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e existe um consenso 
entre operadores e 
fornecedores de que 
haverá uma explosão 

significativa no tráfego de 
dados nos p róx imos anos, 
cabe fazer algumas perguntas: 
por que? Quais as causas 
dessa explosão de bits nas 
redes? O que vai acontecer 
nos próximos anos que terá 
um impacto tão significativo 
sobre a infraestrutura atual? 
A resposta aponta em uma 
direção: vídeo. 

"O tráfego de redes sociais 
está crescendo muito com 
fotos, vídeos e tudo o que tem 
imagem, e todos esses aplica
tivos são o que provavelmente 
provocará esse boom nas 
redes de dados", aposta a 
vice-presidente de redes da 
Ericsson, Luciana Pailo. 

0 vídeo, em definição 
padrão e em alta resolução, 
são os grandes demandadores 
de capacidade das redes tam
bém na visão do gerente de 
engenharia e sistemas da nor
t e -amer icana J u n i p e r 
Networks, Caio Klein. Para ele, tanto para as redes 
fixas quanto móveis, a entrega de vídeo é a aplicação 
do futuro. Anderson André , diretor de service provi-
ders da concorrente Cisco, concorda. E cita números 
de um estudo global da própr ia Cisco: "Aproxima
damente 90% do tráfego de dados em 2013 será de 
vídeo. E de todo o tipo, como streaming, IPTV, high 
defmition (HD), terceira d imensão (3D)", diz ele, que 
classifica o site YouTube e o smartphone iPhone, da 
Apple, como os responsáveis pelo início dessa onda. 

Para o gerente de produtos de redes da Alcatel-
Lucent, Roberto Falsarella, "as operadoras têm de 
começar a se preparar desde já para as próximas 
ondas, para o que vai acontecer em termos de deman
da, para o que o usuár io quer", diz, ressaltando a 
necessidade de que se investigue quais seriam os 
impactos dos diferentes tipos de serviços na rede, se 

conheçam as alternativas e 
assim se tomem algumas pro
vidências para que as redes 
tenham elasticidade. 

"A soma de vídeo e tráfego 
P2P (peer-to-peer) será uma 
grande porcentagem do tráfe
go mundial de dados", acres
centa Falsarella, da Alcatel-
Lucent. "O CEO da BitTorrent 
estima que seus clients para 
compartilhamento de arquivos 
são responsáveis , sozinhos, 
por cerca de 25% do tráfego 
mundial de Internet. E outros 
25% são gerados pelo YouTube. 
Então a soma desses dois já dá 
50% do tráfego global. E a maior 
fatia de arquivos trocados no 
BitTorrent é a de ví—deos", 
observa. 

Para diretor de redes de 
acesso Cone Sul da Huawei, 
Dimas Dias, a entrada das 
teles no mercado de TV a cabo 
com a aprovação do PL 29 
incentivará a oferta de vídeo 
nas redes de banda larga e 
isso m u d a r á o perfil de tráfego 
do usuário final, hoje concen
trado em tráfego peer-to-peer, 

chat e emails. "No mercado corporativo vemos tam
bém a tendência de serviços de unified Communica
tions (comunicações unificadas), vídeo vigilância, 
videoconferência e telepresença em alta definição", 
complementa. 

Outro fator de pressão sobre as redes que veio para 
ficar, e não apenas para o mercado corporativo, mas 
t ambém para o usuário final, na opinião de Falsarella 
e t ambém do gerente de projetos técnicos da Huawei, 
Carlos Orenes, é o cloud computing. "Será possível 
jogar toda a infraestrutura de informática de uma 
empresa para uma nuvem. Isso reduz muito os custos 
operacionais, a partir do momento em que se tem 
banda suficiente. Até mesmo as operadoras de teleco
municações devem se tornar provedoras desse tipo de 
solução e oferecer conteúdos para os usuários final na 
nuvem, que poderão ser acessados de qualquer tipo de 



dispositivo conectado à rede", explica Orenes. 
A comunicação machine-to-machine (M2M) tam

bém aparece como tendência de serviço para redes 
móveis em soluções de lar digital (digital home) e auto
mação de sistemas, como em 
veículos automotivos. "A esti
mativa da Verizon é de que 
dentro de três anos haverá 
mais comunicação M 2 M do 
que a comunicação com 
algum ser humano envolvi
do", cita Falsarella. 

