conversas on-line à procu-
ra de palavras-chave que pudes-
sem indicar um iminente ataque
terrorista. Hoje, um conjunto de
novas tecnologias torna isso rela-
tivamente possível e gerenciável.

Essas tecnologias podem ar-
mazenar tipos muito variados
de informações em um único
banco de dados e podem rapi-
damente processá-las usando
um equipamento de baixo cus-
to, sem que um analista tenha
que formular uma hipótese.

Não está claro exatamente que
tipo de computação a NSA está
usando nos seus centros de ban-
co de dados nos EUA ou na sua
unidade de US$ 1,2 bilhão no Es-
tado de Utah, que será inaugura-
da no segundo semestre.

Mas, em termos gerais, a tec-
nologia pode ser dividida em
três categorias:

Sistemas de bancos de dados -

bancos de dados tradicionais,
normalmente escritos com uma
linguagem conhecida como SQL
(linguagem de consulta estrutu-
rada, em inglês), armazenam da-
dos em tabelas, colunas e linhas,
mas são limitados quando se tra-
ta de armazenar séries de pala-
vras como as que constam em e-
mails ou mensagens de texto.
Eles também não são capazes de
manter imagens ou vídeo.

Novos tipos de bancos de da-
dos que surgiram a partir do fim
de 2009, como MongoDB, Cas-

sandra e Simple DB, não têm es-
sas limitações e permitem que
analistas criem formas de pes-
quisar todos esses dados.

Esses bancos de dados, conhe-
cidos coletivamente como
NoSQL (não apenas SQL), po-
dem fazer uma enorme diferen-
ça para as companhias que ana-
lisam conjuntos de dados muito
grandes, mesmo que eles sejam
basicamente convencionais. Os
analistas da consultoria de risco
Verisk Analytics, por exemplo,
estão constantemente executan-
do vários modelos e análises em
bilhões de registros com o obje-
tivo de ajudar seguradoras a
identificar solicitações fraudu-
lentas de sinistro de seguro.

Perry Rotella, vice-presidente
e diretor de tecnologia da infor-
mação da Verisk, disse que, se
fosse usado um banco de dados
DB2 tradicional da IBM, “o tra-
balho levaria seis horas” e teria
que ser feito durante a noite. Os
analistas teriam que estudar mi-
nuciosamente os resultados e
elaborar novas pesquisas, que
teriam novamente de ser execu-
tadas à noite. Ele disse que os
analistas levavam semanas para
elaborar um novo modelo esta-
tístico toda vez que precisavam.

A empresa recentemente mi-
grou para o banco de dados
NoSQL, que permite que os ana-
listas executem o mesmo tipo de
consulta em 30 segundos.

Para empresas on-line, como a
agência de bancos de fotografias
Shutterstock, que armazena
uma grande variedade de arqui-
vos, é difícil imaginar como se-
ria o seu dia a dia sem essa tec-
nologia. A Shutterstock tem em
seu acervo mais de 24 milhões
de imagens e recebe outras 10
mil por dia, sendo que cada ar-
quivo conta com dados que aju-
dam a restringir a busca. Seus
bancos de dados também regis-
tram o comportamento dos seus
usuários no site — não apenas
informações sobre quais ima-
gens eles licenciaram, mas tam-
bém detalhes minuciosos sobre
onde eles colocaram o cursor.

Aprendizagem de máquina —
Antigamente, os analistas preci-
savam ter conhecimento sufi-
ciente de dados para elaborar
uma hipótese e então criar con-
sultas complexas para serem exe-
cutadas nos bancos de dados.

Programas desenvolvidos re-
centemente, conhecidos como
processamento de linguagem na-
tural e aprendizagem de máquina,

Hadoop — Até recentemente,
complexos programas de com-
putadores precisavam ser execu-
tados em equipamentos caros,
como os enormes computadores
do tipo mainframe.

Hoje, uma estrutura de softwa-
re de código aberto chamada Ha-
doop — que foi desenvolvida pe-
lo Ya h o o e contou com contri-
buições de uma tecnologia de-
senvolvida pelo Google — permi -

te que as consultas sejam dividi-
das pelo programa.

Tarefas analíticas diferentes
são distribuídas entre muitos
servidores de baixo custo, sendo
que cada um deles resolve uma
parte do quebra-cabeça antes de
reagrupar as consultas quando o
trabalho é concluído. “É real-
mente barato e realmente rápi-
d o”, disse Davenport.

A capacidade de distribuir
pesquisas complexas para um
grande número de computado-
res baratos ajuda as pessoas a ob-
terem respostas rápidas para
questões complicadas com mui-
tas variáveis.

A empresa on-line do setor au-
tomotivo Edmunds.com, por
exemplo, pode ajudar as conces-
sionárias de automóveis a preve-
rem por quanto tempo um mo-
delo de carro específico vai per-
manecer nos pátios ao associar
marcas, modelos e acessórios ao
número médio de dias que um
carro na mesma faixa de preço le-
va para ser vendido em conces-
sionárias de uma dada região.
(Colaboraram Steven Rosenbush
e Clint Boulton.)

