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O Brasil está bastante atrasado em relação aos preparativos para a Copa do Mundo de 2014, 
mas alguns fornecedores de tecnologia da informação se apressam em se colocar em 
condições de oferecer suporte às redes de alta velocidade, com sistemas seguros e de 
redundância para processar os dados e transmitir imagens dos jogos em alta definição para 
todo o mundo.  
 
A Global Crossing, provedora global de soluções de rede Internet Protocol (IP), lançou um 
serviço adicional de 40 Gb para transmissão de informações e imagens, quadruplicando sua 
capacidade no Brasil, e anunciou que os serviços de transmissão e de mídia, oferecidos pela 
sua unidade recentemente adquirida Genesis Solution, através de redes de IP de alto 
desempenho, estarão disponíveis durante a Copa e os Jogos Olímpicos. "O fato de o Brasil 
estar atrasado não significa muito. Temos dificuldade, mas nossos grandes centros estão 
evoluindo. Até lá, teremos acesso de banda larga de alta velocidade e a Global Crossing estará 
pronta para dá suporte tanto a programação de vídeo quanto de imagens dos jogos em HD e 
3D", diz Yuri Menck, diretor estratégico e comunicações da filial brasileira. 
 
A empresa não atende ao usuário final, só grandes corporações e operadoras de 
telecomunicações. Mas registra o aumento da entrada de novas mídias e dispositivos 
eletrônicos, como terminais celulares, IPAD, TV de alta definição etc., nas mãos de usuários 
domésticos. "Com isso, haverá uma multiplicação da demanda de alta capacidade na internet, 
exigindo mais capacidade de transmissão das operadoras. O que vai gerar também uma 
demanda por novas aplicações que, certamente, estarão hospedadas em cloud computing", diz 
Menck. Segundo ele, a solução de cloud computing representa 12% do faturamento total de 
data center da Global Crossing, contando com mais de 30 clientes de médio e grande portes. A 
empresa possui três datacenters no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, que estão 
interligados por fibra óptica e uma infraestrutura flexível que oferece processamento, storage e 
rede virtualizada. 
 
A T-Systems, empresa do grupo Deutsche Telekom, também se adianta para atender o 
potencial de demanda por serviços voltados para transmissão dos jogos. "Estamos 
conversando com as empreiteiras que estão construindo os estádios, como Andrade Gutierrez 
e Odebrecht, para poder participar da montagem da infraestrutura de processamento de dados 
e de transmissão de imagens em 3D", diz Luiz Carlos Hirayama, vice-presidente de business 
development & partnership da T-Systems do Brasil.  
 
A T-Systems pretende colocar toda sua infraestrutura para hospedagem em nuvem (cloud 
computing) dos sistemas e aplicações das empresas incumbidas pela geração de imagem, no 
caso a Match, empresa detentora da transmissão da FIFA, pelos links de comunicação (a Oi foi 
a selecionada), e pela comercialização das imagens dos jogos, como a Globo. A empresa tinha 
três datacenters, dois em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e um no Rio, e 
inaugurou mais um em São Paulo, com mais de 2 mil servidores e 100 funcionários, que exigiu 
investimentos de R$ 50 milhões.  
 
Com mais de mil clientes de médio e grande porte de serviços terceirizados em seus dois 
datacenters localizados em São Paulo e Rio, a Alog DataCenters expande sua presença com 
um novo datacenter em Tamboré (SP), onde estão sendo aplicados R$ 60 milhões, e que entra 
em operação em abril. Segundo Eduardo Carvalho, diretor comercial da empresa, os estádios 
no Brasil estão atrasados na implantação da infraestrutura de banda larga e de tecnologias que 
vão processar os dados das competições e transmitir imagens dos jogos. "Mas nós estamos 
nos preparando para atender qualquer demanda de empresas que querem hospedar soluções 
no modelo de computação em nuvem."  
 
Os eventos esportivos devem abrir oportunidade para empresas de telecomunicações. É o caso 
da AES Atimus, provedora de infraestrutura e soluções para comunicação de alta performance, 
com uma rede de mais de 5 mil km de fibra óptica, com operações em São Paulo e Rio. "As 
empresas multinacionais que virão ao Brasil exigem até quatro caminhos diferentes por fibra 



óptica para suas transmissões simultâneas, ou seja backup do backup. Temos sido procurados 
por essas empresas, que buscam mais capacidade de banda para transmissão em 3D", diz 
Teresa Vernaglia, diretora-geral da AES Atimus. A empresa pretende ampliar sua capacidade e 
capilaridade da rede, com investimentos de R$ 400 milhões até 2015. "Estamos prevendo um 
grande aumento de tráfego de informação na rede nos próximos anos e o desafio é conseguir 
projetar a expansão e a capacitação para atender este tráfego", diz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 mar. 2011, Especial TIC na Copa, p. 
G2. 


