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Empre s a s

Ações da BR Properties
O conselho de administração da
BR Properties aprovou programa
de recompra de ações da empresa
para cancelamento, sem redução
do capital social. O limite máximo
de papéis a serem adquiridos é de
17 milhões, no total de R$ 313,012
milhões. As ações serão compra-
das a preço de mercado.

Resultado da Tonon
A Tonon Bioenergia, grupo com
três usinas de cana-de-açúcar no
Centro-Sul, registrou no 2o trimes -
tre da safra 2013/14 um prejuízo
líquido de R$ 44,25 milhões, ante
lucro de R$ 923 mil em igual tri-
mestre de 2012. No acumulado
dos dois trimestres, a empresa re-
gistra perda de R$ 143,7 milhões,
ante o resultado líquido também
negativo de R$ 38,3 milhões de
igual intervalo do ano passado.

Armajaro busca comprador
A trading de ‘soft ’ commodities
Armajaro está procurando um
comprador para suas operações
de cacau, açúcar e café, informou a
Reuters, citando o Financial Times.
A trading estaria negociando com
vários pretendentes no ano passa-
do, quando um acordo com um
comprador potencial foi desfeito.
O negócio foi avaliado entre US$
200 milhões e US$ 300 milhões. A
Armajaro reportou um prejuízo
de US$ 7,6 milhões no exercício
findo em 30 de setembro de 2012.

Ratings da Bunge
A Standard & Poor’s afirmou to-
dos os ratings da americana Bun -
ge incluindo o “BBB-” atribuído à
nota de crédito corporativo. Mas
revisou a perspectiva de positiva
para estável, visto que a operação
de açúcar e etanol ainda não está
permitindo à empresa avançar
em suas medidas de crédito.
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Redes Aumento das conexões à web acelerou fim do
estoque de combinações que identificam usuário

Endereços de internet
perto do esgotamento
Daniel Rittner
De Brasília

Em 1990, motoristas de todo o
país foram obrigados a substituir
as placas amarelas de seus veícu-
los pelas brancas que valem até
hoje, com três letras e quatro nú-
meros. Só assim os departamen-
tos de trânsito puderam conti-
nuar registrando a frota em ex-
pansão. Em 2012, dois anos de-
pois de o número de celulares ter
superado a quantidade de habi-
tantes, a telefonia móvel come-
çou a ganhar um nono dígito.

Agora chegou a vez da inter-
net: o estoque de combinações
disponíveis na América Latina
para acesso simultâneo à rede
tem apenas mais seis meses de
duração. O esgotamento dos
protocolos de IP, como são co-
nhecidos no jargão do setor, de-
verá ocorrer em torno de maio de
2014. A previsão é do órgão res-
ponsável pela administração dos
registros de internet no Brasil.

Funciona da seguinte forma:
cada vez que um usuário se co-
necta à rede, a provedora de in-
ternet lhe reserva um endereço
para identificá-lo durante todo o
tempo de navegação. O IPv4, sis-
tema mais usado hoje na inter-
net, permite 4,2 bilhões de com-
binações em todo o mundo, as
quais são distribuídas por cinco
regiões. Metade dos endereços
havia sido alocada até 2006. Des-
de então, a quantidade remanes-
cente foi sendo alocada em ritmo
crescente nos últimos anos. Na
Ásia e na Europa, o estoque de
endereços já terminou.

O esgotamento das combina-
ções na região da América Latina,
que engloba o Brasil, é um pro-
cesso conhecido e aguardado no
setor. A novidade é a velocidade
em que isso ocorreu. Previa-se o
término do estoque disponível
em 2015 — talvez no fim de 2014.

Com a expansão na venda de
computadores e smartphones, o
prazo se encurtou. Pesa ainda o
fato de que uma quantidade cada
vez maior de usuários fica inin-
terruptamente conectada duran-
te quase todo o dia. “A nossa esti-
mativa, para a América Latina co-
mo um todo, é entre maio e junho
de 2014”, afirma Ricardo Patara,
gerente de recursos de numera-
ção do NIC.br, a entidade respon-
sável pelo registro dos domínios
no Brasil. “A internet tornou-se ví-
tima de seu próprio sucesso.”

Não se trata de uma contagem
regressiva para o colapso da rede
nos países da região, segundo es-
clarece Patara. Quando o estoque
realmente acabar, não significa
que haverá limites à conexão de
novos usuários. As provedoras
poderão “quebrar ” o mesmo pro-
tocolo de IP para uso de mais de
um usuário simultaneamente.

