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Empresas se preparam para atender a demanda  
 
A proximidade da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, 
joga luz sobre a preparação da infraestrutura de telecomunicações para suportar esperado 
crescimento do tráfego de dados, voz e vídeo que será gerado durante a realização dos dois 
maiores eventos esportivos mundiais. Um dos grandes desafios é a expansão da banda larga 
fixa e móvel, que certamente atingirá picos de acessos em função não apenas dos turistas e 
jornalistas estrangeiros destacados para a cobertura das competições, mas também por causa 
do aquecimento da demanda dos usuários domésticos. 
 
O cenário com o qual as operadoras trabalham o desenvolvimento de seus projetos é o de que 
os eventos esportivos não são os catalisadores dos investimentos programados em 
infraestrutura de rede e sim o mercado interno, avaliam os especialistas. Tanto que a Vivo, por 
exemplo, tem planos de instalar novas estações radiobase (ERBs) para cobrir 2.832 municípios 
até o final deste ano, diz José Roberto Mavignier, gerente da área de telecomunicações da 
Frost & Sullivan.  
 
Isso significa que para 2014 e 2016 deverão ser feitos aportes adicionais para suprir 
necessidades tecnológicas pontuais, principalmente no entorno dos estádios onde serão 
realizados os jogos. "A leitura que se faz é que o volume de troca de conteúdo entre as 
pessoas e o aumento do tráfego acontecerão de qualquer forma. Os dois eventos irão apenas 
potencializá-los", diz Luís Minoru Shibata, diretor da consultoria PromonLogicalis.  
 
Um exemplo de investimento pontual é em links de comunicação de dados com cabos 
submarinos da Europa e dos Estados Unidos, a chamada saída internacional, para permitir o 
maior fluxo de entrada e saída de informações do país. "Esse reforço terá que existir", diz José 
Roberto. Segundo ele, a Oi anunciou planos de aumentar a capacidade da rede da GlobeNet, 
braço de comunicação internacional da companhia. "A Telefônica também fez investimentos 
importantes no aumento da capacidade em função dos problemas com o serviço Speedy." 
 
Outro exemplo de investimento pontual é a expansão da cobertura indoor, ou seja, a 
instalação de estações e antenas de transmissão em locais de grande concentração de 
pessoas, como aeroportos, shopping centers, estações de metrô, entre outros. "A cobertura já 
existe, mas talvez as operadoras tenham que ampliar a capacidade por causa dos eventos", 
diz. 
 
As 12 cidades que abrigarão os jogos da Copa já contam com rede de fibra óptica para 
permitir conexões em alta velocidade, diz Flávia Bittencourt, diretora de marketing da Oi. A 
última etapa foi concluída em fevereiro, quando a operadora passou cabo interligando Manaus 
a Boa Vista e outras três cidades de Roraima: Mucajaí, Iracema e Caracaraí. No primeiro 
semestre, a banda larga será implantada em Presidente Figueiredo (AM), Rorainópolis, Nova 
Equador e Nova Colina, em Roraima.  
 
Na ligação entre Manaus e Boa Vista o cabo de fibra óptica atravessa um trecho de 784 km. Da 
capital de Roraima os dados são transmitidos para Caracas, na Venezuela, através das redes 
da Eletronorte e da CanTV. A partir desse ponto, os dados transportados pela GlobeNet 
chegam aos Estados Unidos e à Fortaleza (CE), por meio de um cabo submarino. Da capital 
cearense o cabo segue para o Rio.  
 
Por razões estratégicas, a Oi não informa os investimentos no projeto de fibra em Manaus, 
tampouco a capacidade de conexão da rede. Segundo Flávia, a procura dos usuários tem sido 
grande e as portas de acesso comercializadas são suficientes para suprir a demanda local até o 
fim do ano. A oferta inclui pacotes com acesso é de 5 MBytes, mas está em estudo a venda de 
serviços com velocidade de 10 e 15 MBytes. "Agora, vamos trabalhar para aumentar a 
capilaridade do acesso e a transmissão." 
 



Fazer com que a fibra chegue até os estádios de futebol é outro grande desafio. Neste capítulo, 
Flávia diz que a Oi elaborou e repassou aos governos estaduais as especificações sobre como 
cada estágio das cidades-sedes da Copa do Mundo deve ser preparado, na fase das obras de 
construção, para facilitar a passagem do cabo. 
 
Operadoras de celular planejam novos serviços 
 
Se os investimentos na infraestrutura da rede e na ampliação da cobertura são imperativos 
para atender a demanda de tráfego esperada para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, a 
oferta de novos serviços representa uma oportunidade para as operadoras ampliarem os 
negócios. É possível apontar algumas tendências. 
 
