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Empresas | Tecnologia&Comunicações
Internet Acessos do consumidor residencial vão crescer a taxas ainda mais rápidas que a demanda de negócios

Principal impulso à ‘nuvem’ virá de casa
Gustavo Brigatto
De São Paulo
Mais de dois terços das informações que passarão por centros
de dados de todo o mundo em
2017 serão gerados por sistemas
que não estão instalados no computador ou no smartphone dos
usuários, e são acessados a distância, via internet, sob a chama-

da computação em nuvem. Tratase de um grande salto, já que hoje esses serviços representam menos da metade (46%) do tráfego
dos centros de dados, segundo
pesquisa que será divulgada hoje
pela Cisco, empresa americana
de equipamentos de rede.
Os resultados do levantamento,
antecipados ao Valor, mostram
que o grande impulso para a nu-

Magazine Luiza S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF 47.960.950/0001-21 - NIRE 35.3.0010481.1
FATO RELEVANTE
Magazine Luiza S.A. (“Companhia”), em observância aos termos do artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76,
conforme alterada, e da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, comunica aos seus respectivos
acionistas e ao mercado em geral que, em 14 de outubro de 2013, o Conselho de Administração da
Companhia aprovou a realização da sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações da Companhia, da espécie quirografária, em série única (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de colocação, em consonância com a
Instrução da CVM nº 476/09, conforme alterada (“Oferta Restrita”). Serão emitidas 20.000 (vinte mil)
Debêntures, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando, na Data de Emissão,
(conforme definido abaixo), o valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será no dia 21 de outubro de 2013
(“Data de Emissão”). As Debêntures serão emitidas em uma única série, sendo que as Debêntures
(a) terão prazo de vigência de 3 (três) anos contados da Data de Emissão; (b) não terão seu valor unitário
atualizado; e (c) renderão juros remuneratórios, calculados a partir da Data de Emissão, equivalentes a
108,80% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia,
over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis,
calculada e divulgada diariamente pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“Taxa DI”).
Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados integralmente para o alongamento do
endividamento e/ou a otimização do fluxo de caixa da Companhia.
A Oferta Restrita estará automaticamente dispensada de registro de distribuição pública na CVM,
nos termos do artigo 6º da Instrução CVM 476/09.
Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor,
e não deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures.
São Paulo, 14 de outubro de 2013
Roberto Bellissimo Rodrigues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

vem virá do consumidor comum.
O usuário residencial já é a principal força da nuvem computacional, mas o ritmo de crescimento
desse tipo de uso vai aumentar
consideravelmente nos próximos
cinco anos, em comparação com a
demanda das empresas.
A estimativa é que até 2017
uma casa média tenha um consumo de informações maior que
o de muitas companhias. Um domicílio poderá consumir o equivalente a 5,8 gigabytes (GB) de
dados por hora, com seus moradores assistindo a vídeos em alta
definição, ouvindo música pela
web ou jogando partidas on-line
de videogame. A média projetada para algumas empresas é de
4,1 GB por hora. “Imagine bi-
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AVISO DE LICITAÇÃO
A Companhia Energética de Alagoas torna público que realizará na
modalidade Pregão na forma Eletrônica para Registro de Preços, através do
sistema licitações do Banco do Brasil, o processo licitatório abaixo descriminado.
A obtenção do Edital está disponível gratuitamente através dos endereços
eletrônicos: www.ceal.com.br ou www.licitacoes-e.com.br ou no endereço:
Avenida Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes, 1º andar, sala 126 (PRS),
nesta cidade de Maceió-AL; telefones: (82) 2126-9392 ou (82) 2126-9358, fax:
(82) 2126-9393.
RP-036/2013, Objeto: Futuro e eventual fornecimento de medidores eletrônicos
monofásicos. Abertura das propostas às 10:00h do dia 25/10/2013. Sessão da
disputa de preços a partir das 11:00h do dia 25/10/2013 ( horário de Brasília).
Nilton César de Almeida Júnior
Líder de Compras e Contratações-PRS-CC

cutar várias tarefas simultaneamente, o que reduz custo. Mas há
companhias que preferem ou precisam ter equipamentos exclusivos e dedicados a uma determinada função. Considerando apenas
esse modelo, mais tradicional, a
projeção da Cisco é que o tráfego
de dados vai triplicar no período,
chegando a 7,7 zettabytes.
Segundo a pesquisa da Cisco, a
América Latina vai acompanhar
o crescimento da nuvem. A expectativa é que o tráfego na região cresça a uma taxa de 19% entre 2012 e 2017. Até o fim do período, mais de 30% dos habitantes da região terão acesso à internet rápida pelas redes fixas. Outros 50% da população vão navegar na web pelas redes móveis.

