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Consenso banda larga 
definição de especifica
ções e o ajuste de dife
rentes tecnologias para 
que elas se tornem inte-

roperáveis e de uso simples são 
alguns dos desafios do Broadband 
Fórum, o principal organismo 
internacional de desenvolvimen
to de tecnologias de redes e equi
pamentos para banda larga. 
Trata-se de uma entidade forma
da por operadores, fornecedores 
e demais grupos de interesse, 
que tem como missão, entre 
outras coisas, driblar interesses 
particulares e chegar a consen
sos sobre os rumos tecnológicos 
das redes fixas de telecomunica
ções. Conhecer um pouco da 
atuação do Broadband Forum e 
suas preocupações é uma forma 
de entender também a dinâmica 
da indústria. 

Nessa entrevista, Robin 
Mersh, COO do Broadband 
Forum, fala sobre as dificuldades 
e desafios do processo de defini
ção de diretrizes comuns para a 
expansão da banda larga, comen
ta sobre algumas tecnologias que 
hoje aparecem em destaque e 
propõe aos operadores brasilei
ros que passem a contribuir com 
os debates internacionais sobre tecnologias. 

TELETIME Você poderia explicar um pouco a 
origem do Broadband Forum? 

ROBIN MERSH Começamos em 1994, ainda como 
o ADSL Forum, e basicamente tínhamos como objeti
vo ampliar a popularidade da tecnologia. Naquela 
ocasião, o ADSL era algo muito novo e ampliar a 
compreensão sobre a tecnologia era importante para 
aumentar a adoção dela. O que aconteceu foi que à 
medida que a tecnologia amadureceu, mudamos o 
nome para DSL Forum, por conta das outras tecnolo
gias. E logo começamos a atuar também em proble
mas práticos de desenvolvimento das tecnologias, 
como interoperabilidade de equipamentos, assim 
como arquitetura e gerenciamento de redes. O 
Broadband Forum teve um crescimento muito orgâ
nico, em linha com o que acontecia com a indústria. 
Na medida em que as redes foram mudando e rece
bendo porções maiores de fibra, isso também passou 
a ser parte do nosso foco. 

O Broadband Forum é lide
rado por operadores ou fabri
cantes de tecnologias? 

Na verdade, os dois. Há um 
pouco de tudo, incluindo grupos 
de interesse como acadêmicos e 
consultores, fornecedores de 
componentes eletrônicos, além 
de operadores e fornecedores. 
Tudo isso mudou com o tempo, 
com o crescimento de nossa atu
ação. Somos uma organização 
baseada em contribuições mútu
as. Os membros é que propõem 
os tópicos que serão abordados, 
a forma como serão feitos os tra
balhos, e isso gera um processo 
de construção de consensos para 
chegarmos às decisões. No fim, 
chegamos a relatórios técnicos 
aprovados por todos. É de se 
imaginar a complexidade desse 
processo, considerando que 
quando começamos havia cerca 
de um milhão de assinantes de 
ADSL e hoje já são mais de 500 
milhões nas diferentes tecnolo
gias de banda larga. E como 
todas as tecnologias estão se inte
grando, isso acontece também no 
forum. Antes olhávamos mais 
para as tecnologias fixas, e agora 
olhamos para tecnologias fixo-

móveis convergentes, por exemplo. 

Há foruns específicos para tecnologias móveis... 
Nós trabalhamos junto com eles, porque as tecno

logias estão convergindo e os problemas que afetam e 
ameaçam as redes são semelhantes ou comuns. 

O foco originalmente era acesso. Hoje há uma 
preocupação em discutir as tecnologias do ponto de 
vista das redes de transporte também? 

Sim, sem dúvida, isso foi parte do crescimento 
orgânico que eu mencionei, porque foi necessário 
olhar cada vez mais para dentro da rede. Estávamos 
identificando questões genéricas que afetavam a indús
tria, e quanto mais olhávamos para dentro das redes, 
mais percebíamos questões específicas que também 
precisavam ser abordadas, o que fez com que o 
Broadband Forum passasse a atuar em todos os pon
tos da tecnologia. 

