
Tráfego na web deflagra investimentos  
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O site de compartilhamento de vídeos YouTube gera sozinho o equivalente a todo o tráfego da 
internet no ano de 2002, ou cerca de 200 terabytes por dia. E não há dúvidas de que esse 
número vai continuar crescendo substancialmente.   
 
Para dar conta do recado e acompanhar a demanda, empresas que vendem infra-estrutura de 
transmissão de dados no Brasil têm investido pesadamente para aumentar a capacidade de 
tráfego de suas redes de fibra óptica. É o caso de companhias como BT (antiga British 
Telecom), Copel Telecom , Eletropaulo Telecom, AES Com e Infovias que têm como clientes 
grandes empresas ou as próprias operadoras, que alugam sua infra-estrutura. Juntas, essas 
cinco empresas estão implementando projetos da ordem de R$ 160 milhões neste ano para 
reforçar ou expandir o alcance de seus negócios.   
 
À medida que os internautas acessam conteúdos mais pesados músicas e vídeos, 
principalmente e as empresas passam a adotar recursos como videoconferências, aumenta a 
demanda por banda larga. Isso leva os provedores de infra-estrutura a investir para 
acompanhar o movimento do mercado.   
 
Neste ano, a construção das redes de terceira geração (3G) na telefonia móvel serviu de 
impulso adicional. Para oferecer banda larga sem fio a seus clientes, as operadoras de celular 
estão contratando das empresas de infra-estrutura mais capacidade de transmissão de dados.   
 
A necessidade de redes mais amplas e velozes não é exclusividade das operadoras. Grandes 
companhias também estão utilizando recursos tecnológicos mais sofisticados para fazer a 
comunicação com filiais, fornecedores e clientes e por isso precisam de mais espaço na rede.   
 
Segundo o IDC, empresa de pesquisas sobre tecnologia, o mercado latino-americano de 
serviços corporativos de internet deve aumentar de US$ 2,9 bilhões, neste ano, para US$ 4,3 
bilhões em 2011.   
 
Nesse caminho, as empresas de infra-estrutura atuam como se fossem concessionárias de 
rodovias e cobrassem de operadoras e clientes corporativos uma espécie de "pedágio" para 
deixá-los trafegar ali. O que está acontecendo agora é que esses "transeuntes" estão 
precisando ocupar mais pistas.   
 
Há dois focos de investimentos. Um deles é na expansão geográfica das redes, para 
acompanhar o crescimento da demanda por banda larga em regiões onde a economia 
brasileira está mais aquecida. "Até há pouco tempo, tínhamos uma cobertura muito dedicada 
apenas à cidade de São Paulo, mas hoje estamos quadruplicando nossa capacidade de 
cobertura, com pontos de presença em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Tocantins e também no 
interior paulista", comenta Luiz Sanches, diretor-geral da BT.   
 
Quem também está a caminho do interior de São Paulo é a Global Crossing. Até o fim deste 
mês, a companhia pretende concluir a implantação de sua rede de fibra até a cidade de 
Hortolândia. Segundo Pablo Yañez, diretor de serviços de dados e internet da Global Crossing, 
a presença de companhias de grande porte como IBM e Dell naquela região foi o que motivou 
a expansão. "Vimos uma mudança no perfil de demanda por banda larga nos últimos anos. O 
setor corporativo passou a ter necessidades de tráfego pesado", observa Yañez. Atualmente, 
metade dos contratos da Global Crossing são fechados com operadoras de telefonia. A outra 
metade está atrelada a empresas de diversos segmentos.   
 
A Infovias, braço de telecomunicações da empresa de energia Cemig, está ampliando sua 
presença de 20 para 50 municípios de Minas Gerais. O projeto de R$ 40 milhões envolve a 
contratação da Nokia Siemens e da Damovo, que fará a instalação dos equipamentos da 
Juniper. "Estamos expandindo as rotas para as regiões sul e norte de Minas, áreas que ainda 
são carentes de rede de banda larga", diz Ivan Soares Ferreira, superintendente técnico da 
Infovias. O projeto, que teve início em julho, deverá ser concluído até 2010.   



 
"A maior demanda, neste ano, está vindo dos nossos clientes empresariais", diz o 
superintendente de telecomunicações da Copel, Carlos Eduardo Moscalewsky. Segundo ele, o 
comportamento desse grupo está provocando uma mudança no perfil de negócios da empresa, 
que surgiu há 35 anos para atender as necessidades de comunicação da distribuidora 
paranaense de energia. No início desta década, tornou-se uma subsidiária e passou a atender 
também as operadoras de telefonia.   
 