Atualmente, ambos os indicadores estão na faixa dos 20%. Em
média, cada usuário terá três dispositivos fixos e dois móveis conectados à internet em 2017. O
número é superior à média atual,
de dois aparelhos fixos e o equivalente a 1,65 móvel.
Um desafio será melhorar a
qualidade dos serviços. De acordo com a Cisco, por conta da
baixa velocidade média de acesso e outras questões técnicas, os
usuários, hoje, só têm condições
de acessar simultaneamente sistemas na nuvem com características mais básicas (mensagens
instantâneas, redes sociais e
acesso a conteúdo em baixa definição) tanto no mundo fixo,
quanto no móvel.

Netflix tenta integrar serviço ao de
companhias de TV a cabo nos EUA
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lhões de pessoas usando diferentes serviços. É um volume muito
grande de informações”, disse ao
Valor Leonardo Pinheiro, diretor
de serviços da Cisco.
A projeção é que o volume de
dados no modelo da nuvem cresça 4,5 vezes até 2017, atingindo
um total de 5,3 zettabytes, com
os consumidores representando
81% desse total. Hoje eles representam 78%. Um zettabyte é o
equivalente a um trilhão de gigabytes. Para se ter uma ideia, para
guardar essa quantidade informações seriam necessários 331,2
bilhões de smartphones com 16
GB de espaço, a capacidade mais
comum no mercado hoje.
Com a nuvem, os equipamentos
dos centros de dados podem exe-

Cliff Edwards e Alex Sherman
Bloomberg, de San Francisco e
Nova York
A Netflix está em negociações
para adicionar seu aplicativo aos
conversores de operadoras de TV
a cabo dos Estados Unidos, o que
permitiria ao consumidor ver filmes e séries de televisão disponíveis na internet, junto com a programação tradicional, disseram
três pessoas a par do assunto.
As negociações parecem mais
distantes de uma conclusão com
as operadoras regionais e empre-
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sas de cabo menores que usam os
conversores da TiVo, o serviço de
gravação digital. A previsão é de
que ainda vai levar tempo para
que os primeiros acordos sejam
anunciados, disse uma das pessoas, que pediu para não ser
identificada porque as negociações são sigilosas.
A Netflix, que controla o mais
usado serviço de transmissão de vídeo por assinatura do mundo,
também tem mantido conversas
preliminares com os maiores provedores, como a Comcast e a Time
Warner, disseram essas pessoas.
As discussões sugerem um
progresso na tentativa da Netflix

ste
e
d
o

ci
a
c
u
de integrar seu serviço com a TV dpara um dispositivo diferente.
paga tradicional — um n
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s e Novos conversores podem mesi
f
que começou há dois
disse clar programação baseada na inra anos,
a
David Wells,p
principal
executivo ternet com a TV paga tradicional,
vada companhia, em en- um movimento capaz de dar fôi
financeiro
s
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à Bloomberg no mês pasexc trevista
sado. Em vez de considerar a Neté
o
flix uma ameaça, as operadoras
artig
de TV a cabo estão vendo o serviço — que custa US$ 7,99 por mês
nos EUA — como uma ferramenta para atrair e reter clientes,
além de promover seus próprias
ofertas de serviços sob demanda.
Para a Netflix, os laços com as
TVs a cabo facilitariam para o espectador a tarefa de encontrar e
ver programas sem ter de mudar

lego à expansão da Netflix se a
empresa conseguir aliar-se às
companhias de cabo.
As ações da Netflix fecharam a
US$ 324,36, ontem, em Nova York,
com um aumento de 7,82%. Os papéis mais que triplicaram de valor
neste ano, no melhor desempenho
entre as empresas do índice S&P
500. Em junho, a companhia sediada em Los Gatos, na Califórnia,
reunia 35,6 milhões de assinantes
pagantes no mundo.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 out. 2013, Empresas, p. B10.

