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Em junho de 2014 teremos a abertura oficial da Copa do Mundo no Brasil. Se-
rão no mínimo 90 mil telefones móveis simultaneamente conectados à rede
celular e Wi-Fi no entorno dos estádios escolhidos para abrigar as partidas.

Cada segundo desse evento único da história do futebol mundial, no país
do rei Pelé, será compartilhado por milhares de torcedores por meio de men-
sagens, fotos, vídeos e áudios de alta definição, gerando um tráfego estima-
do de 30 terabytes. A previsão para 2014 é de que o tráfego de dados seja 15
vezes maior do que na Copa de 2010. Esse conteúdo poderá ser equivalente a
três mil horas de transmissão de vídeo em alta definição ou 700 vídeos blue-
ray com duas horas de duração cada.

Diante deste cenário, o que é preciso para absorver esse tráfego? Esta é
uma das principais perguntas que muitos de nós temos feito. Na Copa da
África do Sul, em 2010, as partidas de abertura e encerramento, juntas, co-
laboraram com 10% do tráfego total do evento. A garantia de cobertura e
capacidade para atender a essa demanda é um exercício de engenharia, de-
sign e otimização, específicos para atender à arquitetura e às característi-
cas próprias de cada estádio.

Além disso é preciso fazer análises sobre o perfil dos usuários que esta-
rão dentro das arenas, uma vez que a adequação desse tipo de informação
sobre o tráfego é que vai garantir o sucesso da cobertura de rede móvel.
Sendo assim, deve-se considerar constantes evoluções devido ao uso de
mídias sociais e aplicativos para upload de vídeos e fotos, além do alto vo-
lume de troca de informações requerida entre a rede móvel e os smar-
tphones. A falha nesse dimensionamento poderá levar ao fracasso todo o
planejamento da rede brasileira.

Há estudos que comprovam que o tráfego de sinalização de um smartpho-
ne chega a ser dez vezes maior do que o de um celular tradicional. A grande
vantagem é que, em 2014, a tecnologia 4G já estará em cena no Brasil, ofere-
cendo velocidades de até 160 mega bytes para downloads.

No setor de segurança, as exigências para as cidades sedes já foram dese-
nhadas e favorecem a comunicação máquina a máquina, onde tudo será
coordenado por centros de comando e controle, instalados próximos às are-
nas dos jogos. Câmeras serão distribuídas em pontos estratégicos, captando
imagens em alta definição. Além disso, os cartões de acesso para os estádios
apresentarão leitura identificada por radiofrequência (RFID), assim como o
reconhecimento biométrico e o cadastro digital dos torcedores também fa-
rão parte da base de dados disponíveis nos servidores.

A Copa do Mundo de 2014 será a copa tecnológica. Investimentos em Tec-
nologia da Informação e Comunicação (TIC) serão o ponto fundamental para
o desenvolvimento da sociedade conectada, que ficará com um legado de
reutilização das ofertas de rede em todos os setores do país, além da inclusão
digital que beneficiará todos os brasileiros com a prestação de serviços nos
mesmos padrões dos já oferecidos em mercados maduros. ■
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O que você faz para tornar sua empresa mais competitiva? Diante dessa ques-
tão, muitos executivos ainda dão respostas semelhantes às que poderiam ser
registradas há mais de um século: busco a eficiência operacional máxima,
com a adoção do que há de mais moderno em termos de tecnologia. Resulta-
dos? Redução de custos e melhores condições para enfrentar competidores.

Esse posicionamento pode ser considerado favorável, uma vez que em-
presas que o seguem tendem a crescer mais, gerando empregos e renda.
Não é suficiente, no entanto, para companhias que pretendem atingir a
competitividade no sentido completo da palavra, reduzindo os riscos de
seu próprio mercado no longo prazo, diante dos desafios impostos pelas
questões ambientais. Nesse sentido, desenvolver uma estratégia que con-
temple a esfera ambiental torna-se mandatório.

Essas duas formas de encarar a gestão podem ser encontradas no mundo
todo. No caso das empresas que atuam no Brasil e que estão preocupadas em
inserir a sustentabilidade em sua estratégia de negócio, principalmente no
que se refere à questão das emissões de gases de efeito estufa, há algumas
particularidades importantes sobre a forma como podem agir.

Isso porque a matriz brasileira de emissões tem características muito
particulares, a começar pela importância dos desmatamentos e queima-
das no montante total de emissões. Na área de geração de eletricidade,
grande vilã nos países com matrizes elétricas excessivamente térmicas —
as hidrelétricas e outras renováveis fazem sua parte.

Diante desse quadro, às empresas que não causam impactos nas florestas
resta como principal oportunidade de ação a redução do uso de combustí-
veis fósseis, adotados principalmente nos sistemas de transportes. Esse fato,
somado à disponibilidade de etanol em larga escala, torna relativamente sim-
ples o desenvolvimento de ações em favor do meio ambiente.

Junto com uma gestão consistente do sistema de frotas, o uso do combustí-
vel de origem vegetal é um movimento que faz grande diferença. Isso por-
que a cana-de-açúcar capta o gás carbônico da atmosfera durante seu cresci-
mento, neutralizando as emissões ocorridas na queima do combustível.

Claro que, para desenvolver uma estratégia consistente de sustentabilida-
de, as empresas também têm de avaliar o restante de sua atuação, incluindo
todos os impactos que possam provocar, lembrando que isso tem de ir além
do respeito às normas vigentes para aquela determinada atividade.

De qualquer forma, olhar para os sistemas de transportes é um passo mui-
to significativo que pode não só contribuir com o aumento da eficiência ope-
racional da empresa como para reduzir seu impacto sobre o meio ambiente,
de modo a fazer sua parte para preservar o planeta para as gerações futuras e
para a continuidade de suas próprias operações. Ao conciliar essas duas di-
mensões a medida recebe o apoio de gestores que ainda vivem no século pas-
sado em termos de administração de empresas e está totalmente em linha
com o posicionamento de quem realmente quer ser sustentável. ■

O legado tecnológico da Copa

Brasil recicla 17bilhõesde latinhasdealumínio

Eduardo Fleck Diefenthaeler
Diretor de inovação da Ecofrotas

A falha de dimensionamento no sistema poderá
levar ao fracasso de todo o planejamento da rede
para a realização do grande evento esportivo

Competição no terceiro milênio

Olhar para os sistemas de transportes é um passo
que contribui com o aumento da eficiência e
para reduzir os impactos sobre o meio ambiente

PONTO FINAL

O Brasil reciclou 97,6% das latas de alumínio produzidas para embalagens
de bebidas em 2010, um total de 239 mil toneladas de sucata, o equivalente
a mais de 17 bilhões de unidades. De acordo com a Associação Brasileira
do Alumínio (Abal) e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta
Reciclabilidade (Abralatas), os números de 2010 mostram crescimento de 20,3%
na reciclagem e de 21% na produção, na comparação com 2009. O índice
mantém o Brasil na liderança da reciclagem de latas de alumínio para bebidas.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 39.
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