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Te l efo n i a Operadora adota tecnologia que aumenta velocidade do tráfego de dados em redes de fibra óptica

Telefônica e Ciena fazem acordo no Brasil
ALINE MASSUCA/VALOR

Leonardo Capdeville, diretor de planejamento e tecnologia da Telefônica/Vivo: padrão favorece oferta de 4G

Cibelle Bouças
De São Paulo

A Te l e f ô n i c a / V i v o contratou a
Ciena, fabricante de equipamen-
tos de rede, para implantar uma
tecnologia que permitiu aumen-
tar a velocidade de tráfego inter-
nacional de dados de 40 gigabits
por segundo (Gbps) para 100
(Gbps). Essa velocidade é suficien-
te para a transmissão de 12,5 gi-
gabytes em dados por segundo.

A tecnologia da Ciena foi im-
plantada nas redes de fibra óptica
da Telefônica/Vivo que fazem a li-
gação entre São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Belo Horizonte a cabos sub-
marinos responsáveis pelo tráfego
de dados de internet do Brasil com
países de vários continentes.

Leonardo Capdeville, diretor
de planejamento e tecnologia
da Telefônica/Vivo, disse que,
atualmente, 70% do tráfego de
internet têm como destino sites
hospedados fora do país. A ado-
ção crescente da internet móvel
e fixa exige das operadoras in-
vestimentos em redes de trans-
missão mais robustas. “O que
nos motivou a implantar essa
tecnologia foi a possibilidade de
aumentar a capacidade de trans-
missão de dados usando a mes-
ma estrutura de fibra óptica.”

Chamada WaveLogic, essa tec-
nologia é composta por um re-
ceptor de sinais de fibra óptica,
um software capaz de analisar
em tempo real o tráfego dos si-
nais na rede de fibra óptica, e

um semicondutor de alta potên-
cia, capaz de processar 75 tri-
lhões de cálculos por segundo,
para administrar essa transmis-
são de dados.

A transmissão de dados em fi-
bra óptica é feita por pulsos de
luz que são atirados por lasers
em pedaços ultrafinos de vidro.

Em uma única fibra piscam 88
cores diferentes, cada uma em
uma frequência para transmitir
os diferentes tipos de dados. Du-
rante essa transmissão de luz, no
entanto, ocorrem fenômenos in-
desejados, como polarização ou
dispersão da luz e perdas de pul-
sos ópticos.

Para evitar interferências no
tráfego, são deixados alguns es-
paços entre as fibras. Fabio Me-
dina, vice-presidente e gerente-
geral da Ciena para América La-
tina e Central, disse que a tecno-
logia reorganiza esse tráfego de
luzes ao longo do cabo e reduz
as interferências, de tal forma

Conteúdo diversificado
atrai mais leitores digitais
Mídia
Moacir Drska
De São Paulo

Em meio à transição do consu-
mo das informações para os
meios digitais, encontrar um no-
vo modelo de negócios adequa-
do é um tema que concentra a
atenção de empresas de mídia
em todo o mundo. Um dos prin-
cipais desafios nessa nova reali-
dade é definir uma estratégia
que consiga equilibrar retorno
financeiro com a preservação da
qualidade na produção do con-
teúdo jornalístico.

Nesse cenário, a cobrança pelo
acesso ao conteúdo digital ga-
nhou força nos últimos dois anos,
na esteira de iniciativas de veícu-
los como “ The New York Times” e
o pioneiro “Financial Times”.

Diante das barreiras em con-
vencer os leitores a incorporar
esse novo modelo — especial -
mente com a profusão de oferta
de conteúdo gratuito na inter-
net —, grande parte dos veículos
concorda que a saída é produzir
um conteúdo diferenciado, cal-
cado em recursos como análises
e o olhar de jornalistas experien-
tes e especializados. “Por outro
lado, manter uma equipe capaz
de produzir esse tipo de conteú-
do é caro e exige investimentos
pesados em tecnologia”, afir-
mou Vera Brandimarte, diretora
de redação do Va l o r , durante
evento realizado ontem, na

que é possível usar parte desses
trechos de fibra, que antes ser-
viam como uma zona de segu-
rança. O aproveitamento físico
do cabo de fibra óptica é 30%
maior. “Isso aumenta em muito
a capacidade de transmissão de
dados usando a mesma infraes-
t r u t u r a”, disse.

A capacidade de tráfego de
dados, que em condições nor-
mais pode chegar a 1,4 terabit
por segundo, tem a velocidade
ampliada para até 8,8 terabits
por segundo com o uso do siste-
ma da Ciena, disse o executivo.
“Isso permite à operadora multi-
plicar a velocidade a um custo
b a i x o”, afirmou. No caso da Tele-
fônica/Vivo, disse Medina, a ve-
locidade contratada foi de 100
gigabits por segundo, mas po-
derá ser ampliada no futuro, de-
pendendo da demanda.