Leia na página B12 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Há cinco anos, teria sido
impossível perscrutar
telefones e mensagens
que pudessem indicar
um ataque terrorista

dependem dos próprios progra-
mas de computador para encon-
trar padrões e até compreender o
significado de palavras ambíguas
de acordo com o contexto.

Com o processamento de lin-
guagem natural, “você pode des-
cobrir se um termo como ‘bom -
b a’ está sendo usado para descre-
ver uma peça de teatro ou algo
que um terrorista poderia usar”,
disse Tom Davenport, especialis-
ta em analítica da Faculdade de
Administração de Harvard.

Telefônica tenta retomar
crescimento em TV paga

CLAUDIO BELLI/VALOR

Estanislau Bassols, da Telefônica: meta de popularizar o serviço com a tecnologia via satélite, ao preço inicial de R$ 29,90

Est rat é g i a
Daniele Madureira
De São Paulo

A Telefônica Vivo prepara-se
para expandir seus negócios de
TV paga e acirrar a competição
com as principais rivais nessa
área: Net, Sky e C l a r o. Concentra-
da no Estado de São Paulo, a com-
panhia pretende popularizar o
serviço no interior, ao mesmo
tempo em que incentiva, na capi-
tal, a migração dos usuários do
cabo para a fibra óptica. Hoje, a
Telefônica conta com 566 mil as-
sinantes de TV paga, um volume
muito inferior ao total de clientes
de banda larga (3,7 milhões) e te-
lefonia fixa (10,5 milhões).

A meta é chegar ao fim do ano
com aumento de 60% no total de
clientes de TV paga em relação a
dezembro de 2012 (600 mil), ex-
cluindo os que usavam a tecnolo-
gia MMDS, desativada neste mês.
Com isso, a empresa reverteria o
recuo de 14,2% no número de assi-

nantes em 2012 e de 5,7% no pri-
meiro trimestre de 2013. A empre-
sa acaba de lançar campanhas pu-
blicitárias sobre os novos serviços.

No interior, a tecnologia ofere-
cida é via satélite (DTH), com pa-
cote básico a R$ 29,90 ao mês nos
primeiros três meses. Nos meses
seguintes, o valor do Vivo TV vai a
R$ 49,90. “No Estado, 50% das re-
sidências não contam com servi-
ço de TV por assinatura e muitos
querem ter a qualidade digital
da imagem, o que é possível com
o DTH”, disse ao Va l o r Estanislau
Bassols, diretor de mercado indi-
vidual São Paulo da Telefônica.

Na capital, o foco está nos pa-
cotes que unem banda larga e
TV através do protocolo de inter-
net (IPTV), transmitidos por fi-
bra óptica, a partir de R$ 149,89
ao mês nos seis primeiros meses
(R$ 179,89 depois). Nesse caso, a
velocidade da conexão atinge
200 megabits por segundo
(Mbps), considerada uma banda
ultralarga. Hoje, 12 mil clientes
têm esse serviço. Os demais 554

mil de TV paga se dividem entre
cabo e DTH.

Para analistas, a empresa preci-
sava responder à investida da GVT,
que desembarca na capital paulis-
ta no segundo semestre. Mas o fo-
co da disputa nesse primeiro mo-
mento é outro. “A Net é o nosso
grande concorrente”, disse o dire-
tor-geral da Telefônica Vivo, Paulo
César Teixeira. A rival tem 7 mi-
lhões de assinantes. Teixeira não
divulga valores, mas diz que o in-
vestimento em fibra é o maior do
ano dentro do orçamento de
R$ 5,7 bilhões, excluindo licenças.

Com o serviço Vivo TV Fibra, a
operadora quer conquistar o pú-
blico que mora nas regiões cober-
tas pela sua rede de fibra óptica. O
público total é de 1,1 milhão de
domicílios. Inicialmente, o serviço
será oferecido na capital. O plano é
estende-lo para sete cidades da re-
gião metropolitana (Osasco, Gua-
rulhos, São Bernardo, Santo André,
São Caetano, Barueri e Cotia) no
segundo semestre. Entre os novos
recursos, o usuário poderá gravar

até três programas simultanea-
mente. Outra novidade é uma lo-
cadora virtual, cujo aluguel varia
de R$ 3,90 a R$ 9,90 por filme — al -
go semelhante ao oferecida pelo
Now, da Net. O usuário também,
pode acessar, da TV, as redes Face -
book e Tw i t t e r e postar comentá-
rios sobre as atrações.

A empresa encerra neste mês a
migração para cabo ou satélite dos

clientes que usavam MMDS. “Onde
essa migração não foi possível, fe-
chamos acordos com a concorrên-
cia para que a clientela não ficasse
sem o serviço”, disse Teixeira. A
mudança atendeu a determinação
da Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), que destinou a
frequência ao serviço de quarta ge-
ração de telefonia móvel (4G).