E se o volume de tráfego de 
dados já experimentou um 
crescimento vertiginoso nos 
últimos anos, a estimativa para 
os próximos anos é de uma 
explosão ainda maior com 
todos esses serviços. 

Estimativas da Alcatel-Lucent apontam que em 2008 
foram trafegados, apenas em redes móveis, 1,3 exabytes 
de dados, e esse volume deverá crescer cerca de 17 
vezes nos próximos cinco anos, chegando a mais de 22 
exabytes em 2013. 

No Brasil, o impacto poderá ser ainda maior se 
levarmos em consideração que a penet ração da banda 
larga no País está abaixo das médias mundiais de 7,1 
acessos fixos para cada 100 habitantes e de 9,5 aces
sos móveis para cada 100 habitantes, de acordo com 
levantamento feito pela Huawei. Em termos de banda 
larga fixa, o Brasil encerrou 2009 com 6 acessos/100 
habitantes, a t rás inclusive de países como México (9,2 
acessos/100 hab.), Chile (9,8 acessos/100 hab.) e 
Argentina (10 acessos/100 hab.). O cenário na América 
Latina muda um pouco com relação aos acessos 
móveis, no qual o Brasil atingiu 3,5 acessos/100 habi
tantes, contra 0,5 acesso/100 habitantes do México, 
2,5 acessos do Chile e 2,1 acessos na Argentina. 

"Será necessário um investimento enorme em 
infraestrutura de t ransmissão. Nossos cálculos mos
tram que, tanto no caso fixo quanto móvel, a quanti
dade de dados vai dobrar ano a ano até 2014 no 
Brasil", pondera o diretor de tecnologia e produtos da 
Huawei, Marcelo Motta. Em termos de usuários , serão 
60 milhões de conexões banda larga móvel e 30 
milhões de banda larga fixa até 2014. 

O estado das redes 
Se o gargalo se encontra nas redes de t ransmissão 

das operadoras, compostas por backbone (core) e 
backhaul, é preciso pontuar que é consenso entre os 
fornecedores que o maior problema se encontra no 
segundo, que são as redes que ligam as redes de aces
so ao backbone, e que precisam combinar ao mesmo 
tempo capilaridade com capacidade. O que não signi
fica que as redes centrais não tenham desafios tam
bém, segundo os fornecedores. 

Em relação ao core, as operadoras fixas e móveis 
t raçaram caminhos um pouco diferentes. As fixas, em 
sua maioria, ainda têm uma grande rede legada TDM, 
utilizada para serviços de voz, e optaram pela constru
ção de uma segunda rede IP para oferecer serviços de 

dados, explica a executiva da Ericsson, Luciana Pailo. 
"Já as operadoras móveis utilizam uma rede de core 
único para voz e dados, migraram centrais específicas 
e separaram a rede em uma arquitetura de camadas". 
Luciana estima que, em média, 80% do core das redes 
móveis já seja IP, enquanto nas redes fixas a proporção 
é inversa: apenas 20% do core é IP. 

Para ingressar nessa nova era de serviços avança
dos e suportar aplicações mais pesadas, as operadoras 
estão evoluindo suas arquiteturas de rede T D M para 
MetroEthernet (IP). 