Para José Roberto Mavignier, gerente da área de telecomunicações da empresa de consultoria 
Frost & Sullivan, a videochamada em celulares pode fazer parte do portfólio das operadoras. 
Utilizada de forma maciça na Ásia, é um tipo de aplicação que consome muita banda. Com a 
disponibilidade de conexões em banda larga móvel no entorno dos estádios, por exemplo, o 
usuário pode compartilhar o vídeo dos jogos a que está assistindo ou, então, divulgar o link 
que recebe em seu aparelho com os gols e resultados das partidas. "A aplicação vai exigir 
aparelhos mais sofisticados", alerta. 
 
A exploração de conteúdo pode fazer a diferença na competição entre as operadoras. 
Mavignier lembra que a Vivo, por exemplo, tem contrato com a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) para a venda de conteúdo relacionado à seleção brasileira. Se o acordo for 
mantido até 2014, será uma vantagem competitiva. "A Oi, que é patrocinadora oficial da Copa 
do Mundo, com certeza vai embarcar nessa onda", acredita. 
 
O analista da Frost & Sullivan lembra que na África do Sul, no ano passado, houve a 
intensificação do uso de algumas ferramentas de propagação de informações quase 
instantânea, combinando foto, vídeo e texto pela rede 3G. "O número de mensagens SMS 
(Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service) teve um crescimento 
exponencial em relação ao consumo antes da Copa naquele país", conta Mavignier. 
 
Os eventos esportivos abrem espaço ainda para as aplicações de mobile payment, em que o 
usuário utiliza o celular para pagar a compra de ingressos dos jogos ou um produto 
comercializado perto dos estádios de futebol. Para esse tipo de operação, Mavignier acha 
possível o uso da tecnologia NFC (Near Field Communication), que permite a troca de dados 
entre aparelhos a curta distância.  
 
A Oi, que não revela os serviços que pretende oferecer, por estar "em fase de construção de 
ideias", já tem experiência com a aplicação de mobile payment e estuda a criação de novas 
modalidade de ofertas para antes, durante e depois da Copa. Para tanto, diz Flávia Bittencourt, 
diretora de marketing, a Oi pretende aproveitar a expertise do sistema Paggo, que permite a 
realização de compras pelo celular. 
 
Criado em 2006, o Paggo está em processo de mudança. Em setembro, o Banco do Brasil e a 
Cielo formalizaram um acordo com a Oi para operar o sistema de mobile payment da Paggo 
em todo o país com o objetivo de popularizar o acesso aos serviços financeiros. "O acordo 
deve dar um upgrade à Paggo, que passará a ser aceito em todos os terminais eletrônicos da 
Cielo", ressalta Flávia. 
 
A máquina ajuda a conquistar o pódio 
Irene Barella  
 
Recursos envolvem desde sofisticados aparelhos até avanço na tecnologia aplicada em tecidos  
 
A Tecnologia da Informação abrange atualmente todos os segmentos da economia, com 
impactos na área esportiva. É um mercado em franco crescimento com a venda de 
equipamentos altamente sofisticados, voltados para a recuperação e manutenção física de 
atletas. O setor ainda não tem números e estatísticas definidos. Mas, somente a título de 



exemplo, um aparelho chamado dinamômetro isocinético, que permite a avaliação do 
desempenho muscular em várias partes do corpo humano, chega a custar US$ 60 mil. 
 
Um centro de recuperação que queira ser referência vai precisar adquirir sistemas e 
equipamentos com funcionalidades diversas. A premissa principal é auxiliar preparadores 
físicos e técnicos a coletar dados, simular, analisar e cruzar informações vitais para aperfeiçoar 
a performance e as diretrizes a serem definidas. 
 
Essa ciência ganha força por conta de eventos como as Olimpíadas, que têm uma vasta gama 
de competições envolvidas. Pesquisadores criam maiôs com menor atrito com a água, tecidos 
mais leves e com mínima retenção de suor, amortecedores para tênis, sapatilhas anatômicas 
para as corridas e bicicletas aerodinâmicas. Simuladores virtuais são valiosos nas situações 
propostas pela equipe técnica dos atletas. 
 
Um simples detalhe nas aplicações tecnológicas pode levar à vitória. Entre outras funções, a TI 
auxilia na avaliação de déficit de resistência, força, potência e resistência muscular; 
articulações, tronco, coluna, membros superiores e inferiores e, ainda, a execução de 
treinamento específico e de forma isolada. Algumas dessas máquinas têm função analgésica, 
anti-inflamatória e de regeneração de fibras musculares. 
 
"A indústria nacional vem melhorando a qualidade dos seus aparelhos", destaca Avelino 
Buongermino, fisioterapeuta e pós-graduado em recuperação desportiva, e responsável pelo 
departamento de futebol profissional do Santos Futebol Clube. 
 
A tecnologia pode reduzir em até 60% o tempo de recuperação de algumas lesões. Mas os 
ganhos não se restringem à ortopedia e abrangem também a parte neurológica, quando 
usadas tecnologias de eletro estimulações ou equipamentos sensíveis. "Acredito que haverá 
grandes avanços e a tecnologia vai possibilitar resultados satisfatórios também nas lesões 
medulares", diz Buongermino.  
 