Fora de São Paulo, a operadora

quer reforçar o Vivo Play. Lançado
no fim de 2012, o serviço de vídeo
sob demanda custa R$ 15,90 ao
mês, com a primeira mensalidade
grátis. “Concorre com o Netflix ”,
afirmou Teixeira. O rival também
oferece o primeiro mês gratuito e
mensalidade de R$ 16,90. No Vivo
Play, 4 mil títulos podem ser aces-
sados de qualquer dispositivo, de
PCs a smartphones.

Às vésperas da cisão da News Corp, Murdoch pede divórcio
Mídia
Andrew Edgecliffe-Johnson
Financial Times, de Nova York

O magnata da mídia Rupert
Murdoch pediu o divórcio de
sua terceira esposa, Wendi Deng
Murdoch, alegando que seu ca-
samento de 14 anos “terminou
de maneira irremediável há
mais de seis meses”.

A decisão, anunciada duas se-
manas antes da cisão da News
Corp em duas companhias sepa-
radas, uma de entretenimento e
outra editorial, “não deverá afe-
tar ” nenhuma das duas empresas,
segundo informaram, ontem,
duas pessoas próximas do grupo.

Murdoch não tem participa-
ção ou direito a voto na News
C o r p, na qual sua família con-
trola 39,4% do capital votante.
As filhas do casal, Grace e Chloe,
possuem 8,73 milhões de ações
classe A sem direito a voto, ad-
ministradas pela GCM Trust e
avaliadas em US$ 270 milhões a
preços correntes.

A decisão de Murdoch de vol-
tar a casar e ter novos filhos pro-
vocou atritos com outros mem-
bros da família, e um acordo fir-
mado após os nascimentos das
duas filhas manteve os direitos

de voto nas mãos de seus quatro
filhos adultos: Prudence, Elisa-
beth, Lachlan e James. Em feve-
reiro de 2007, Murdoch transfe-
riu a cada um dos seis filhos
ações classe A da News Corp ava-
liadas em US$ 100 milhões. Em
novembro do mesmo ano, repe-
tiu a medida, com ações avalia-
das em US$ 60 milhões.

Esse dinheiro, a primeira dis-
tribuição considerável para qual-
quer um dos filhos possibilitou a
Elisabeth construir a Shine, a pro-
dutora de TV que ela posterior-
mente vendeu para a News Corp,
e ajudou Lachlan a formar uma
carteira de investimentos na Aus-
trália, depois que ele deixou suas
funções executivas na News Corp.

Wendi Deng Murdoch, que se
tornou colecionadora de arte e
produtora de cinema, ganhou as
manchetes dos jornais em julho
de 2011, ao interceptar uma pes-
soa que pretendia jogar uma tor-
ta em Murdoch durante um de-
poimento prestado por ele no
Parlamento britânico.

Ex-executiva júnior da Star TV,
uma operação da News Corp na
Ásia, Wendi nunca exerceu fun-
ção executiva graduada na News
Corp, mas ajudou a negociar in-
vestimentos na China e foi res-
ponsável pela operação do site de

.

MATT SAYLES/AP

Rupert Murdoch e Wendi: fim do casamento de “maneira irremediável”

relacionamento social MySpace
China por um certo período. O ca-
sal assinou o acordo pré-nupcial
antes do casamento, em 1999. Os
termos não foram divulgados,
mas pessoas próximas da família
disseram na ocasião acreditar
que a senhora Murdoch não con-
seguiria nenhuma participação
votante em um eventual divórcio.

Murdoch, de 82 anos, vem dei-
xando claro que esperar passar
seus negócios para um ou mais fi-
lhos, o que está dando motivo a
especulações sobre sua sucessão.

Ira Garr, da escritório de advo-
cacia Garr Silpe, que representa
Murdoch, não quis come n t a r,
ontem, os detalhes sobre o
pedido de divórcio.

Pregão Eletrônico - n° 1106130028
A ELETROSUL torna público aos interessados que realizará licitação na
modalidade pregão eletrônico, nº 1106130028, objeto:Execução de escada de
peixes com tanques de descanso e de seleção, com objetivo de viabilizar a
transposição de peixes migradores no rio Verde, onde está implantada a Usina
Hidrelétrica São Domingos. O edital contendo as instruções, especificações
técnicas e condições para participação estará a disposição dos interessados a
partir das 16:00 horas do dia 13/06/2013. Data recebimento das propostas até às
10:00 horas do dia 28/06/2013, data da abertura das propostas: às 10:00 horas
do dia 28/06/2013, início da sessão de disputa de preços: às 10:30 horas do dia
28/06/2013. O presente aviso de licitação, bem como o edital completo estarão
disponíveis, no site da Eletrosul http://www.eletrosul.gov.br, no link pregão
eletrônico, e no site www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S.A.
Contato: Departamento de Engenharia de Geração-DEG, Rua Deputado
Antônio Edú Vieira 999 - Pantanal - CEP: 88040-901 - Florianópolis/SC - Fax:
48-3231-7604 - Telefone: (48) 3231-7893 - Alessandra Rosini Palma
Documentos:

FRANKLIM FABRICIO LAGO
Gerente do Departamento de Engenharia de Geração

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério de
Minas e Energia
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 jun. 2013, Empresas, p. B3.

Text Box




