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Mais rápido
Demanda por serviços na internet pede conexões mais velozes

Origem dos ataques - Tráfego no 2º tri (%)
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Internet País foi do 71o para o 80o lugar, segundo pesquisa da Akamai

Brasil cai em ranking de
conexões mais velozes
Gustavo Brigatto

De São Paulo

O Brasil cresceu 15% na média
de velocidade de acesso à inter-
net pelas redes fixas, mas ainda
está abaixo da média mundial e
caiu no ranking de países com
conexões mais velozes.

Segundo levantamento da
americana Akamai, que fornece
infraestrutura para acelerar o
tráfego de informações na web, o
Brasil ficou na 80a posição em
um ranking de 242 países no se-
gundo trimestre, abaixo do 71a

lugar alcançado no mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Em um ano, a velocidade mé-
dia de acesso à internet no país

passou de 2,1 megabits por se-
gundo (Mbps) para 2,4 Mbps.
Esse ritmo foi mais rápido que o
avanço da média global, mas o
desempenho não foi suficiente
para colocar o país em linha
com o resto do mundo. Segundo
a Akamai, a velocidade média
global foi de 3,3 Mbps, o que re-
presenta um avanço de 9,2% na
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Em número de internautas
houve um grande avanço no
país. De acordo com a Akamai, a
expansão no país foi de 44% em
relação ao segundo trimestre do
ano passado.

Segundo Jonas Silva, diretor
de canais da Akamai para Amé-

rica Latina, o descompasso é ex-
plicado pelo perfil de pacotes
contratados no país. A maior
parte das pessoas que começam
a navegar no país contratam ser-
viços baratos, com velocidades
mais baixas, o que puxa a média
geral para baixo.

Mas os pacotes básicos não são
os únicos que apresentaram
avanço. As velocidades maiores
também estão em alta. Segundo
a Akamai, a adoção de pacotes
com velocidades de quatro a dez
Mbps, por exemplo, aumentou
30% em 12 meses, chegando a
15% do total de acessos. As cone-
xões superiores a 10 Mbps repre-
sentaram 0,7% do total. No ano
passado, eram 0,5%.

“Há uma demanda por paco-
tes mais velozes por parte do
consumidor, que não quer ter
problemas para acessar serviços
na internet, e há também uma
vontade das operadoras de ven-
der novos produtos, como vídeo
pela internet, aos seus clientes. E
isso exige conexões mais velo-
zes”, disse Silva. Nas conexões
móveis, a velocidade média do
Brasil foi de 1,3 Mbps.

A Akamai também mediu o
número de ataques cibernéticos
ocorridos no segundo trimestre.
A companhia detectou esse tipo
de atividade partindo de 175 paí-
ses diferentes, 13 a menos que o
número registrado no segundo
trimestre do ano passado.

A metodologia da Akamai
identifica o país de onde parte o
tráfego do ataque. Não é possível,
não entanto, afirmar que esse é o
local de onde o ataque está real-
mente sendo originado. Isso sig-
nifica que um criminoso na Rús-
sia pode usar a infraestrutura da
China para realizar uma ação,

por exemplo. Neste caso, a ori-
gem do ataque aparecerá como a
China, não a Rússia.

No topo da lista dos ataques
no segundo trimestre ficou a In-
donésia, com 38% do tráfego,
quase o dobro do registrado nos
primeiros três meses do ano. Is-

so levou a China para o segundo
lugar, com um terço dos ata-
ques. O Brasil ficou em oitavo lu-
gar na lista, com 1,4% do total de
ataques registrados no período.
Há um ano o Brasil ocupava a 6a

colocação do ranking, com 4,6%
do tráfego global.

Fragmentar a TIM é problemático, diz ministro
Te l efo n i a
Guilherme Serodio

Do Rio

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, considerou pro-
blemático um eventual desmem-
bramento da TIM entre outras
operadoras em atividade no país,
caso a empresa passe a ser con-
trolada pela Te l e f ó n i c a de Espa-
ña, atual controladora da V i v o.

Para Bernardo, a opção reduzi-
ria a concorrência no segmento e
deve ser o último recurso no caso
da consolidação da Telefónica

como principal acionista da Tele -
com Italia, dona da TIM.

“Se for feito isso [a fragmenta-
ção], é evidente que tem que ser
como última alternativa, pois sig-
nificaria uma empresa a menos no
setor ”, disse, ao destacar o impacto
que haveria na concorrência.
“Com certeza [a partilha] é proble-
mática; primeiro, é preciso definir
a regra, quem ficará em qual re-
gião [onde a TIM opera hoje]”.

Segundo o ministro, a Telecom
Italia ainda não apresentou uma
proposta concreta ao governo so-
bre o futuro da TIM no país. Pelo
acordo firmado entre os grupos

europeus, a Telefónica tem prazo
até janeiro para exercer sua opção
de compra e tornar-se acionista
majoritária da Telecom Italia. Se
for confirmada a tomada de con-
trole, a Telefónica terá de “fazer
adequações aqui”, disse.

