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O problema está no meio
EXPLOSÃO DA DEMANDA FAZ COM QUE O BACKHAUL SE TORNE O
PONTO CRÍTICO DAS REDES. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PASSAM POR
RÁDIOS DIGITAIS, REDES METROETHERNET E FIBRA. ESTRATÉGIAS DAS
EMPRESAS ENVOLVEM COMPARTILHAMENTO.

NO BRASIL
RECEBEMOS
PEDIDOS DE

COMPANHIAS
CELULARES PARA
INTERLIGAÇÃO DE

PONTOS, E NÃO
NECESSARIAMENTE

RÁDIO É A
TECNOLOGIA

PRINCIPAL MUITO
DISSO É FIBRA

Carlos Canale,
da Global Crossing

Não é novidade para
ninguém que o lan-
çamento das redes
de terceira geração

no final de 2007 gerou uma
corrida pela ampliação da
capacidade de rede das ope-
radoras celulares. Corrida
essa que continua até hoje,
sem que, contudo, seja possí-
vel afirmar que as redes
estejam preparadas para o
volume de tráfego esperado
para os próximos anos. Ao
contrário, as operadoras
pararam de incentivar as
vendas da Internet móvel e
agora concentram suas ofer-
tas no acesso à Internet a
partir dos smartphones, em
uma clara demonstração de
que não estão seguras para
oferecer serviço de Internet
banda larga.

A mudança da estratégia
revela uma deficiência enorme na rede das operado-
ras. De modo geral, as redes de transporte interme-
diárias - ou o backhaul - sempre foram ocupadas
pelo tráfego de voz e pelo baixo volume de dados
gerado pelas mensagens SMS e MMS, mas se viram
do dia para a noite entupidas por tráfego de vídeo,
de redes sociais, e intensa navegação web, sem falar
no acesso peer-to-peer. Neste momento, as operado-
ras móveis iniciaram a con-
tratação de mais capacidade
no backhaul, procuraram se
unir a outras operadoras
para a construção conjunta
de rede e até, como no caso
da TIM, compraram ativos.
"A demanda é tão grande
que a capacidade que você
coloca se esgota no momen-
to em que você ativa", afir-
ma Gil Odebrecht, diretor
de redes da Ericsson.

Está em curso uma gran-

de mudança na tecnologia hoje
usada nos backhauls. Paulatina-
mente saem de cena rádios de
tecnologia SDH para a chegada
de rádios digitais, que podem
chegar a 1,6 Gbps por enlace.
Existe também a tecnologia
MetroEthernet, usada tipica-
mente pelas carriers de car-
riers, que permitem aumento
na demanda com mais capaci-
dade. E, é claro, em casos de
extrema necessidade, é possível
recorrer à fibra óptica, solução
que oferece a maior capacida-
de, mas pode não ser a melhor
opção em termos de custo e
time to market. Estima-se que a
fibra óptica esteja presente em
10% no backhaul das teles, e no
ano que vem terá essa presença
ampliada em 5%.

Fibra ou rádio?
Pesa contra a adoção em

larga escala da fibra óptica o alto custo da tecnologia
e da sua implantação, que exige obras civis pelas ruas
das cidades. Além disso, os rádios digitais têm evolu-
ído muito rapidamente e hoje existem rádios full IP e
híbridos de alta capacidade. De acordo com Paulo
Polónio, gerente de mobile backhaul para América
Latina da Nokia-Siemens, em um site novo as opera-
doras podem colocar um rádio digital com apenas a
parte de microondas externa. Depois, com o aumento
do tráfego naquele site, é possível acrescentar a parte
interna, também chamada de elemento concentrador.
E, quando aquele site não é mais um site edge (ou
seja, de borda da rede) e concentra tráfego de outros
sites, a operadora poderá fazer o investimento em
fibra. "A questão do time to market aliada à evolução
dos rádios digitais vai garantir que o atendimento de
uma parcela significativa seja feita via rádio, pela eco-
nomia de investimento", analisa Polónio.

Na opinião da fabricante chinesa Huawei, em fun-
ção do legado tecnológico as operadoras têm optado
pela utilização dos rádios híbridos, embora os rádios
full IP sejam capazes de emular o tráfego TDM (típico



das redes 2G convencionais). De acordo com Pedro
Galhano, gerente de produtos para rádio e microon-
das, "já existe fibra nas grandes metrópoles e nos
grandes centros. Mas a demanda maior é pelo rádio
híbrido, por causa do legado de voz", diz ele. Segundo
o executivo, a demanda por rádio IP deverá crescer
com a chegada das redes LTE.

O uso de rádio digitais no backhaul das teles, con-
tudo, não é uma unanimidade no mercado. A Global
Crossing, por exemplo, defende a utilização do rádio
para acelerar a implantação, mas no futuro, esses
links deverão ser substituídos pela fibra óptica. "No
Brasil recebemos demanda grande de pedidos de
companhia celulares para interligação de pontos e
não necessariamente rádio é a tecnologia principal.
Muito disso é fibra", afirma Carlos Canale, vice-presi-
dente de serviços de infraestrutura para Global
Crossing na América Latina. Além disso, a fibra per-
mite que a operadora contrate mais capacidade assim
que perceber a necessidade.

