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EMPRESAS

Internet faz 15 anos e
enfrenta novos desafios
Aumento de tráfego na rede e conteúdo multimídia levam à evolução da web

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

A internet comercial completa
15 anos no Brasil com um grande
desafio pela frente. As previsões
de crescimento do tráfego de
dados e da quantidade de dispo-
sitivos conectados à rede provo-
carão mudanças na arquitetura
da web, para garantir capacida-
de de atendimento a essa de-
manda. O supervisor de projetos
do Centro de Estudos e Pesquisas
em Tecnologia de Redes e Ope-
rações (Ceptro), Antônio Morei-
ras, diz que a arquitetura da rede
terá de evoluir. O Ceptro é o ór-
gão que cuida da estrutura e dos
projetos do Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil (CGI.Br). Morei-
ras explica que um dos pontos
fundamentais dessa evolução é a
quantidade de endereços IP dis-
poníveis atualmente. Cada dis-
positivo conectado à web tem
um número IP, que funciona
como uma identificação do
equipamento. “Os endereços
estão acabando, por isso criou-
se a versão 6 do protocolo IP, já
em uso, mas que abrange apenas
1% da internet”, conta.

A escassez é causada pelo
crescimento do número de
usuários conectados à rede e
pela inclusão de novos equipa-
mentos na rede, como eletrodo-
mésticos, automóveis e sistemas
de iluminação. “Segundo o MIT
[Massachusetts Institute of Te-
chnology], em 2015 haverá 1 tri-
lhão de aparelhos conectados o
tempo todo”, afirma o respon-
sável pela área de redes da con-
sultoria Accenture, Geraldo
Araújo. Segundo o estudo Índice
de Redes Visuais (VNI), realiza-
do pela fabricante de equipa-
mentos de rede Cisco, em 2013,
a internet será cerca de quatro
vezes maior do que era em 2009.

Mais conteúdo multimídia
A mudança de hábitos de con-
sumo, com a valorização de
conteúdo multimídia, também
dá sua contribuição para essa
necessidade de reestruturação.
A pesquisa da Cisco indica que
em 2013, o tráfego IP global terá
quintuplicado, por conta do au-
mento no consumo de vídeo e
dados. No final de 2013, a cada
mês o equivalente a 10 bilhões
de DVDs cruzará a internet. O
estudo aponta que vídeo será
mais de 90% de todo o tráfego

gerado por consumidores em
2012, contra um terço em 2009.

O avanço do vídeo vem tor-
nando a arquitetura da rede dis-
tribuída. Antes, cada operadora
ou provedor de acesso tinha um
ou dois POPs, que são pontos de
presença e acesso à espinha
dorsal da internet (backbone).
Eles concentravam o tráfego re-
gionalmente. Com o avanço do
consumo de aplicações multi-
mídia, foi preciso aumentar o
número de POPs e aproximá-los
das cidades, já que eles ficavam
distantes. “Hoje, as operadoras
têm de quatro a cinco pontos e
ao redor deles há os chamados
POPs de distribuição regional”,
diz o diretor de serviços da Cis-
co, Anderson André.

Outra ferramenta que melho-
ra a distribuição de tráfego e a
resposta às solicitações dos
usuários são equipamentos inte-
ligentes, capazes de identificar o
tipo de conteúdo mais acessado
por usuários em determinada
região e armazenar as informa-
ções no POP mais próximo. “Es-
ses equipamentos melhoram o
fluxo de informações dentro da
rede”, acrescenta o gerente de
arquitetura da Alcatel-Lucent,
Eduardo Massaud.

Operadoras
Essas mudanças envolvem as
operadoras, já que para acessar a
internet o usuário utiliza a in-
fraestrutura destas empresas. Por
isso, a rede dessas companhias
também terá de evoluir. Fibra
óptica, dizem os especialistas, é o
futuro para conectar residências,
porque oferece mais capacidade
de transmissão de dados do que
outras tecnologias. Em função do
seu alto custo, fornecedores ofe-
recem tecnologias que aumen-
tam a vida útil e otimizam as re-
des instaladas. No caso das ope-
radoras móveis com suas redes de
terceira geração (3G), a alternati-
va é adotar a tecnologia IP para
interligar estações radiobase, au-
mentando a capacidade de
transmissão. O futuro é a adoção
de quarta geração de infraestru-
tura de rede (4G), com a tecnolo-
gia Long Term Evolution (LTE),
que prevê velocidades ainda mais
altas de acesso à internet pelo ce-
lular. “No futuro, a operadora
fixa chegará às casas com fibra,
sofrendo a concorrência da 4G
com taxas de até 100 megabites
por segundo.” ■

Odécio Grégio, um dos
precursores da internet
comercial no Brasil, hoje tem
um site de venda de ingressos

“A primeira grande mudança
é na arquitetura da rede.
Será preciso aumentar os
pontos de distribuição do
tráfego para ficarem mais
próximos das residências”

Anderson André
Diretor da Cisco

Divulgação

FATOS MARCANTES

1969
Nasce a Arpanet, embrião
da internet, rede que conectava
bases militares e departamentos
de pesquisa americanos.

1991
O cientista Tim Berners-Lee cria
a World Wide Web, sistema
de documentos interligados
pela internet que são acessados
por meio de navegadores.

1995
Tem início a internet comercial
no Brasil. Até então, a rede
estava restrita ao uso acadêmico.

2000
A rede vive sua maior crise, com
o estouro da “bolha”. Inúmeras
empresas on-line vão à falência,
após período de supervalorização.

2010
A internet entra na fase das
redes sociais, com ferramentas
como Twitter, Facebook
e Orkut ganhando notoriedade.
É a chamada internet social.

BRADESCO

Celular e
personalização
O Bradesco, primeiro a lançar
um site comercial e um internet
banking no Brasil, tem hoje
13 milhões de usuários únicos
que acessam sua página principal
todos os meses e 12 milhões
de clientes cadastrados como
usuários do serviço. Em 1996,
esses números eram,
respectivamente, 400 mil e
50 mil. Para Cândido Leonelli,
diretor-executivo da instituição
financeira, que destina de 10%
a 15% do orçamento de
tecnologia da informação à
internet, o próximo passo será
construir uma ferramenta que
permita um relacionamento
mais próximo entre cliente e
instituição bancária. “Já vivemos
a fase informativa, depois a de
transações e agora virá a etapa
de interação com os clientes”, diz
Leonelli. Na prática, isso quer
dizer que um consultor do banco
poderá interagir com o cliente ,
durante a navegação em um
site da instituição, orientando-o
quanto a melhores alternativas
de investimento, por exemplo.
Outra área de evolução é a de
pagamentos móveis, com o uso
do celular como ferramenta para
atender aos clientes sofisticados
e conquistar novos usuários de
serviços bancários. “O celular
passa por todo o mercado,
vai desde o uso de sistemas
bancários e de pagamento
móvel até os recursos mais
avançados que permitem acessar
praticamente todas as funções
de um notebook”, avalia Leonelli.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 2
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