Capdeville, da Telefônica/Vivo,
disse que 80% dos custos de am-
pliação da oferta de fibra óptica
são de infraestrutura. Os demais
20% são gastos com a parte ele-
trônica. “A adoção dessa tecno-
logia permitiu mais que dobrar
a capacidade de tráfego da nos-
sa rede de fibra ótica só com in-
vestimento em eletrônica”, disse,
sem citar o valor investido.

A região que liga São Paulo,
Belo Horizonte e Rio de Janeiro é
a que concentra o maior volume
de acessos à internet no país,
disse Capdeville. Essas praças
também são rota do tráfego de
dados de outros Estados. O trá-

fego do Centro-Oeste é direcio-
nado para Belo Horizonte; da re-
gião Sul, para São Paulo; e do
Nordeste, para o Rio de Janeiro.
Desses lugares, o tráfego de da-
dos é encaminhado para os ca-
bos submarinos que fazem a co-
nexão com outros países.

Capdeville disse que a amplia-
ção da capacidade de tráfego de
dados vai facilitar a implementa-
ção do serviço de telefonia de
quarta geração (4G). “A substitui-
ção no futuro do 3G para o 4G vai
fazer a demanda por tráfego
crescer em dez vezes”, afirmou.

De acordo com o executivo, o
aumento da capacidade tam-
bém permitirá à companhia am-
pliar a oferta de pacotes de ban-
da larga fixa com velocidades de
até 100 Gbps. A Telefônica/Vivo
possui 3,7 milhões de clientes de
banda larga fixa e 610,7 mil
usuários de TV no país. Na tele-
fonia móvel, a companhia pos-
sui 76,3 milhões de usuários.

Esse é o primeiro acordo do ti-
po fechado pela Ciena no país. A
companhia americana tem acor-
dos semelhantes no restante da
América Latina. A Ciena encerrou
o ano fiscal de 2012, em outubro
do ano passado, com incremento
de 3,4% na receita, para US$ 1,45
bilhão, e prejuízo líquido de US$
144 milhões, ante prejuízo líqui-
do de US$ 195,5 milhões no ano
fiscal anterior. A companhia pos-
sui 100 clientes empresariais no
mundo, com 15 mil quilômetros
de fibra óptica implantada.

Anatel fará consulta sobre faixa para 4G
Rafael Bitencourt
De Brasília

A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) vai realizar
uma consulta pública para discu-
tir a proposta de destinação da fai-
xa de 700 megahertz (MHz), ocu-
pada atualmente pelas emissoras
de TV aberta, para o uso em servi-
ços da quarta geração de celular
(4G). Na consulta pública, o agên-
cia propõe a acomodação de até
cinco operadoras do novo padrão.

A apresentação da proposta foi
feita pelo conselheiro da Anatel,
Rodrigo Zerbone, durante reu-
nião do conselho diretor. O texto
contempla o projeto do Ministé-
rio das Comunicações de acelerar

o processo de digitalização dos
canais de TV aberta e ampliar a
oferta de faixa de frequência para
a banda larga móvel, sem causar
grandes interferências entre os
serviços ou os canais TV digital.

Ao todo, a radiofrequência de
700 MHz em questão vai do espec-
tro de 698 MHz a 806 MHz, em um
total de 108 MHz para a banda lar-
ga móvel. Zerbone disse que as te-
les que disputarem as licenças pa-
ra oferta do serviço 4G nessa faixa
estarão limitadas à compra de 20
MHz. O conselheiro disse que esse
teto pode ser revisto para menos
para tornar viável a entrada de no-
vos competidores.

Ao todo, a configuração pro-
posta pela Anatel comporta qua-

tro operadoras com 20 MHz e
uma quinta com 10 MHz. Os 18
MHz restantes seriam destinados
a formar os diferentes espaços, de
5 MHz ou 3 MHz, reservados para
que não haja interferência entre
uma operadora e outra — conhe -
cidos por “banda de guarda”.

Ao contrário dos serviços de 4G
licitados em 2012 na faixa de 2,5
gigahertz (GHz), a frequência de
700 MHz permite maior cobertura
com menor número de antenas.
“Ela [a frequência] gera eficiência
para o sistema e reduz custo de im-
plantação. Isso se reflete em me-
lhores custos para o consumidor
em serviços como os de terminais
[celulares], dada da variedade de
aparelhos”, disse Zerbone.

Oi obtém nova decisão favorável na Justiça
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

O Tribunal Regional Federal
(TRF) do Rio de Janeiro manteve
em segunda instância e por una-
nimidade de votos uma decisão
favorável à antiga Te l e m a r no
episódio que envolveu a compra
da Oi, em 2003. Os ministérios
públicos federal e estadual ha-
viam movido uma ação civil pú-
blica por danos morais e pedido
a anulação do negócio.

