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Após vários anos de discussão sobre convergência fixo-móvel e redes de próxima geração 
(NGN) já é possível proporcionar às operadoras de telecom, o lançamento de um novo conceito 
de rede totalmente baseada em IP e, principalmente, com a oferta de serviços avançados 
numa arquitetura que garanta total convergência e interoperabilidade, o Full Service 
Broadband.  

Foco no cliente é questão fundamental para o sucesso de uma nova arquitetura, pois o usuário 
compra serviços e não somente a tecnologia. O conceito de Full Service Broadband oferece 
facilidade de uso, personalização, conveniência, além de uma variedade de serviços e 
performances que garantem a experiência do cliente.  

Deste modo, é possível introduzir uma solução que conta com recursos tecnológicos para 
oferecer "qualquer serviço", "em qualquer terminal" e "em qualquer lugar". Para que esta 
oferta seja possível, é necessário entretanto que haja uma migração das redes de forma 
suave, gradual e sem traumas, permitindo um crescimento eficiente em custo, ao mesmo 
tempo em que se trabalha de modo intensivo a questão do custo total de propriedade, 
também conhecido como Total Cost of Ownership (TCO). 

Um estudo da Pyramid realizado em junho de 2007 mostra que o Brasil terá uma base de 20 
milhões de assinantes 3G e 12,2 milhões de assinantes de banda larga fixa em 2011. Estes 
números, somados às novas tecnologias como HSPA, VDLS2 e GPON, nos levam a questionar 
se as redes atuais têm condições de suportar o crescimento esperado com eficiência. 

Mas para atender a este mercado potencial, vale ressaltar que uma rede 100% Full Service 
Broadband é incompatível com o poder aquisitivo da população brasileira. Ou seja, partes da 
rede continuarão a prover serviços tradicionais – uma evidência da importância em tratar as 
necessidades de curto prazo.  

Migração gradual 

São necessárias medidas rápidas para que a rede seja eficiente em custo no atendimento aos 
assinantes tradicionais, além de possibilitar uma migração futura para IP. É impossível fazer 
uma transformação de rede sem dividi-la em camadas, pois cada uma tem especificidades e 
requisitos diferentes que devem ser analisadas com cautela.  

A transformação para o Full Service Broadband deve ocorrer em seis camadas: Aplicações, 
Core/Controle, Multi-Access Edge, Acesso Móvel, Acesso Fixo e Transmissão. A camada de 
Aplicações, a mais importante para a área de Marketing e para os assinantes, equivale à 
vitrine de shoppings centers e o seu desafio de lançamento rápido de serviços e sistemas de 
cobrança flexíveis e personalizados dependem de uma grande interação com o núcleo da rede.  

Neste caso, a combinação IMS (IP Multimedia Subsystem) e SDP (Service Delivery Platform) é 
essencial para que os serviços sejam desenvolvidos de modo que possibilitem a utilização por 
qualquer tipo de assinante, em qualquer tipo de acesso.  

No processo de transformação do Core, o softswitch também é relevante para garantir que a 
base de assinantes mantenha a utilização de serviços tradicionais. E então, surge a questão: 
qual solução é a mais adequada? NGN ou IMS?  

 



As duas soluções devem ser consideradas. A NGN é peça fundamental para modernização da 
base legada, redução de OPEX, convergência para transporte via IP com eficiência em banda e 
preparação do acesso para migração da banda larga/SIP. Já o IMS é mandatório para a 
convergência total dos assinantes, além de agregar valor multimídia à oferta de banda larga, 
seja ela xDSL, GPON, HSPA ou WiMAX. 

Outra camada fundamental é o Multi-Access Edge, com destaque para o roteador banda larga 
BRAS (Broadband Remote Access Aggregation Router), a tecnologia GPRS e toda a infra-
estrutura IP. Com a introdução de novas soluções que garantem o tratamento de qualquer tipo 
de acesso de maneira eficiente, esta camada passa a ter uma maior representatividade no 
resultado final do desempenho da banda larga. 

O GPRS deverá evoluir para Enhanced Packet Core (EPC), que tem como premissa básica 
prover uma arquitetura simples e eficiente para a implementação massiva de uma rede 100% 
IP. Todavia, antes de lançar o EPC, as operadoras deverão passar por uma arquitetura de túnel 
direto onde as estações de controle da rádio-base (RNC) estarão conectadas diretamente ao 
nó da rede GPRS. 

Novas aplicações, como IPTV, deverão requisitar cada vez mais banda. A evolução da 
arquitetura dos BRASs tradicionais é uma questão primordial para facilitar a entrega de 
serviços, redução de OPEX e tratamento de qualidade de serviço. O ponto-chave é tratar cada 
assinante como um circuito, além de empurrar a inteligência e conteúdo para a borda da rede 
agregando mais funcionalidades ao BRAS. 

No acesso fixo, a transformação deve-se à corrida pela banda larga com altas taxas de 
transmissão e as tecnologias VDSL2 e GPON são fundamentais. Na prática, fica clara a 
dificuldade em levar fibra óptica até a casa do assinante, mas se combinarmos GPON e VDSL2 
será possível manter a última milha com cobre e garantir uma oferta de até 50Mbps. 

A transformação do acesso móvel inicia-se com a introdução da 3G, passa por HSPA onde 
taxas de até 14,4Mbps são possíveis em uma única estação rádio-base e segue com a 
evolução prevista do 3GPP para uma arquitetura chamada “enhanced UTRAN” (eUTRAN), com 
taxas de 100Mbps.  

Um dos grandes desafios da 3G é a redução de custos no backhaul. Com isto, a transformação 
para uma rede IP/Ethernet nas estações rádio-base é fundamental,  principalmente em áreas 
de alta concentração de assinantes onde vários E1s (2Mbps) são necessários para escoar o 
tráfego da banda larga móvel.  

Além disso, a implementação de anéis ópticos metropolitanos também será essencial para 
garantir a entrega do serviço com alta qualidade e baixo custo. Outro fator a ser considerado é 
o alinhamento entre a funcionalidade da rede de acesso com a solução de transmissão. 

Por fim, o denominador comum para todo o processo de transformação e convergência 
descrito é a tecnologia IP. Por experiência própria, migrar o transporte e sinalização de um 
serviço crítico para IP não é algo simples e requer muito cuidado, não só no design da rede 
mas também na operação e gerenciamento de demandas. Isto se deve principalmente à 
natureza estatística e de "melhor esforço" de uma rede IP.  

Deste modo, torna-se vital o emprego de técnicas de controle de admissão, ferramentas de 
engenharia de tráfego, definição de marcações de qualidade de serviço e tratamento às classes 
de serviço. Conseqüentemente o design de uma rede IP irá cada vez mais demandar um 
conhecimento extensivo dos equipamentos que se conectam a ela. 

 



Será que a infra-estrutura IP nas operadoras está pronta para garantir a migração de serviços 
críticos e de massa para uma arquitetura totalmente baseada em IP? Se os passos corretos 
forem tomados, certamente nossas operadoras poderão usufruir uma migração tranqüila e 
eficiente para o Full Service Broadband no futuro. E nós, como usuários, seremos beneficiados 
enquanto as operadoras terão o esperado aumento em suas receitas provenientes da rede de 
dados. 
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