Mas isso, adverte o especialista
do NIC.br, é uma medida paliativa
e pode ter diversos efeitos colate-
rais. “Alguns aplicativos podem
não funcionar ou ficar lentos”, diz
Patara. Outro ponto de interroga-
ção é com a rastreabilidade. Hoje,
quando se detecta uma tentativa
de fraude na movimentação ele-
trônica de contas bancárias, as ins-
tituições financeiras conseguem
identificar, em parceria com os

provedores, de onde partiu o gol-
pe. Se o mesmo endereço de IP é di-
vidido entre mais de um usuário, a
tarefa fica mais complicada, em-
bora não totalmente impossível.

Outra medida paliativa é a cria-
ção de uma espécie de “mercado
p a r a l e l o” de endereços. Na Ásia,
provedores que ainda têm com-
binações disponíveis foram auto-
rizados a vender “lotes” de proto-
colos para outras empresas.

Para resolver de vez o gargalo, a
solução é acelerar a implementa-
ção de um novo sistema opera-
cional que torna praticamente
infinita a possibilidade de combi-
nações. O IPv4 opera com base em
endereços formados por quatro
blocos de oito dígitos cada. Seu
sucessor, o IPv6, permite o regis-
tro de oito blocos de 16 dígitos
cada. Para ilustrar o que isso sig-
nifica, a consultoria Deloitte fez
uma comparação inusitada: se
todos os números do atual siste-
ma fossem uma gota de água, os
endereços do IPv6 formariam os
oceanos de seis planetas Terra.

A transição, no entanto, cami-
nha a passos lentos. “No Brasil, es-
tamos na faixa de 1,5% a 2% de im-
p l e m e n t a ç ã o”, diz Patara. De
acordo com ele, a infraestrutura
de rede já adotou o suporte ne-
cessário para uso do IPv6. “O que
está dificultando é a ponta. A de-
cisão dos provedores, de certa
forma, tem sido a de postergar o
quanto podem. É um pensamen-
to geral, não só no Brasil”, afirma.

A Suíça, país mais avançado do
mundo na migração de sistemas,
só tinha 10,1% dos acessos feitos
pelo IPv6 em junho de 2013.

Fonte: “Os novos mercados de nomes e números da internet”, de Andrey Vilas Boas de Freitas e Igor Vilas Boas de Freitas

Contagem regressiva
Número de combinações do IPv4 está prestes a acabar
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Troca de sistema depende
de incentivo, mostra estudo
De Brasília

Sem incentivos, a implantação
de um novo sistema operacional
que possa resolver definitivamen-
te o gargalo de combinações dis-
poníveis na internet dificilmente
se resolverá no Brasil, segundo um
estudo abrangente recém-publi-
cado sobre o assunto. O problema
é que não basta a migração dos
usuários para o sistema IPv6. Pro-
vedores e grandes geradoras de
conteúdo precisam se adaptar da
mesma forma.

“Enquanto uma parcela expressi-
va e útil dos serviços, conteúdos e
aplicações disponíveis na internet
não for adaptada para que terminais
IPv6 possam acessá-la, será difícil ver
a demanda pela nova versão crescer
no ritmo desejado”, diz o economis-
ta e consultor legislativo do Senado,
Igor Vilas Boas de Freitas, recém-in-
dicado pela presidente Dilma Rous-
seff para o cargo de conselheiro da
Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel). Ele assina o estudo
com o economista e advogado An-
drey Vilas Boas de Freitas.

“Provedores do porte do Goo -
gle, Ya h o o e Microsoft já investi-
ram para preparar seus servidores
para o IPv6. Mas se forem audita-
dos, por exemplo, os serviços de
governo eletrônico oferecidos no
Brasil, talvez nem a Receita Federal
esteja preparada para receber as
declarações de Imposto de Renda
de terminais IPv6. Sem benefícios,
a migração não ocorrerá esponta-
n e a m e n t e”, diz o estudo.

Ricardo Patara, do NIC.br, diz
que muitos provedores têm apro-
veitado a troca de modens nas resi-
dências e escritórios — com a ven-
da de pacotes mais abrangentes —
para fazer a migração de sistemas.
Na Europa, governos determina-
ram que PCs adquiridos pelo po-
der público deverão necessaria-
mente contar com o IPv6.