A Cisco, revela Anderson André , diretor de service 
providers da Cisco, trabalha desde outubro de 2009 
no processo de migração da plataforma de rede de 
uma operadora brasileira, processo que, segundo ele, 
deve ser concluído em dezembro de 2010. Outro 
benefício da arquitetura 100% IP é a redução de custo 
operacional. "Uma porta Ethernet de 1 Gbps custa 
US$ 100 às operadoras, enquanto para um switch 
T D M , de 155 Mbps, esse valor varia de US$ 15 mil a 
US$ 20 mil" , compara o executivo. 

Futuramente, essas redes fixas deverão partir 
para uma arquitetura IMS, com controles de qualida
de de serviço, priorização de pacotes e applications 
servers que permit i rão os mais variados tipos de ser
viços. A mesma arquitetura IMS se aplica às redes 
móveis e suas evoluções para HSPA+, que chega a até 
21 Mbps de velocidade de download, e Dual Carrier 
HSPA+ (42 Mbps), e ainda para a quarta geração de 
redes móveis com LTE. "Mais e mais operadoras 
estão optando por redes de próxima geração (NGNs) 
porque a tecnologia traz benefícios de redução de 
espaço físico in site, redução no consumo de energia, 
permite que o operador ofereça mais serviços para o 
usuário final, porque é uma arquitetura aberta e faci
lita a integração de novos serviços. E além do mais, 
temos de considerar que a tecnologia T D M não conta 
mais com fornecedores que dêem suporte a ela, não 
há mais peças de reposição, o que é um problema 
grave", observa o diretor da Huawei, Dimas Dias. 

Outra tendência, segundo ele, é a implementação 
de redes de fibra óptica no acesso, como a que come

çou a ser implementada pela 
Telefônica no Estado de São 
Paulo para oferta convergen
te de voz, dados e TV via IP 
em conexões de até 100 
Mbps. "Testamos com suces
so na Verizon, dos Estados 
Unidos, uma nova tecnologia 
para redes de fibras óptica 
chamada 10 GigaPON, que 
multiplica por quatro a capa
cidade de uma porta GPON", 
conta. Dias explica que uma 
porta GPON entrega hoje 2,5 
Gbps, e com a nova tecnolo

gia a capacidade sobe para 10 Gbps por porta. 
A evolução de uma rede, invariavelmente, tem de 

levar em consideração os serviços que serão por ela 
ofertados. E aí está um primeiro desafio para as teles: 
não há definição sobre uma killer application. "E nem 
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deve haver uma killer application, serão vár ias aplica
ções", acrescenta Luciana Pailo. 

Soluções 
De acordo com Caio Klein, da Juniper, as soluções 

para aliviar a pressão sobre as redes passam por siste
mas avançados de empacotamento e de inspeção de 
pacotes, que permitem uma redução de até três vezes 
no tráfego ao reduzir o que não gera receita, como a 
sinalização contínua entre aparelhos e rede. 

Outra alternativa que já vem 
sendo muito utilizada pelas opera
doras é a chamada priorização de 
tráfego, que oferece qualidade de 
rede a certos e determinados ser
viços em detrimento de outros. 
"São vários protocolos, regras que 
cada equipamento ou tecnologia 
vai suportar, implementados den
tro dos roteadores que compõem o 
sistema de transporte das redes. 
Assim, qualquer informação solici
tada pelo usuár io final informará à 
rede de uma forma adequada a prioridade necessár ia 
devido ao serviço ou ainda devido ao tipo de assina
tura do cliente", diz Falsarella, da Alcatel-Lucent. 

"Não estamos criando nenhuma black-list, mas 
uma white-list que privilegia as aplicações que fazem 
sentido para a operadora, como tráfego de voz, 
Internet, MMS, SMS etc", opina Klein, da Juniper. 
Isso, segundo ele, realizado de forma dinâmica no 
core da rede, viabilizaria serviços como IPTV e outras 
aplicações avançadas on-demand. "Se você quiser 
assistir a um jogo de futebol no seu celular, por exem
plo, pode solicitá-lo minutos antes do início da partida 
e assisti-lo com banda garan
tida e qualidade de serviço 
(QoS). Assim, uma operadora 
terá condições de planejar 
quantos e quais u suá r io s 
poderão dispor de determi
nada banda para determina
do serviço", exemplifica. 
"Essa é uma tecnologia um 
pouco mais madura nas redes 
fixas. As redes móveis ainda 
estão fazendo testes e pes
quisas", acrescenta o executi
vo, revelando que a Juniper 
realiza, juntamente com uma 
operadora brasileira, um desses trials, que roda ser
viços on-demand de programas esportivos. 

