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Avanço na transmissão de dados exige maior infraestrutura e pode reduzir margens das teles 
 
As redes de telecomunicações em geral enfrentam um desafio: investir em infraestrutura para 
oferecer banda larga suficiente para atender a explosiva demanda por conteúdo de internet e 
ao mesmo tempo manter as margens de lucro, justificando os investimentos. E trata-se de 
uma realidade tanto para a telefonia fixa quanto para a celular. 
 
"Hoje, o tráfego de dados já é seis vezes maior que o de voz", afirma o diretor geral para o 
Brasil da Telefônica International Wholesale Services, Mitsuo Shibata. A questão é que a 
receita das grandes empresas como a Telefônica ainda é principalmente dependente de voz e 
abrir espaço para o tráfego de operadoras de voz pela internet (VoIP), como a Skype, traz 
gastos de uso da rede ao mesmo tempo que pode roubar negócios de voz, diz o executivo 
chefe de tecnologia da Datora Telecom, Daniel Fuchs. E a VoIP começa a engatinhar nos 
aparelhos móveis. 
 
"Temos de pensar em soluções conjuntas e não ficar nos canibalizando por 50 centavos, que é 
o que está acontecendo. Uma proposta que vai até contra o meu negócio seria cobrar mais por 
dado trafegado. Vai diminuir em alguns milissegundos a velocidade para o usuário final, que 
não será prejudicado, mas inibe as empresas de VoIP que não remuneram a dona da rede", 
acrescenta Fuchs 
 
"O problema é que os preços não acompanham o crescimento do tráfego. Pelo contrário, eles 
caem", afirma o diretor de infraestrutura, roaming e atacado da Vivo, Leo Petersen. "A 
equação só permanece de pé com a queda nos custos de equipamentos de rede, do tráfego e 
no corte de subsídios na venda de telefones." 
 
Trafego acelerado 
 
Alguns fatores aceleraram o tráfego de dados nas redes acima de todas as expectativas: a 
chegada dos planos de transmissão de dados na telefonia móvel, o surgimento de 'novos 
dispositivos, que criaram outros modelos de negócios, e a disponibilidade de software para 
eles - já existem 150 milhões de aplicativos para o iPhone, da Apple, que tiveram mais de três 
bilhões de download. Mas nada teve um impacto tão grande quanto a demanda por vídeo, que 
explodiu em 2008, com o YouTube. Em 2013, a empresa de equipamentos Cisco Systems 
prevê que 90% do tráfego mundial na internet será de vídeo. 

 
 

 



 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 33. 


