
m palestra recente para uma plateia de executivos 

e especialistas em telecomunicações, o presidente 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES), Luciano Coutinho, anunciou que o banco 

vem ampliando substancialmente seu apoio ao setor, ao qual 

destinou 7,2 bilhões de reais em 2012 - 28,5% do total investido 

no ano. Foi, segundo ele, o maior investimento em infraestrutura 

no pais, depois de energia elétrica. E o crescimento deverá 

continuar acelerado nos próximos anos: Coutinho prevê 

investir 100 bilhões de reais no setor no período entre 2013 

e 2016 - uma média de 25 bilhões de reais ao ano. 

"As telecomunicações são a infraestrutura crítica para 

o desenvolvimento da economia no século 21, a indutora 

de inovação e de produtividade", justificou. É fato que 

os grandes eventos esportivos a serem realizados no 

país a partir deste ano representam um forte motivo para 

a explosão dos investimentos em telecom. Mas há outros 

fatores, relacionados à própria evolução tecnológica, 

que também determinam a necessidade de se implantar 

com urgência uma infraestrutura de telecomunicações 

capaz de dar vazão ao aumento crescente do tráfego 

previsto para os próximos anos. 

"É preciso ter backbones com grande capacidade para 

dar conta de aplicações como cidades inteligentes, smart 

grids (redes elétricas inteligentes), internet das coisas e das 

novas mídias, por exemplo", disse o presidente do BNDES. 
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Todos esses investimentos em infraestrutura de telecom 

trazem benefícios também para as empresas. A começar 

pela disponibilidade de conexões mais rápidas e de melhor 

qualidade, que tornam possível o acesso a um número 

cada vez maior de serviços e aplicações. Muitos deles 

são oferecidos pelas próprias operadoras e prestadores 

de serviços, que hoje dispõem de vários pacotes voltados 

para empresas - de pequeno, médio e grande porte -

e até desenvolvem soluções sob medida para esse mercado. 

No caso de pequenas e médias empresas, as ofertas 

incluem, basicamente, telefonia e conexão de banda 

larga - com ou sem fio -, com velocidades a partir 

de 1 Mbps. Em geral, as conexões de banda larga fixa 

disponíveis para esse segmento são baseadas nas tecnologias 

DSL (linha digital de assinante), que usam a própria 

infraestrutura de telefonia convencional, ou de cabo coaxial 

- ambas utilizam fios de cobre como condutor dos sinais. 

Por outro lado, vem crescendo em todo o país a oferta 

de acessos à internet por fibra óptica, que propiciam 

transmissões em velocidades mais altas e de melhor 

qualidade - porém, a custos mais elevados. Há, ainda, 

opções baseadas em tecnologias sem fio (wireless), 

que utilizam diversas frequências de rádio, licenciadas 

ou não, e até a comunicação via satélite. 

Além de banda larga e telefonia, os pacotes disponíveis 

para esse segmento do mercado podem incluir TV 

por assinatura, modem Wi-Fi (para compartilhamento 

do acesso em banda larga dentro da empresa), antivírus 

e outros serviços, como o backup corporativo. Grandes 

operadoras de telecomunicações, que possuem redes 

fixas e móveis, também oferecem em seus pacotes 

modems 3G, que levam a banda larga ao notebook 

ou tablet pela rede celular. 

Para as grandes corporações, a variedade de opções é 

mais ampla e, em geral, oferecida sob medida como parte 

de contratos que incluem diversos serviços de valor agregado, 

além da infraestrutura de telecom - que pode incluir links 

dedicados de dados de alta velocidade, normalmente de fibra 

óptica. Entre os serviços disponíveis, vale destacar as redes 

de dados virtuais baseadas em IP (VPN IP), que permitem 

conectar a matriz com as filiais e escritórios espalhados pelo 

país de forma segura e gerenciável. Montada de acordo com 

as necessidades de cada empresa, essa rede privada virtual 

permite compartilhar dados e aplicações corporativas com 

controle de acesso dos usuários. Além disso, o serviço possui 

recursos de gerenciamento que permitem priorizar determinados 

tipos de tráfego - por exemplo, voz em relação a dados 

ou multimídia -, melhorando o desempenho das transmissões. 

Outro serviço disponível para esse mercado é a gestão 

de redes corporativas, que consiste no monitoramento constante 

dos serviços de dados da empresa, a partir do qual antecipa 

demandas e indica soluções adequadas para atendê-las. Há 

ainda os serviços de data center, como hospedagem dedicada 

e cloud computing. Nos dois casos, a empresa contrata 

da operadora, ou de outro fornecedor de serviços, todos 

os elementos de infraestrutura de que necessita para rodar 

seus sistemas e aplicações de Tl - armazenamento de dados, 

backup, segurança lógica, sistemas de energia ininterrupta 

e até servidores e aplicativos disponíveis na nuvem. 
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 330, p. 104-105, jun. 2013.




