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Nos próximos quatro anos, o to-
tal de dispositivos conectados à
internet será o dobro da popula-
ção mundial. No Brasil, a pro-
porção será de 2,8 equipamen-
tos por pessoa, de acordo com
estudo realizado pela Cisco, fa-
bricante de equipamentos de re-
de de telecomunicações. O cres-
cimento exponencial deve-se a
dois fatores: de um lado, aumen-
ta o uso de aparelhos já conheci-
dos, como celulares, notebooks
e tablets; de outro, a evolução
tecnológica conectará outros
equipamentos em rede.

“Os dois cenários caminham
em paralelo. De um lado, há o
avanço de smartphones, tablets
e notebooks. Do outro, a evolu-
ção de uma série de dispositivos
que não eram da área de compu-
tação, como TVs, que começam
a ter capacidade de processa-
mento e memória e que deman-
dam mais da rede”, diz Luis Mi-
noru Shibata, diretor de consul-
toria da Promon Logicalis.

Comunicação entre máquinas
Nos próximos anos, o número
de dispositivos conectados vai
superar o de pessoas porque os
equipamentos trocarão infor-
mações entre si. A Frost & Sulli-
van prevê que, na América Lati-
na, a comunicação entre máqui-
nas supere a conexão entre ho-
mens e dispositivos já nos próxi-
mos cinco a oito anos. “Os da-
dos vão trafegar na rede come-
çando em uma máquina e termi-
nando em outra”, diz Bruno Is-
mail, analista de tecnologias de
informação e comunicação pa-
ra a América Latina. Máquinas
de pagamento eletrônico são
um exemplo atual dessa tendên-
cia. E as áreas que devem impul-
sionar essa adoção são: trans-
porte; saúde; segurança e moni-
toramento; e casas conectadas.

Mas o principal impacto nas
redes de telecomunicações virá
da mudança do tipo de conteú-
do demandado pelos consumi-
dores. Segundo a Cisco, as pes-
soas passarão a usar a internet
para acessar cada vez mais con-
teúdo multimídia, especialmen-

te vídeos, que serão mais longos
e terão maior resolução. Vídeo
responderá por 80% do tráfego
da rede no Brasil em 2015, con-
tra atuais 60%.

Espera-se que, dos 575 mi-
lhões de dispositivos conecta-
dos em rede que existirão no
Brasil em 2015, 85% serão mi-
crocomputadores, como note-
books. Cerca de 10% serão TVs
e 5% serão tablets, smartpho-
nes e outros equipamentos. Ho-
je, 97% dos aparelhos ligados à
web no país são computadores.
“O tráfego de dados que virá de
geladeiras e outros aparelhos
conectados à internet será mui-
to inferior ao gerado por ví-
deo”, diz Anderson André, dire-
tor de telecomunicações e pro-
vedor de serviços da Cisco para
América Latina. “A TV vai estar
conectada à internet e é aí que
ocorrerão impactos importan-
tes para as operadoras”.

Pressão sobre as redes
Roberto Guenzburguer, diretor
de produtos e mobilidade da Oi,
admite que lidar com o avanço
exponencial do volume de da-
dos já é o atual desafio. “O con-
sumo cresce em smartphones,
notebooks e tablets na rede mó-
vel e o mesmo ocorre na banda
larga fixa, porque os equipamen-
tos representam cada vez mais
convergência na mão do clien-
te”. No primeiro trimestre, a Oi
investiu R$ 800 milhões em in-
fraestrutura — a maior parte em
expansão da rede de dados. No
caso da Tim, dos R$ 2,9 bilhões
em investimentos previstos pa-
ra o ano, 85% irão para infraes-
trutura. “Tablets e smartphones
vão ampliar de forma agressiva
o uso da rede e há um mercado
potencial muito grande ainda
não explorado”, diz Nilson Ma-
chado, responsável pelo planeja-
mento de rede da Tim.

Hoje, as operadoras enfren-
tam reclamações sobre qualida-
de e estabilidade de redes.
“Elas querem investir, o proble-
ma é o preço que o serviço final
terá. Deveria haver uma revi-
são tributária para poten-
cializar o mercado, permitindo
que as pessoas usem o serviço”,
analisa Luis Minoru. ■

O mercado de comunicação entre
máquinas (machine-to-machine, em
inglês, ou M2M) ainda é insipiente na
América Latina, mas a consultoria
Frost&Sullivan avalia que o
potencial é grande. Os primeiros
dispositivos M2M se comunicavam
por meio de redes com fio, mas
usarão cada vez mais a terceira e a
quarta gerações de telefonia celular,
além de tecnologias sem fio, como
bluetooth e Wi-Fi, para trocar
informações. A Tim criou planos
exclusivos para M2M, voltados, por
exemplo, para empresas que
automatizam força de vendas.
A operadora espera que, até o final
do ano, o serviço cresça 26% e, até
2020, seu número de usuários deve
aumentar 10 vezes. “O conceito
não é novo, mas a necessidade

de automação e informatização
está ganhando corpo”, afirma Bruno
Ismael, analista de tecnologias
da informação e comunicação da
Frost&Sullivan para a América
Latina. “Nos primeiros anos não
há risco de sobrecarga das redes
das operadoras, porque o volume
de dados trocado é baixo. Mas
a partir de 2015, com carros com
dispositivos antifurto integrados e
medidores de luz inteligentes, pode
haver risco”, diz. A partir de janeiro
de 2013, o Conselho Nacional de
Trânsito determinou que todos
os veículos novos, nacionais e
importados, tenham um dispositivo
que permita seu monitoramento
e localização. Sem contar que
muitos outros dispositivos
estarão conectados à rede. F.M.
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Excesso de dados
pode saturar redes
de transmissão

