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Fibra óptica para superar
gargalos em comunicação

is.

Por Inaldo Cristoni
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Projetos que usam tecnologia de ponta aumentam
a capacidade e a velocidade na transmissão de dados
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surgimento de novas aplicações que exigem cada vez
mais capacidade de processamento e a pressão por conexões em banda larga escancaram
a deficiência da infraestrutura da
rede de telecomunicações no Brasil. As vésperas de grandes eventos
esportivos e com a demanda crescente dos usuários por tráfego de
dados, vídeos e outros conteúdos
pesados, a saída para mudar tal
cenário é investir na expansão da
malha de fibra óptica. Na área de
acessos móveis, o desafio consiste
em prover os serviços baseados em
Long Term Evolution (LTE).
Dos laboratórios da Fundação
CPqD em Campinas têm surgido
soluções tecnológicas de ponta.
Para o chamado núcleo (backbone) da rede cabeada, por exemplo,
a novidade é um módulo que permite transmissões a 100 gigabits
por segundo (Gbps). A combinação dessa taxa com o uso de 96
canais eleva a velocidade para 9,6
terabits por segundo (Tbps) por
fibra óptica.
A base dessa tecnologia são os
resultados obtidos com o Projeto
100 GETH, conduzido desde 2010.
Somente neste ano, o CPqD investiu cerca de R$ 25 milhões no
projeto, que tem a participação da
japonesa NTT. Destinado às operadoras, data centers e grandes empresas que mantêm redes próprias,
o módulo deve estar disponível no
mercado a partir de 2013 e será
integrado à linha de produto da

Chris Torto, do grupo Ascenty: data center perto dos clientes corporativos
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Além do gargalo da infraestrutura da rede, o segmento corporativo se depara com um problema adicional. A escassa oferta de
data centers funciona como uma
barreira ao movimento de adesão
ao conceito de outsourcing de
tecnologia da informação, uma
tendência mundial, que tem como
principal vetor o conceito de computação em nuvem. Outro aspecto
crítico envolve a concentração de
tais instalações em São Paulo, o
que não faz sentido em um país
das dimensões do Brasil, avalia
Chris Torto, superintendente-executivo do grupo Ascenty.
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Na esfera da comunicação sem
fio, o CPqD pretende lançar até o
final do ano um sistema de rede 4G
(quarta geração), baseada na tecnologia LTE, na faixa de frequência de
450 MHz, para levar internet banda larga a áreas rurais e suburbanas. A tecnologia será transferida
para a empresa WxBR, que ficará
responsável pela fabricação e comercialização do produto.
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Padtec, fabricante de sistemas de
transmissão óptica.
De acordo com Antonio Carlos Bordeaux, diretor de gestão
da inovação da Fundação CPqD, a
tecnologia aumenta a capacidade
do backbone, mas os gargalos no
acesso da rede continuam porque,
muitas vezes, a fibra óptica não
chega até o usuário final. Na chamada última milha, predomina
o cabo de cobre, que suporta no
máximo conexões a 20 Mbps. O
problema está na remuneração.
"Passar fibra depende da capacidade econômica da operadora em
investir e do usuário em contratar
o serviço", observa.
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Apostando que a explosão da
internet, principalmente móvel,
contribuirá para que uma gama
maior de serviços seja oferecida a
partir de data center, ele identifica
a oportunidade de ganhar espaço
no mercado com uma estratégia
de aproximação geográfica das
empresas aos data centers. Tratase de erguer instalações em diferentes regiões e uma rede de fibra

óptica própria para interligar os
clientes corporativos, garantindo
a conectividade necessária para a
prestação de serviços de data center. "A ideia é fazer a oferta integrada, mas não exigiremos exclusividade. Se o cliente quiser contratar
outro provedor de data center, não
tem problema", diz Chris.
O grupo abriu os cofres e começou a fazer os investimentos. Em
setembro, deve entrar em operação
o data center próprio em Campinas
(SP) e em 2012 será inaugurado o
segundo, em Santo André (SP). Nos
dois projetos estão sendo aplicados
R$ 200 milhões. Além disso, mais
R$ 50 milhões serão destinados à
ampliação da sua malha de fibra
óptica no ABC paulista, São Paulo
e em diversas cidades no trecho
de interligação entre a capital

paulista e a cidade de Campinas.
Faz parte dos planos a construção de outros três data centers
- e m São José dos Campos, Fortaleza e Recife entre 2013 e 2014, com
investimentos de R$ 240 milhões.
Atualmente, a malha da empresa
é de 800 quilômetros de cabos e
a expectativa é chegar ao fim de
2015 com 5 mil quilômetros, considerando as cinco cidades.
Pela Ascenty Telecom, o grupo
oferecerá soluções de transmissão
de dados de alta capacidade (de 2
Mbps a 40 Gbps) por meio de sua
rede de fibra óptica. Chris calcula
que essa modalidade representará
30% do faturamento. O restante
será gerado com serviços de data
centers, com destaque para computação em nuvem, oferecidos pela Ascenty Data Center.

Fonte: Valor Especial: Innovation, São Paulo, p.96-97, jun. 2012.