Especificamente nas competições, a TI pode ser decisiva na chegada de uma corrida. "Um chip 
com sensor pode indicar com precisão o primeiro atleta a atingir a linha de chegada", diz 
Alberto Blois, diretor da RioSoft, entidade que, assim como o Instituto de Tecnologia de 
Software ITS, orienta empresas de TIC sobre questões jurídicas e financiamentos em grandes 
eventos, além de partilhar laboratórios para testes em universidades. 
 
"Existe um software que avalia o time com a melhor performance. A empresa que o 
desenvolveu indicou, previamente, a Espanha como campeã no mundial de 2010", conta Blois. 
Para o atletismo, nas Olimpíadas de 2016, o mundo verá melhorias no software de apuração 
de métrica de competição, "hoje ainda rudimentar". A TI ainda ajuda a controlar o grau de 
umidade do gramado e pode apoiar a arbitragem com a instalação de um chip na bola ou nas 
traves.  
 
Em termos de recursos internos (comunicação, som e imagens) a Copa do Mundo no Brasil 
não deve apresentar evolução em relação à África do Sul. As arenas terão letreiros digitais, 
interativos e telas com qualidade de alta definição de imagens. No lugar de placas de 
propaganda, serão colocados painéis eletrônicos nos setores destinados à plateia que 
transmitem mensagens específicas para cada público. 
 
Para o Brasil está previsto um sistema contra depredações. Na África, o estádio Mbombela 
possuía um software de vigilância e controle de acesso por meio de biometria, além de 
câmeras com reconhecimento facial. 
 
Atletas superam lesões com o uso da tecnologia 
 
São muitos os casos de superação após graves lesões. Força de vontade, empenho, 
condicionamento físico e estabilidade emocional compõem a receita, mas a contribuição de TI 
é essencial. Foi o que constatou Edu Dracena, zagueiro e capitão do time do Santos, depois de 
ter sofrido e superado, por duas vezes, problemas com ligamentos.  



 
"Só vejo vantagens porque a tecnologia ajuda e transmite mais confiança", diz o jogador que 
usa pelo menos duas vezes por semana o Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação 
de Atletas de Futebol do Santos. 
 
Em 2005, quando atuava na Turquia, a contusão foi mais simples, mas ainda assim veio ao 
Brasil para ser operado e se restabelecer. Na segunda lesão, em 2009, já no Santos rompeu o 
ligamento cruzado anterior do joelho. Após a cirurgia começou a maratona de fisioterapia. 
"Muitos movimentos, inclusive dobrar e esticar a perna, eu não conseguia fazer sem a ajuda 
do aparelho", lembra Edu. 
 
O Cepraf abriga aparelhos de última geração como o dinamômetro isocinético, a prancha de 
equilíbrio, de eletroterapia, ultrassom e lasers. O departamento conta com uma equipe 
composta por fisiologista, preparador físico, nutricionista, três fisioterapeutas, três médicos e 
auxiliares. 
 
Um novo espaço de recuperação e manutenção de atletas estará disponível em abril de 2011 
e, preocupado com a modernização constante, o Santos vai destinar mais recursos em TI. 
 
Ricardo Rosa, que é preparador físico da equipe profissional do Santos Futebol Clube e 
professor de Educação Física especializado em Treinamento Esportivo, lança mão de software 
para fazer avaliações individuais e comparações entre os atletas, além de programar treinos e 
exercícios. Os sistemas facilitam a coleta de dados, amostragem, gráficos e a evolução de cada 
um. "Sem ele, as tarefas são rudimentares". 
 
O preparador físico conta que Edu fez trabalho funcional, passou por todas as etapas para a 
recuperação e, com o uso de softwares, sistemas inteligentes e equipamentos dotados de 
tecnologia, obteve excelente resultado. "Tudo vem para somar e se a ciência prova que é bom, 
que dá resultado, sou adepto", complementa. 
 
O triatleta olímpico Juraci Moreira é outro exemplo de recuperação física com o auxílio da 
tecnologia. Hoje ele está de volta às competições e disputou em 26 de fevereiro a primeira 
etapa da Copa do Mundo da modalidade, na Austrália. Mas uma lesão crônica nos tendões 
calcâneos o fez parar no ano passado. O tratamento exigiu fisioterapia intensa e incluiu 
equipamentos de ultrassom, laser, eletroestimulação, cybex usados por seis meses. "Tudo 
isso, lógico, não seria nada sem o trabalho manual do fisioterapeuta", pondera. 
 
Moreira está apto para disputar nove provas fora do Brasil. "Me recuperei e agora tentarei a 
vaga para minha quarta Olimpíada, meu grande objetivo", conta o triatleta. Se conseguir será 
o único do continente com essa marca. Foi o latino-americano melhor classificado nos Jogos 
Olímpicos de Beijing 2008 e bronze no Pan Rio 2007. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 mar. 2011, Especial TIC na Copa, p. 
G3 e G4. 