Como funciona a definição de quais problemas 



serão abordados pelo Forum? Como vocês decidem 
o que é uma questão geral da indústria e o que é um 
problema específico de um de seus membros? 

É uma questão interessante essa. Há vários cami
nhos pelos quais isso acontece. No começo, algumas 
pessoas se juntavam e chegavam à conclusão que 
tinham um problema em comum. Hoje é tudo mais 
complexo. Um operador pode nos consultar, ou ele 
pode vir e propor uma questão, ou fazer uma apresen
tação. 0 passo seguinte é perguntar aos outros: isso é 
um problema comum? Outros estão tendo esse mesmo 
tipo de dificuldade? Isso é colocado aos demais. Em 
alguns momentos chegam a nós contribuições que 
partem de fornecedores e operadores em conjunto, já 
com uma proposta de como tratar o problema, e isso 
vai direto para um de nossos grupos de trabalho, que 
debaterá a questão e decidirá se existe um interesse 
comum da indústria. Por sermos um organismo de 
aconselhamento da indústria, temos que trabalhar 
muito com base em consenso, e a produção desses 
consensos pode levar um bom tempo. 

Então, qualquer deliberação do forum vem por 
consenso? 

Os relatórios técnicos são somente liberados quan
do há um processo de consenso concluído, ou seja, 
isso passa por uma votação democrática. Isso pode 
levar algum tempo, e uma das críticas que se faz aos 
processos de padronização e harmonização é que em 
geral são processos lentos, pois envolvem muitos pon
tos de vista diferentes. Quando a indústria está focada 
em um problema específico, contudo, é incrível como 
essas decisões acabam sendo tomadas rapidamente, 
mesmo com os processos rigorosos de definição. 

Vocês defendem tecnologias específicas? 
Há algumas áreas em que somos especialistas. Não 

somos generalistas, e também não somos completa
mente agnósticos em relação às tecnologias o tempo 
todo. Há situações em que precisamos defender um 
ponto de vista porque vemos ser este o caminho que 
permite avanços e a continuidade do que já foi feito, 
porém com redução de custos. Por exemplo, como 

atuamos em problemas que vão do acesso ao core das 
redes, defendemos soluções end-to-end, e uma delas é 
o MPLS (Multi Protocol Label Switching - tecnologia de 
endereçamento de pacotes de dados que permite a 
integração de diferentes redes e protocolos), onde 
temos grande expertise. Não há muita discussão sobre 
isso. Hoje praticamente toda operadora tier 1 (em 
geral, as incumbents ou grande detentoras de rede) 
têm um core MPLS, e por isso estamos olhando tal 
tecnologia em vários contextos. O Broadband Forum 
não está interessado em defender tecnologias, mas em 
resolver problemas da indústria. 

Mas há alguma bandeira que vocês defendam? 
A bandeira que defendemos é a da importância da 

banda larga e da disseminação das tecnologias. Não 
importa exatamente se é por fibra ou por cobre. Não 
obrigamos nenhum dos nossos membros a usar 
nenhuma tecnologia. Como os nossos processos de 
decisão são muito práticos, as soluções que estuda
mos ou especificamos são de fato utilizadas indepen
dente de alguma orientação nossa. Há apenas um 
caso de um relatório técnico que fizemos (TR, na sigla 
em inglês) que se tornou referência absoluta. É o 
TR-101 (que trata da migração de redes para o 
padrão Ethernet). 

Como está o alinhamento dos operadores brasi
leiros em relação às diretrizes do Broadband 
Forum? 