Reciclagem
As empresas de telecomunicações do grupo AES -

AES Com Rio e AES Eletropaulo Telecom - que atuam
como carrier de carrier, também têm observado
aumento na demanda por capacidade. De acordo com
Emerson Hioki, diretor de operações das empresas de
telecomunicações do Grupo AES, uma das vantagens
das rede MetroEthernet é que o aumento de capacida-
de não tem uma relação direta com o aumento de
custo. Ou seja, se uma operadora móvel precisar
dobrar a capacidade em determinado site, ela não vai
dobrar seu custo. O executivo acredita que em áreas
metropolitanas o melhor negócio para as operadoras
é contratar backhaul em redes MetroEthernet. Os
rádios, segundo ele, podem ser usados em áreas
menos densas, em cidades do interior, por exemplo.
Vale destacar que esses rádios digitais precisam de
visada direta.

Gil Odebrecht, da Ericsson, pondera que os rádios
de tecnologia SDH deverão existir ainda por muito
tempo. Isso porque no mesmo site em que a operado-
ra tem 3G, ela tem 2G também. Dessa forma, a opera-
dora mantém a solução SDH, mas acrescenta alguma
outra (MetroEthernet ou rádios digitais) para a deman-
da de dados. No futuro, conforme as operadoras
aumentarem as capacidades no backhaul, esses rádios
SDH serão realocados em cidades menores ou em
cidades onde a cobertura é nova, resultado das metas
de cobertura do 3G, por exemplo.

De modo geral, a arquitetura da rede das teles
móveis tem fibra nos grandes centros e nas concen-
tradoras e rádio daí para diante. A explosão de tráfe-
go, entretanto, tem gerado uma mudança no perfil
dessas redes. "Cada vez mais as empresas colocam
nas pontas equipamentos que antes eram considera-
dos de core", analisa Luiz Villela, diretor de negócios
e marketing da Nec Brasil. "Ninguém joga nada fora.
Os rádios El vão sendo empurrados cada vez mais
para a ponta", completa.

Um outro fenómeno que tem ocorrido em relação
às redes de backhaul é que as operadoras começam a

construir redes próprias. E, mais do que isso, dividem
esses investimentos com as concorrentes. De acordo
com Odebrecht, da Ericsson, há cerca de três anos as
operadoras móveis tinham redes de transmissão
muito pequenas. "Das localidades até os grandes cen-
tros, as operadoras começaram a construir redes.
Todas as operadoras móveis estão fazendo redes

ligando os principais centros
urbanos", afirma ele.

Com relação ao comparti-
lhamento de infraestrutura, o
exemplo clássico é o da parce-
ria entre Claro, Vivo e Embratel
em um anel óptico de 4,5 mil
km que interliga os três esta-
dos do Sul do País.

O diretor da Ericsson
garante que os projetos con-
juntos se espalham rapida-
mente por todo o País. "As
operadoras têm feito vários
projetos conjuntos. Elas perce-

beram que nesse contexto elas não são competido-
ras", afirma Odebrecht.

Para Luiz Villela, diretor de negócios e marketing
da Nec Brasil, as metas de cobertura da Anatei gera-
ram uma grande demanda por novos equipamentos,
que também são capazes de trafegar dados, mesmo
que a operadora só disponibilize o serviço de voz.
Disponibilizar o serviço de dados, neste caso, depen-
de do planejamento de cada operadora. Mas uma
coisa é certa: "Se a operadora disponibilizar a infra-
estrutura, ela fomenta a comunicação de dados",
afirma. "Até outro dia, quem puxava a comunicação
de dados era o segmento corporativo. Passado algum
tempo, a minha filha é que gera essa demanda",
diverte-se o executivo.

HELTON POSSETI

Cobertura sem fio

CADA VEZ MAIS
AS EMPRESAS
COLOCAM NAS
PONTAS
EQUIPAMENTOS
QUE ANTES
ERAM
CONSIDERADOS
DE CORE
Luiz Villela,
da Nec Brasil

TIM contratou da Huawei 10 mil rádios digitais
com capacidade de 600 Mbps cada um. "Estes
enlaces serão instalados em áreas de maior

concentração populacional e demanda por dados,
como em capitais e outras grandes cidades", afirma
Marco Di Constanzo, diretor de rede da TIM. O
upgrade, ressalta o executivo, também representa a
migração do TDM, tecnologia antiga de telefonia, para
o IP.

O investimento faz parte do planejamento da TIM
de investir R$ 3,8 bilhões em infraestrutura de voz e
dados até 2011. Os investimentos começaram no ano
passado e terão continuidade nos próximos dois
anos. Cerca de 70% deste aporte será direcionado à
ampliação da capacidade de tráfego de voz (2G) e de
dados 2,5G (EDGE), enquanto os 30% restantes serão
alocados para o aumento e melhoria da cobertura e
qualidade da banda larga móvel (3G).

Com a aquisição da Intelig, a TIM herda um
backbone 14,5 mil km. Deste total, 1 mil km de fibra
estão no backhaul. "Nossa missão agora é integrar
essa infraestrutura legada à nossa rede
metropolitana", afirma Di Constanzo.
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