Outra funcionalidade disponível em redes 100% IP, 
ou "de nova geração" (NGN), é a inspeção profunda de 
pacotes (deep packet inspection - DPI). Há atualmente 
no mercado roteadores dotados dessa função, que fil
tram e identificam os tipos de pacotes utilizados pelos 
clientes. "O DPI é uma solução que faz a análise do 
tráfego do backbone da operadora, fornecendo um 
mapa de quanto está sendo utilizado para aplicações 
P2P, para vídeo ou VoIP", explica Motta, da Huawei. 

Com isso a operadora é capaz de identificar uma série 
de informações estratégicas, como os serviços mais 
acessados, sites favoritos e horários preferidos dos 
clientes, e assim formatar ofertas personalizadas. "É 
uma forma inteligente de a operadora rentabilizar sua 
rede, inclusive em horários em que a mesma estiver 
mais ociosa", diz Klein. A partir daí, com a solução de 
inspeção de pacotes interligada a um banco de dados e 
a um sistema de data mining, é possível não apenas 
tarifar os serviços de acordo com sua utilização dentro 

e fora dos horários promocionais 
como também municiar a equipe de 
marketing com dados que viabilizem 
novas ofertas customizadas e estra
tégias de marketing digital. "Isto não 
está longe de acontecer", prevê. 

Anderson André t ambém revela 
que a Cisco está realizando um trial 
com uma operadora para transpor 
um mesmo conteúdo em três tipos 
de dispositivos: TV, celular e PC. "O 
usuário começará a assistir a um 
filme na TV de casa, cont inuará 

assistindo no celular e t e rminará no PC do trabalho, 
se assim quiser. Mas, em princípio, vamos viabilizar 
esse serviço em duas telas", diz o executivo, que não 
quis revelar o nome da operadora envolvida no teste. 

Roteamento avançado 
O diretor da Cisco acredita que soluções de rotea

mento avançado no core da rede das operadoras 
podem ajudá-las, inclusive, a resolver um velho e 
polêmico conflito com os provedores de conteúdo 
'over-the-top', que oferecem serviços sobre a infraes-
trutura das teles sem remunerá- las por isso. "Uma 
operadora poderá , por exemplo, negociar um QoS 
com um provedor. Pode oferecer uma largura de 
banda especial para os serviços de vídeo de um deter
minado player over-the-top mediante uma pequena 
taxa por acesso", exemplifica. O risco dessa estratégia 
é que ela quebra o princípio tácito da neutralidade da 
rede, o que pode levantar debates regulatórios ou 
junto a entidades de defesa do consumidor. 

A norte-americana F5 Networks, diz André Mello, 
diretor-geral da empresa no Brasil, é uma das empre
sas que, assim como a Cisco e a israelense Radware, 
apostam no segmento de balanceadores de carga. 
Uma das apostas da empresa é em uma solução deno
minada mobile broadband optimization, que possibi
lita às operadoras o envio de dados ao celular do 
assinante de acordo com seu modelo e configuração. 
"Para um terminal low-end, por exemplo, não faz 
sentido o envio de uma página web com interface 
gráfica rica, uma vez que o usuário não terá condi
ções de visualizá-la", diz Mello. "Isso equaciona o uso 
da rede, ajuda as operadoras a reservar banda para 
os serviços mais importantes e, além de tudo, econo
miza capacidade do backhaul, área problemática e 
estratégica para essas empresas", finaliza. 
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