Claro que gostaríamos de ver mais envolvimento 
deles, porque acreditamos que a experiência desses 
operadores é importante para o nosso trabalho. O que 
é interessante é que se olharmos para as redes das 
operadoras, veremos muitos aspectos da implementa
ção decorrente do uso dos nossos relatórios TR-101 e 
TR-56 (que trata da implementação de redes ópticas) e 
muitos outros relatórios. Os efeitos desse trabalho de 
especificação são imensos, mesmos quando o operador, 
como é o caso dos operadores brasileiros, não estão 
diretamente envolvidos no Broadband Forum. E não há 
nenhuma restrição sobre isso. Nosso objetivo é influen
ciar toda a indústria, sendo membros ou não. O que 
gostaríamos de ver é operadores brasileiros mais envol-



vidos na definição dessas diretivas, apresentando pro
blemas, trazendo experiências, e tenho certeza de que 
os operadores brasileiros teriam muito a contribuir. 

Qual a importância desse trabalho de especifica
ção que vocês fazem? 

Você consegue garantir que as especificações fica
rão muito mais alinhadas com os problemas reais, 
além de garantir interoperabilidade entre diferentes 
equipamentos, o que garante que uma variedade 
maior de fornecedores de equipamento possa fornecer 
para a sua rede e, portanto, o custo das suas opera
ções fica menor. A tendência é que tenhamos cada vez 
mais tecnologias padronizadas e discutidas em con
junto com foruns como o Broadband Forum. E quanto 
mais um operador participa desse processo de especi
ficação, mais customizada ficará a padronização em 
relação às suas necessidades. No momento, não temos 
operadoras brasileiras participando do Broadband 
Forum, ainda que em algum momento, as controlado
ras, como Telecom Itália, por exemplo, possam influen
ciar através de sua atuação na Europa. Os fornecedo
res todos participam, mas isso não substitui o que a 
experiência direta dos operadores poderia agregar. 

Vocês pensam em ter um capítulo aqui no 
Brasil? 

Na verdade não temos capítulos regionais em 
nenhum lugar. É uma atividade muito centralizada. 
Mas isso não quer dizer que não possa haver partici
pação direta dos operadores e envolvimento nas 
decisões. Quando fazemos especificações e estabele
cemos melhores práticas, o que estamos dizendo é 
que a indústria compartilhou experiência, trocou 
informações. 

Se algum operador perguntar a vocês que cami
nho seguir, o que vocês podem dizer? 

Na verdade, não é nosso papel fazer recomenda
ções específicas. Essas diretrizes acabam saindo das 
discussões conjuntas que colocamos a todos. Quando 
perguntamos aos demais operadores "para onde vocês 
planejam ir", essa pesquisa acaba fornecendo parâ
metros a todos acerca da direção. Isso dá uma boa 
imagem de para onde todos estão indo. Não somos os 
donos da verdade. Há, é claro, alguns dos maiores 
especialistas em banda larga do mundo ali conosco, 
mas o que queremos é que haja troca de experiências 
entre eles. 

Qual a maior dificuldade das empresas para 
definir diretrizes tecnológicas? 

Se você está em um departamento de engenharia e 
recebe a missão de definir alguma coisa, você prova
velmente vai gastar muito tempo analisando todas as 
informações, organizando as RFPs, escolhendo os ele
mentos de rede e testando a interoperabilidade entre 
eles. Isso não é simples, por isso cada vez mais essas 
decisões são baseadas nas experiências dos outros. 
Isso dá força às decisões e a segurança de que o cami
nho é o melhor possível. 

Vocês têm dado muito destaque, em trabalhos 
recentes, à tecnologia MPLS. O que mais tem sido a 
ênfase do Broadband Forum? 

Como eu disse, não advogamos por tecnologias 
específicas, mas tentamos promover aquilo que é 
melhor para toda a indústria, e de fato o MPLS tem 
sido uma parte importante do nosso trabalho, assim 
como temos dado muita ênfase em trabalhos sobre o 
uso do MPLS em backhaul móvel. Mas ainda defende-
mos a tecnologia de DSL, por exemplo, associada a 
redes de fibras, pois acreditamos que isso pode ser 
muito eficiente em termos de custo. Acreditamos que 
o ADSL2+ tem grande valor em determinadas situa
ções, e estamos trabalhando muito na questão da 
interoperabilidade das redes GPON e EPON (tecnolo
gias de redes ópticas). São casos de tecnologias que 
estão sendo implementadas e os benefícios de alinhá-
las, estabelecendo parâmetros de interoperabilidade, 
são bons para toda a indústria. 