O ministro participou da aber-
tura da Assembleia-Geral da As-
sociação Internacional de Radio-
difusão, na noite de segunda-fei-
ra. Durante o evento, afirmou que
o edital de licitação para a telefo-
nia móvel de quarta geração (4G)
vai prever que as companhias te-
lefônicas paguem o eventual cus-
to de emissoras de TV que preci-

sem mudar de espectro para libe-
rar espaço na frequência de 700
megahertz. Isso porque, essa fai-
xa será reservada para 4G. O leilão
da frequência está previsto para o
primeiro semestre de 2014.

Segundo Bernardo, da forma
como os canais de TV estão dispos-
tos nos grandes centros urbanos,
fica impedida a liberação de espa-
ço para banda larga, por isso terão
de ser remanejados. “Isso pode ter
um custo que será bancado com o
dinheiro da licitação”, afirmou. “A
emissora será obrigada a fazer essa
mudança, mas ela não vai pagar
por isso, porque não seria justo.”

O ministro também afirmou
que o governo vai assinar nas pró-
ximas semanas o decreto que au-
toriza a migração das rádios AM
para o espectro FM. O objetivo, se-
gundo o ministro, é fazer a assi-
natura do documento em ceri-
mônia no Dia do Radialista, em 7
de novembro. A transferência era
uma demanda do setor e vai dar
competitividade às rádios AM,
enquanto o governo não define o
modelo de rádio digital a ser ado-
tado no país, afirmou Paulo Ber-
nardo. Em sua opinião, a transfe-
rência não vai congestionar a fre-
quência do espectro FM.

.

Siemens Enterprise, agora, é Unify

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Humberto Cagno, presidente da Unify no Brasil e na América Latina: país é um dos quatro maiores mercados globais

Est rat é g i a
Marta Nogueira

Do Rio

A Siemens Enterprise Com-
munications — empresa de
equipamentos, sistemas e comu-
nicação unificada — anunciou
ontem seu novo nome global:
U n i f y. A mudança é resultado de
uma reformulação na estrutura
da companhia, bem como de
um reposicionamento de merca-
do, afirmou ao Va l o r Humberto
Cagno, presidente da empresa
no Brasil e na América Latina.

Controlada pelo fundo ameri-
cano The Gores Group, que tem
51% de participação, e pela alemã
Siemens AG, com 49%, a Unify foi
criada em 2008. Cagno não reve-
la números, mas disse que o pro-
cesso de reformulação já estava
previsto desde a formação da
empresa e demandou investi-

mentos de “algumas dezenas de
milhões de euros”, com aportes
mais intensos no último ano.

Cagno negou que a retirada da
centenária marca Siemens do no-
me da empresa tenha alguma re-
lação com o envolvimento da Sie-
mens AG em denúncias sobre a
existência de um cartel em licita-
ções para construção de linhas
de metrô e compra de trens em
São Paulo e no Distrito Federal.
“[A mudança de marca] não tem
nada a ver com o que está aconte-
cendo com a Siemens no Brasil”,
afirmou. “Não tem absolutamen-
te nenhum relacionamento.”

O processo para a construção
da nova marca incluiu fatores co-
mo a modernização da organiza-
ção e a renovação de portfólio,
disse o executivo. A empresa
também passou por um processo
de mudança de cultura interna,
buscando mais informalidade e
menos hierarquia. O nome Unify

será adotado nos 110 países on-
de a companhia atua.

Em julho, como parte do pro-
cesso de reformulação, a empresa
apresentou um software que inte-
gra funções nas áreas de telefonia,
videoconferência, correio eletrô-
nico e serviços de comunicação
instantânea a ferramentas de cola-
boração, como redes sociais em-
presariais e sites de relacionamen-
to. Ainda sem nome, o software de-
verá ser testado por alguns clientes
a partir de 2014, com lançamento
comercial no segundo semestre.

O mercado brasileiro está entre
as quatro maiores operações da
Unify e responde por 7% do fatura-
mento global, cujo montante não
é revelado. O Brasil será o primeiro
país a ser visitado pelo presidente
mundial, Hamid Akhavan, após a
mudança da marca. O executivo
vai participar da Futurecom, even-
to de tecnologia que ocorre no Rio,
na próxima semana.

Curta

Resultado da Intel
A multinacional americana In -

tel registrou receita de US$ 13,48
bilhões no terceiro trimestre, o
que representa um ligeiro cresci-
mento de 0,2% em relação ao mes-
mo período do ano passado, em li-
nha com as expectativas de analis-
tas. O lucro por ação, de US$ 0,58,
foi 49% superior à comparação do
mesmo período. O lucro líquido
ficou em US$ 2,95 bilhões, um re-
cuo de 0,74%. O mercado estava
com receio de que a empresa apre-
sentasse um resultado muito fraco
no trimestre, por conta da queda
mundial nas vendas de PCs. As
vendas de chips para esses equipa-
mentos caíram 3,5% no trimestre.
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