“A ação civil pública pedia a
anulação do negócio pois questio-
nava irregularidades na sua con-
dução. Mas conseguimos provar
que não houve irregularidade ne-
n h u m a”, afirmou Pedro Costa, só-

cio do Barbosa, Mussnich & Ara-
gão (BMA). “Havia também um
questionamento de que a Oi traria
apenas dívidas à Telemar. No en-
tanto, o tempo mostrou o quanto a
estratégia foi acertada e a opera-
ção foi benéfica para a companhia.
Hoje, o resultado da empresa vem
da operação móvel”, disse Costa.

Em 2003, a então operação mó-
vel do grupo Telemar, chamada Oi,
foi adquirida por R$ 1 pela Telemar
Norte Leste (Tmar), controlada pe-
la Tele Norte Leste (TNLP). Além da
ação pública, a operação foi ques-
tionada pelos acionistas minoritá-
rios. O fundo de investimento HG
Beta 14, administrado pela corre-
tora Hedging Griffo, entrou com
um pedido de indenização, ale-

gando que a transferência de con-
trole da Oi para a Telemar teria si-
do “r u i n o s a” para a companhia.
Vendida por R$ 1, a Oi tinha dívi-
das de R$ 4,76 bilhões — por essa
razão, na visão dos minoritários e
que também acabou gerando a
ação do ministério público, a tran-
sação teria sido prejudicial para a
compradora, a Tmar.

Em dezembro, os minoritários
já haviam perdido a causa em ses-
são de julgamento na 17a Câmara
Cível. O entendimento da Justiça
naquele momento foi o mesmo,
ao contrário dos argumentos, de
que a aquisição da Oi fora benéfi-
ca para a Telemar. Em tese, em
ambos os casos cabem recursos
ao Superior Tribunal de Justiça.

BM&F Bovespa, em São Paulo.
“Existe um interesse crescente

do leitor pelo conteúdo digital,
mas as receitas de publicidade
nesse segmento ainda não acom-
panham essa procura na mesma
p r o p o r ç ã o”, afirmou.

Na mesma direção, Pedro Doria,
editor-executivo de plataformas
digitais do jornal “O Globo”, disse
que a grande questão é descobrir
alternativas para que os veículos
consigam sustentar redações de
grande porte, com uma necessária
mescla entre novos profissionais e
jornalistas mais experientes.

Para o editor, um caminho para
que o conteúdo diferenciado se
destaque nesse ambiente frag-
mentado de informações é a oferta
de conteúdos multimídia que en-
riqueçam a experiência do usuário
no consumo das informações. “O
caminho para convencer o leitor
não se resume à informação, mas
também a essa experiência. Já te-
mos indícios de que o bom jorna-
lismo vai sobreviver. Tem gente
disposta a pagar por esse tipo de
c o n t e ú d o”, disse o executivo, ao ci-
tar exemplos bem-sucedidos co-
mo a revista britânica “The Econo-
mist ” e o jornal “The New York Ti-
mes”, que encerrou 2012 com 640
mil assinantes digitais.

Reforçando essa visão, Doria
citou o aplicativo “Globo a Mais”,
revista verspertina criada pelo “O
G l o b o” e que circula de segunda
a sexta-feira, a partir das 18h,
com conteúdos multimídia,
além de colunas e matérias ex-

clusivas. Segundo o executivo, a
navegação diária dos leitores no
aplicativo dura, em média, hora e
meia, índice bem superior ao ve-
rificado no conteúdo impresso e
no site do jornal. A base atual de
assinantes digitais do jornal “O
G l o b o” é de 30 mil usuários.

Mais do que oferecer conteú-
dos multimídia e análises que
contextualizem os acontecimen-
tos, os participantes do evento
ressaltaram outro fator que pode
diferenciar os jornais entre as di-
versas fontes de informação digi-
tal: “A função do jornal é tirar o
leitor da zona de conforto que a
internet propicia, na qual o leitor
apenas reforça suas crenças e
consome somente um tipo de in-
formação. Com a nossa curado-
ria, temos que produzir e oferecer
conteúdos de uma forma que es-
se leitor amplie seus interesses”,
afirmou Sérgio Dávila, editor-
executivo da “Folha de S. Paulo”.

Com uma visão otimista sobre
o futuro do jornalismo digital,
Dávila ressaltou alguns resulta-
dos obtidos pela “Fo l h a” desde
que implantou seu modelo de
cobrança pelo conteúdo digital,
em junho de 2012. “Na época, tí-
nhamos receio de que a audiên-
cia do site cairia, assim como a re-
ceita de publicidade on-line, e de
que as pessoas não pagariam pe-
lo conteúdo. Fomos surpreendi-
dos”, disse. Segundo Dávila, des-
de o início da cobrança, o jornal
triplicou sua base de assinantes
digitais, para 45 mil assinantes.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22, 23 e 24 fev. 2013, Empresas, p. B2.