EVOLUÇÃO

Comunicaçãoentre máquinas ainda é promessa

“

Em 2015, o Brasil terá 2,8 dispositivos conectados à internet por
pessoa; total de aparelhos será o dobro do registrado em 2010

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

Temos a evolução
de uma série de
equipamentos que
não eram da área de
computação, como
televisores, que
exigirão mais da rede

Luis Minoru Shibata,
diretor de consultoria

da Promon Logicalis
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Líder em venda de
computadores no Brasil, HP

confia em modelos “tudo em um”
e no mercado corporativo para
continuar crescendo. Positivo quer
retomar o primeiro lugar em venda.

Crescimento das vendas
dos computadores em

prancheta começa a movimentar
mercado de PCs que, segundo
IDC, deve apresentar queda de
8% a 10% nos próximos anos.

Ministro de Ciência
e Tecnologia, Aloizio

Mercadante, prevê que
oito fabricantes de tablets
estarão instaladas no Brasil
até o fim deste ano.

● ●●

Para suportar o aumento do tráfe-
go, as operadoras terão de inves-
tir em capilaridade e capacidade
de suas redes. Tanto operadoras fi-
xas quanto móveis terão de levar
fibra óptica, que tem maior capa-
cidade, para cada vez mais perto
do assinante, explica Luis Minoru
Shibata, diretor de consultoria da
Promon Logicalis. “Uma das for-
mas de fazer isso de modo menos
custoso é o compartilhamento de
infraestrutura. Outra opção é com-

prar empresas com rede, mas há
poucas opções no mercado”, diz.

Uma delas é a AES Altimus,
que estaria na mira da Tim. Pre-
sente em 21 cidades dos estados
de São Paulo e Rio de Janeiro,
presta serviços de conectivida-
de para operadoras e empresas.
“Estamos em franco processo
de expansão de nossa rede. Uma
aquisição como a da Intelig, que
fizemos há dois anos, teve como
sentido ampliar nossa própria
rede, então, qualquer oportuni-
dade que aparecer está sendo
analisada”, diz Nilson Machado,

responsável pelo planejamento
de rede da Tim, que não quis co-
mentar sobre a AES Altimus.

Aquisições simplificam a am-
pliação da infraestrutura, porque
livram a operadora de construir re-
de, dispensando-a do processo de
obtenção de licenças para obras
junto a prefeituras e da contrata-
ção de mão-de-obra. Segundo a
Cisco, esses fatores compreen-
dem de 40% a 50% do projeto.

Outra opção é descarregar o
tráfego da rede móvel em pon-
tos de acesso com a tecnologia
Wi-Fi. Isso foi o que levou a Oi a

assinar memorando para com-
prar a Vex. “Comprar essas em-
presas é o primeiro passo, mas a
ideia é ter estrutura parruda em
hotspots, como aeroportos e ou-
tros locais, para que o usuário
troque a rede móvel pelo Wi-
Fi”, diz Anderson André, diretor
de telecomunicações e provedor
de serviços da Cisco para a Amé-
rica Latina. “A estratégia de hots-
pots é adotada por várias opera-
doras no mundo”, afirma Rober-
to Guenzburguer, diretor de pro-
dutos de mobilidade da Oi, sem
falar sobre a Vex. ■ F.M.
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Operadoras terão
de investir para levar
redes de transmissão
de dados baseadas
em fibra óptica
cada vez mais perto
do usuário. Isso
vale tanto para
operadoras fixas
quanto móveis, já que
essa infraestrutura
é comum às duas

ADMIRÁVELMUNDONOVO

LEIA MAIS

Ampliação pode ser feita por obras
ou pela aquisição de companhias

15 bilhões
é o número de dispositivos
conectados em rede em todo
o mundo nos próximos quatro
anos, segundo pesquisa da Cisco.
É o dobro da população mundial.

GENTE CONECTADA

3 bilhões
O mesmo estudo prevê que
este será o total de usuários de
internet em todo o mundo, ou
mais de 40% da população global.

NO BRASIL

575 milhões
é o total de dispositivos em rede
que o Brasil terá em 2015, ou 2,8
dispositivos em rede por pessoa.
Em 2010 eram 251 milhões.

Investimento
pesado emfibra
ópticaéumadas

saídaspara
permitiraumento

detráfegodedados

Aumento da demanda exige mais
investimentos em infraestrutura

Terça-feira, 14 de junho, 2011 Brasil Econômico 5

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.