Pataro reconhece que o caráter
democrático da web dificulta a
adaptação e que um simples de-
creto oficial não resolve a questão.
“É um ambiente autorregulável e
nenhum governo pode obrigar os
usuários ou os provedores a ter o
IPv6 até determinada data.” (DR)

Claro muda estratégia na área empresarial
Te l efo n i a
Cibelle Bouças
De São Paulo

A C l a r o, operadora do grupo
América Móvil, vai reforçar a estra-
tégia voltada ao segmento empre-
sarial. A companhia segue os pas-
sos de suas concorrentes, que de-
senvolveram novas ofertas de tele-
fonia fixa e móvel e de banda larga
para elevar as vendas de assinatu-
ras para empresas — geralmente
mais rentáveis que as assinaturas
para consumidores. A consultoria
IDC estima que o mercado empre-
sarial vai gerar para as teles neste
ano receita de US$ 40 bilhões, 6%
maior que o total gerado em 2012.
Esse valor engloba os serviços de
telefonia, internet, tráfego e arma-
zenagem de dados, entre outros.

A consultoria Frost & Sullivan
estima que só os serviços de tele-
fonia para o segmento empresa-
rial terão um incremento de 7,4%
neste ano, para US$ 7 bilhões.

Jacinto Miotto, diretor de ven-
das corporativas da Claro, disse
que a meta da companhia é am-
pliar as vendas de planos pós-pa-
gos para empresas, sobretudo pla-
nos de dados com a tecnologia de
quarta geração (4G). A operadora
também pretende realizar ações
para estimular as vendas dos servi-
ços de internet, com uma oferta de
banda larga fixa sem fio — para is-
so, usa-se um roteador com chip.

Em setembro, dos 67,4 mi-
lhões de clientes que a Claro re-
gistrava na telefonia móvel,
20,6% eram clientes pós-pagos
(ou 13,9 milhões). Segundo a
operadora, mais da metade des-
ses usuários pós-pagos são clien-
tes de planos empresariais.

Miotto disse que a Claro tem
cobertura 4G em 19 cidades e
que a meta é chegar a 38 até de-
zembro. A rede 3G da operadora
atinge 164 cidades. “Com o au-
mento da área de cobertura, será
possível propiciar uma expansão
do consumo de dados, aprovei-

tando uma demanda forte nessa
á r e a”, afirmou o executivo.

De acordo com dados da
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), a Claro res-
pondia em setembro por 20,1%
do total de linhas 4G em uso no
país, com 155,6 mil assinantes. A
operadora foi a primeira a lançar
o serviço, no fim do ano passado,
mas perdeu a liderança para a Te -
lefônica/Vivo em maio deste ano.
A Vivo lidera o segmento, com
40,4% de participação.

A Claro dá início nesta sema-
na a uma campanha publicitária
em redes sociais e em mídias im-
pressas voltadas ao público em-
presarial para estimular as ven-
das dos serviços. Miotto disse
que, para atrair novos clientes, a
operadora vai apresentar um
aplicativo que permite medir a
velocidade da banda larga em
tempo real. A Claro não divulga
qual a projeção de vendas para o
segmento empresarial com a
nova estratégia.

SILVIA COSTANTI/VALOR

Jacinto Miotto, diretor de vendas corporativas da Claro: demanda forte
www.geofix.com.br
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www.parmigiani.ch

ASCONA HERSCHMANN DORIS | BASEL GÜBELIN | BERN GÜBELIN | CRANS-MONTANA L’ATELIER DU TEMPS

GENÈVE AIR WATCH CENTER, BENOIT DE GORSKI, GÜBELIN | GSTAAD BENOIT DE GORSKI | INTERLAKEN KIRCHHOFER

KLOSTERS MAISSEN | LAUSANNE GUILLARD | LUGANO GÜBELIN | LUZERN GÜBELIN | MONTREUX ZBINDEN

NEUCHÂTEL BONNET | ST. MORITZ GÜBELIN | VILLARS-SUR-OLLON BRÄNDLI CREATION & CO

ZERMATT HAUTE HORLOGERIE SCHINDLER | ZÜRICH GÜBELIN, ZEIT ZONE

MESURE ET DÉMESURE

ww
w.
pa

rm
igi

an
i.c

h

LE STUDIO PARMIGIANI
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Concreto • Blocos
Ligue: 11 3925.3333

www.concremix.com.br
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 nov. 2013, Empresas, p. B1.