O grande desafio para as operadoras parece ser 
conseguir fazer todas estas tecnologias funciona
rem bem em conjunto, não? 

Sim, e sempre há o consumidor no final da cadeia. 
O desafio é saber se está sendo dado o que ele espera. 
Não é o caso de nós perguntarmos a eles o que eles 
querem, porque esse não é o nosso trabalho, não 
somos um forum aberto. Mas o objetivo final é conse
guir dar ao usuário o máximo de banda larga, um 
serviço triple play completo, sem que ele tenha que se 
preocupar com a tecnologia que está viabilizando o 
serviço. Lembre-se que um dia os modems de ADSL 
não eram plug-and-play, a operadora perdia horas 
para configurá-los, e hoje é só comprar um modem e 
ligar na tomada que ele deve funcionar. Isso se deve 
muito ao nosso trabalho, com certeza. O interessante 
é que essa mesma dificuldade vista com o ADSL em 
seus primeiros anos está sendo observada agora com 
as redes ópticas, e a experiência passada está nos 
ajudando a assegurar a interoperabilidade das tecno
logias e equipamentos. Essa simplificação dos proces
sos, a possibilidade de que tudo seja interoperável, 
plug-and-play, é conveniente para o usuário, é barata 
para o usuário e é muito mais barata e rentável para 
o operador. 

Vocês estão preocupados com o desenvolvimen
to dos serviços também? 

Esse é um ponto importante. Se de um lado há uma 
preocupação com a redução da complexidade, há tam
bém a preocupação de viabilizar novos serviços. IPTV, 
por exemplo, é um serviço que depende de simplicida
de de instalação e operação para que o usuário se 
sinta compelido a adotá-lo. Se cada operador ousar 
seguir um padrão de instalação diferente, essa simpli
ficação nunca vai acontecer. 

Você acredita que o desafio de padronização se 
torna mais complexo com a convergência entre redes 
fixas e móveis, ou redes de dados e redes de voz? 

Sem dúvida há muitos desafios, mas a razão pela© 



qual podemos falar em redes convergentes é porque 
estamos falando de redes all IP. As redes core das 
duas redes estão se tornando a mesma coisa. Ainda 
são tecnologias que falam línguas diferentes, e por 
isso há exigências diferentes, e esse é um dos nosso 
desafios no momento: como conciliar os diferentes 
requisitos. Pense, por exemplo, na questão do roa-
ming: existe toda uma abordagem para que o roa-
ming de voz ocorra, mas quando se passa para o 
roaming de dados a lógica é completamente diferen
te, porque a rede de voz e a rede de dados têm requi
sitos diferentes. 

A convergência plena de serviços depende neces
sariamente de redes all IP, então? 

Esse é o cenário do futuro, mas veja que coisa 
interessante: hoje você consegue fazer uma grande 
integração de uma rede fixa e uma rede móvel, crian
do novos serviços e novas possibilidades, apenas 
colocando uma rede WiFi na ponta de sua rede fixa. 
Isso não exige nenhum grande esforço, não há gran
des desafios tecnológicos, e permite uma convergên
cia de serviços imensa. Isso nos mostra que antes da 
tecnologia, há muitas questões de negócio que preci
sam ser resolvidas, antes de se decidir o quanto 
convergir os serviços e redes. É preciso observar o 
que querem os usuários, o quanto isso custa para as 
operadoras, e muito disso não pode ser resolvido 
pelos padrões por não estarem relacionados a gran
des desafios tecnológicos. 

Outro aspecto que observamos acerca do traba
lho do Broadband Forum é a questão da implemen
tação do IPv6 (IP versão 6). Qual o nível de priori
dade para as operadoras nesse aspecto? Existe 
uma clara pressão de tempo até que os endereços 
IP se esgotem, não? 