Mas, neste ano, são os clientes corporativos que estão puxando o crescimento da receita da 
companhia, que deverá ser de 20% sobre os R$ 100 milhões alcançados em 2007. Para 
acompanhar a demanda, a Copel fará investimentos de R$ 40 milhões para levar sua rede a 
mais 15 municípios do Paraná, até dezembro. "Temos ampliado a rede para aproveitar as 
oportunidades que estão surgindo", diz Moscalewsky.   
 
Outras companhias como a AES e a Eletropaulo Telecom também estudam a expansão de suas 
redes para outras localidades. Assim como a Copel, as duas empresas aproveitam a infra-
estrutura das distribuidoras de energia do Rio e de São Paulo, respectivamente.   
 
A Eletropaulo Telecom avalia a possibilidade de levar a rede para além da região metropolitana 
de São Paulo. "Temos recebido solicitações de clientes para estender nossos serviços a outras 
áreas em São Paulo e fora do Estado", afirma a diretora-geral, Teresa Vernaglia. O projeto 
deverá ser concluído até o fim deste ano, para ser implantado em 2009.   
 
Enquanto isso não acontece, a Eletropaulo exemplifica outro foco dos investimentos nas 
empresas metropolitanas de transmissão de dados. A operadora está desembolsando R$ 20 
milhões em 2008 para reforçar a capacidade de sua rede, nos locais onde ela já existe. O valor 
é um terço maior do que o montante desembolsado no ano passado.   
 
Segundo Teresa, a receita líquida cresceu 28% no primeiro semestre de 2008, na comparação 
com a metade inicial de 2007. Em todo o ano passado, a operadora faturou R$ 65 milhões 
líquidos e lucrou R$ 22 milhões. A companhia, que teve de andar com as próprias pernas 
quando o setor elétrico mergulhou em crise no Brasil, agora se beneficia do bom momento no 
setor de telefonia.   
 
Na AES Com, o movimento é parecido. A receita aumentou 23% no primeiro semestre, quando 
totalizou R$ 36 milhões. "O faturamento sextuplicou nos últimos seis anos, mas neste ano 
houve um pico de demanda por causa das redes de 3G", diz o presidente da companhia, 
Sergio Pepe.   
 
A AES tem como clientes operadoras de telefonia fixa e móvel. Estas últimas utilizam a rede de 
fibra óptica para interligar suas estações radiobase. Para reforçar a capacidade de sua infra-
estrutura, a companhia fará investimentos de R$ 18 milhões em 2008, o dobro do valor 
desembolsado no ano passado.   
 
A BT vai injetar US$ 25 milhões na expansão de sua rede e boa parte desse recurso será 
destinada a ampliar a velocidade de tráfego na infra-estrutura atual. "Os gastos mais 
significativos estão nos equipamentos usados para administrar o tráfego de dados pela fibra", 
diz Sanches, da BT. "Com as atualizações vamos dobrar essa capacidade."   
 

 
Leia Mais: 
 
Fabricantes aproveitam crescimento do mercado  
 
A demanda das operadoras de telefonia e empresas tem ditado o ritmo dos fabricantes de fibra 
óptica e de equipamentos usados para ampliar a capacidade das redes. Cinco anos atrás, a 
capacidade de produção da Furukawa, fornecedora de cabos ópticos e metálicos, tinha 90% de 
ociosidade, situação que chegou a mergulhar a empresa numa delicada fase financeira. No ano 
passado, essa proporção já havia caído para 50%, diz Foad Shaikhzadeh, presidente da 



companhia no Brasil. "Hoje, nossa fábrica de Curitiba tem ociosidade de apenas 20% e deverá 
atingir seu pico em 2010."   
 
Os executivos do setor apontam para um movimento global de novos investimentos em 
expansão de redes, assunto até então proibido devido aos exageros que levaram ao estouro da 
bolha da internet, em 2001. Fábricas de fibra que estavam fechadas em outros países estão 
em processo de reabertura. Segundo Shaikhzadeh, a própria Furukawa passa por isso. No 
Brasil, diz ele, uma encomenda de fibra em média, cerca de 300 quilômetros demora de 
quatro a seis semanas para ser atendida. Nos Estados Unidos e Europa, esse prazo já chega 
até a 16 semanas.   
 
"Vivemos uma das melhores fases dessa indústria", diz Roberto Arruda, diretor de vendas da 
Juniper, fabricante de equipamentos para suportar redes. Renato Ferreira Barbosa, gerente de 
engenharia de vendas da Nortel, afirma que o setor voltou a reagir motivado, principalmente, 
pela chegada das redes de terceira geração (3G). "O crescimento realmente é massivo, há 
uma exigência de se expandir as redes metropolitanas, chegando a cidades do interior dos 
Estados."   
 

