POR J U A N G A R R I D O E I N A L D O CRISTONI
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PREPARAÇÃO PARA
ANIMAR A AUDIÊNCIA
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transmissão
de som e
imagem em
alta definição
para televisores,
computadores
e dispositivos
móveis
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Carla Belitardo,

ma implicação crucial
para o sucesso da Copa do
Mundo de 2014 no Brasil
será o bom funcionamento do
sistema de telecomunicações. Segundo especialistas, essa área é
sempre acompanhada com rigor
pela federação do futebol mundial, a Fifa, até porque a entidade ganha rios de dinheiro com a
transmissão dos jogos pela televisão e internet e não tolera falhas.
Daqui a três anos, o maior
evento midiático do planeta terá
o desafio de transmitir, a partir
das 12 cidades-sede (Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba,
Fortaleza, Manaus, Natal, Porto
Alegre, Recife, Rio de Janeiro,
Salvador e São Paulo), som e
imagem em alta definição para
televisores, computadores e dispositivos móveis espalhados
pelo mundo. Com a vertiginosa
evolução tecnológica da área de
telecom, é difícil prever que tipo
de aparelho ou tecnologia estará
na crista da onda em 2014.

TELECOMUNICAÇÕES
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Uma das tarefas de Carla é
mostrar às operadoras que sempre existem dois lados: o do risco
e o das oportunidades de negócios. "O que não pode é o país
fazer feio na Copa de 2014", diz.
Ela conta que a Ericsson teve um
aprendizado importante na Copa
sul-africana. Houve um boom de
smartphones que sobrecarregou
a rede e fazia com que esta caísse
a toda hora, por não suportar a
demanda. Na Copa das Confederações de 2009, na África do Sul,
ela notou que a rede estava superutilizada por conta das redes sociais. "Hoje, os usuários tendem a
sobrecarregar as redes nos grandes acontecimentos esportivos,
enviando vídeos, fotos e entrando
nas redes sociais pelo celular."
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dade de licitar no próximo ano.
O tempo é um fator crítico porque, uma vez liberado o espectro,
será preciso correr para montar a
infraestrutura necessária que suportará os serviços baseados em
LTE, ressalta.
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A Nec definiu a sua estratégia
em duas vertentes. Uma delas visa
a oferta de equipamentos para
transmissão de vídeo em alta definição e em três dimensões, que,
na avaliação de Herberto Yamamura, presidente da companhia,
será intensa durante a Copa,
especialmente na abertura e no
encerramento. "Nessa tecnologia,
podemos nos diferenciar. Primeiro, porque os equipamentos possuem características que poucas
empresas no mundo conseguem
fornecer. Além disso, a Nec adquiriu o conhecimento ao suportar
o processo de digitalização do
Japão e por ter participado de outros eventos similares."
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A Ericsson mundial possui
uma área de consultoria estratégica, com profissionais especializados em preparar redes para grandes eventos. A companhia prestou
consultoria para as Olimpíadas
de Sydney (2000), Atenas (2004)
e Pequim (2008), bem como para
a Copa do Mundo na Alemanha
(2006) e na África do Sul, em 2010.

Outra empresa que enxerga
oportunidades nos eventos esportivos é a Global Crossing, que oferece soluções em telecomunicações, compreendendo banda larga, voz, dados ou comunicações
multimídias. Acompanhia está se
reestruturando há três anos para
atender à demanda. Nesse contexto, ampliou em 3 mil quilômetros o backbone intermunicipal
de fibra óptica, aumentou em
4 0 0 quilômetros a rede metropolitana de fibra óptica e incrementou a capacidade do cabo
submarino que faz a volta entre o
Pacífico e o Atlântico.
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Segundo Carla Belitardo, diretora de desenvolvimento de mercado e responsabilidade social e
empresarial da Ericsson no Brasil, a empresa teve em 2010 uma
rodada de consultas com as operadoras de telecomunicações brasileiras. "Hoje, estamos em fase
de planejamento e orientando as
operadoras para a necessidade de
as redes estarem capacitadas para
a demanda que vai acontecer tanto em 2014, com a Copa, quanto
em 2016, com a Olimpíada."

Em termos mundiais, a Ericsson reservou, somente para a
Olimpíada de Pequim, em 2 0 0 8 ,
quatro anos de planejamento e
preparação da infraestrutura de
telecom, com 35 times operacionais. Todo o trabalho resultou
em 25 milhões de downloads
de música em aparelhos móveis;
1,2 milhão de usuários de TV
móvel durante os jogos; 5 0 0 mil
assinantes acompanhando a
abertura do evento por meio do
portal móvel; e 2 4 0 mil usuários
simultâneos na cerimônia de
abertura, navegando em 1 milhão de páginas web.
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Na Copa de 2010 na África do
Sul, por exemplo, a internet bateu
recordes de audiência. O Twitter
foi uma das grandes sensações.
O termo #worldcup ocupou lugar cativo no ranking e os nomes
das seleções chegavam, durante
as partidas, no Top 10. Enquanto
a média de mensagens por segundo no Twitter é de 750, na Copa de
2010 chegou a 3.283, quando do
gol do Japão contra a Dinamarca.

"Para suportar o esperado
crescimento do tráfego de dados
e vídeos, as operadoras terão de
fazer investimentos na expansão
do chamado backbone da rede
óptica", diz Juan Pablo, diretor de
soluções da Alcatel-Lucent, que
aponta como uma das possibilidades a implantação da tecnologia DWDM (sigla em inglês de
multiplexação densa por comprimento de onda), que amplia a capacidade de transmissão da fibra
óptica instalada.
Outra abordagem é na banda
larga móvel. Pablo diz que a Copa
do Mundo impulsionará a adoção
da tecnologia de quarta geração
(LTE) no Brasil. O desafio, porém,
é dispor de faixa de frequência
(2,5 GHz), cujas licenças a Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatei) acena com a possibili-

A segunda vertente da empresa
contempla as tecnologias de transmissão de dados em redes fixas e
móveis. Para tanto, a companhia
tem no seu portfólio de ofertas
equipamentos de alta capacidade
que podem suportar o esperado
aumento do fluxo de imagens e
dados de alta densidade.
Atualmente, a Nec participa
do projeto Cidade Inteligente, no
Recife, uma das sedes da Copa
do Mundo, em parceria com o
Consórcio Arena Pernambuco,
subsidiária do Grupo Odebrecht.
O consórcio é responsável por
gerir a nova arena multiuso e por
promover o desenvolvimento urbano nessa área da Região Metropolitana do Recife.
Outro projeto em fase de negociação é o da construção do estádio Fonte Nova, em Salvador (BA).
O Consórcio Fonte Nova, composto pela Odebrecht e OAS, contratou a empresa Amsterdan Arena
para operar o estádio. A Nec tem
um acordo para ser o parceiro
tecnológico em TI e comunicação
dos projetos em que a empresa estiver envolvida.

Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 54-56, ago. 2011.