Eu diria que se esta não é a prioridade número um 
das operadoras, é algo muito próximo disso. Estamos 
exatamente no meio da revisão de algumas questões 
estratégicas referentes a esse ponto e do nosso ponto 
de vista, este tema é prioridade absoluta. A questão é 
crítica porque os endereços IP estão se exaurindo 
rapidamente e com a proliferação de novos dispositi
vos e serviços, em um contexto de conectividade 
plena, essa problemática está se intensificando ainda 
mais. Esse ano devemos ter uma série de relatórios 
aprovados sobre esse tema e é uma questão que cada 
vez mais será abordada pelas operadoras. 

Como está sendo abordada essa questão da ado
ção do IPv6 pelas operadoras hoje? Há um desafio 
de custos muito grande? 

Algumas estão mais avançadas do que outras, sem 
dúvida, mas não vejo um grande desafio diretamente 
em termos de custos. O que cria a diferença entre elas 
é a complexidade do processo. Há também uma preo
cupação sobre o que acontece na casa dos usuários, 
porque é lá que a coisa se complica ainda mais. Nem 
todos os usuários têm equipamentos preparados para 
essa nova realidade do IPv6. 

O que vocês têm observado em relação à adoção 
das redes all IP nos EUA? 

Há uma indicação clara de que as operadoras ame
ricanas estão indo nesse sentido com uma intensidade 
cada vez maior. Porém o grande desafio tem sido 
garantir que elas consigam entregar serviços similares 
aos que eram oferecidos nas redes legadas, por incrí
vel que pareça. Por exemplo, muitos serviços que exis
tiam em cima de redes frame-relay tinham um exce
lente nível de confiabilidade, qualidade e aceitação, e 
isso precisa ser garantido nas novas redes também. 
Um dos trabalhos que estamos desenvolvendo no 
nosso grupo MPLS é exatamente nesse sentido: como 
certificar que os elementos de rede atuais darão supor
te às tecnologias antigas. 0 que ninguém quer deixar 
de oferecer são serviços que têm sido bastante satisfa
tórios só porque a tecnologia mudou. 

E sobre a adoção de redes de acesso em fibra 
óptica? 

As operadoras já avançaram muito nesse sentido, 
mas ainda há muito o que fazer. Há questões impor
tantes sobre a interoperabilidade de equipamentos a 
serem abordadas e a simplificação dos processos de 
instalação. A mesma coisa está acontecendo na Europa 
também. Mas é um fato que essa transformação em 
direção às redes all IP permitirá uma eficiência de 
custos e uma qualidade de serviços muito melhor. 

As redes de TV a cabo se desenvolveram por 
caminhos paralelos, mas hoje são cada vez mais 
parte do conjunto de redes de telecomunicações. 
Como vocês têm trabalhado com a indústria de TV 
paga? 

Muito menos próximos do que gostaríamos. As 
histórias são diferentes, há tradições diferentes e o 
CableLabs tem organizado o trabalho de padronização 
dessas redes de uma forma própria. São passados 
diferentes. Mas poderíamos colaborar mais, até por
que todos terão redes all IP, com problemas e objetivos 
comuns, e a indústria pode se beneficiar de esforços 
conjuntos. 

Vocês acompanharam o trabalho de formulação 
do plano de banda larga anunciado pela FCC? O que 
pensam dele? 

Sim, colaboramos com informações para a FCC, e 
foi uma experiência importante porque tivemos a 
chance de pensar em questões maiores, mais amplas. 
Eu acho que poucas pessoas achariam motivos para 
criticar o plano de um modo geral. Não há muito do 
que discordar. É um plano que se baseia em múlti
plas tecnologias com metas ambiciosas, mas é um 
plano ainda. De uma maneira geral, contudo, nós 
somos favoráveis e apoiamos qualquer coisa que faça 
a banda larga ter mais presença, seja por meio de 
ações do governo ou investimentos de empresas. 
Sempre será bom para todos se a banda larga se 
desenvolver mais. Já temos tecnologias para chegar 
às metas colocadas pelo governo, então sabemos que 
é algo realista. ® 

Text Box
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