 
Leia mais: 
 
Nos EUA, operadoras avaliam cobrar por 'uso excessivo'  
Stephen H. Wildstrom 
 
A internet está se esgotando? É o que dizem alguns especialistas. O principal lobista da AT&T, 
James Cicconi, alertou recentemente para a "possibilidades de a internet atingir o limite de sua 
capacidade física em 2010". Cicconi e outros afirmam que isso justificaria cobrar uma diferença 
dos usuários muito ativos, e ele não quer novas leis que impeçam a AT&T de fazer isso.   
 
Grupos de proteção ao consumidor afirmam que, se as AT&Ts e Comcasts do mundo 
conseguirem o que querem com o Congresso dos Estados Unidos, elas vão diminuir a 
transmissão de vídeos e filmes na internet exceto quando o conteúdo for delas e elas 
estiverem cobrando uma taxa por isso. Elas têm razão. O lobby dos provedores de serviços é 
parte de uma briga maior sobre o papel do governo em garantir acesso ao conteúdo da 
internet, um problema conhecido como "neutralidade da internet". Infelizmente, a discussão 
está gerando muito mais calor do que luz, com nenhum dos dois lados disposto a permitir que 
os fatos sobrepujem a discussão passional.   
 
Os provedores de serviços têm interesse em criar a impressão de que a capacidade da internet 
é uma fonte escassa e cara. Richard N. Clarke, um executivo da AT&T, argumentou 
recentemente em um relatório técnico que o custo do fornecimento ilimitado de serviços da 
internet para algumas residências pode chegar a US$ 416 por mês. Essas alegações reforçam 
os argumentos dos provedores de serviços de que, para administrar eficientemente suas 
redes, eles precisam monitorar atentamente o que seus clientes estão fazendo e 
possivelmente impor sobretaxas ou controlar o uso excessivo.   
 
O problema é que há poucas evidências de qualquer falta de capacidade. Apesar do aumento 
da quantidade dos vídeos on-line que são vistos, o tráfego na internet não parece estar 
aumentando. Um estudo sobre isso feito pela Universidade de Minnesota e uma pesquisa 
paralela da Cisco Systems mostram que o tráfego está crescendo a um ritmo de 35% a 50% 
ao ano, mais ou menos a mesma taxa dos últimos anos. "Na verdade, a tendência é de queda 
e não de alta", afirma Andrew Odlyzko, do Centro de Tecnologia Digital da Universidade de 
Minnesota. "Não há sinais da [prevista] explosão do tráfego."   
 
Isso não é desprezar o crescimento ou negar que ele representa um desafio. Na verdade, 
Cicconi subestimou o caso quando disse que a AT&T prevê um crescimento do volume de cinco 
vezes até 2015; às taxas atuais de crescimento, o aumento ficará perto de cem vezes. Mas 
esta é a mesma taxa de crescimento com que os provedores vêm lidando há anos.   
 



A verdade é que os avanços tecnológicos vêm permitindo um aumento maciço da capacidade 
de dados das redes, e esses avanços continuam surgindo. Sim, há um congestionamento 
crescente nos sistemas de comunicação via cabo, onde o bit final de amplitude de banda é 
compartilhado, o que já levou a Comcast a impor um limite de 250 gigabytes por mês a alguns 
assinantes. Mas a obstrução está sendo aliviada por melhorias na tecnologia a cabo, de modo 
que as novas regras da Comcast provavelmente terão vida curta. Com os preços em queda 
nos cabos de fibra ótica e roteadores que caracterizam a internet, o aperto de capacidade 
parece improvável nos próximos dois anos.   
 
Se os grandes provedores de serviços estão exagerando, o mesmo acontece com seus 
oponentes. Em seu site, a SavetheInternet.com Coalision alerta para o fato de que as 
companhias de telefonia e comunicação a cabo "querem tributar os provedores de conteúdo 
para garantir a transmissão veloz de seus dados. Elas querem uma discriminação em favor de 
seus próprios mecanismos de busca, serviços de telefonia pela internet e transmissão de vídeo 
ao mesmo tempo em que seus concorrentes são bloqueados".   
 
Não há praticamente evidências declaradas ou atestadas que dêem suporte a essas 
afirmações. É verdade que a Federal Communications Commission (FCC) penalizou 
recentemente a Comcast por ela ter violado os princípios da neutralidade da internet, ao 
interferir na tecnologia de compartilhamento rápido de arquivos chamada BitTorrent. Foi um 
esforço grosseiro e a Comcast agravou o problema ao não confessar tudo quando os usuários 
reclamaram. Mas não há sinais de que a Comcast agiu com más intenções.   
 
Há dúvidas válidas sobre como os governos deveriam administrar as redes, se é que deveriam. 
Mas, a esta altura, exageros e distorções estão substituindo o debate sério.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 set. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B3. 


