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Geralmente associada à infraestrutura de 
serviços de ultra banda larga de grandes 
operadoras em regiões metropolitanas, as 
soluções de acesso por fibra [FTTx] têm se 

mostrado, curiosamente, uma boa alternativa para 
provedores menores em localidades mais remotas. 
Isso porque um grande número de empresas está 
pulando etapas, saindo do acesso de rádio micro
ondas direto para as redes óticas. Na avaliação 
destas empresas, esse investimento compensa, mas 
o retorno pode não vir tão rápido. 

O fato é que ainda existe demanda. De acordo com 
dados da fornecedora Furukawa, o Brasil é o segundo 
país com maior número de homes-passed em fibra na 
América Latina (atrás do México], com 1,2 milhão de 
domicílios com a infraestrutura disponível, apesar de ter 

uma taxa de penetração de cerca de 16%. 
Assim, as oportunidades crescem para os pequenos 

provedores. O diretor comercial da pequena operadora 
de banda larga NetServ, Reinaldo Corrêa, explica que a 
empresa decidiu pela fibra até o usuário [FTTH] ao 
esbarrar nas limitações do rádio. "Hoje o cliente 
demanda uma velocidade maior, existe uma carência 
absurda no interior de São Paulo. A gente trabalha 
comendo as grandes operadoras pela borda", explica. A 
empresa atua em cidades com grande presença 
industrial como Itu, Botucatu, Piracicaba, Limeira, Jundiaí 
e Mogi Mirim. "Em muitos lugares, chegamos com fibra. A 
taxa de retorno de investimento (ROI), colocando na 
ponta do lápis, às vezes, você acha que não vai 
compensar. Mas, sabe-se lá como, a coisa começa a se 
pagar de um jeito, a operação começa a virar e você 
começa a ver o retorno", diz. 

Para Corrêa, um dos segredos é que a infraestrutura 
FTTx acaba atraindo mais clientes. A NetServ conta com 
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tronco de 400 km de fibra passada e vai aumentando a 
rede conforme a solicitação. 

A possibilidade de oferecer serviços de TV paga com 
a Lei do Serviço de Acesso Condicionado [SeAC] também 
ajuda, pois é possível usar a fibra para o transporte não 
apenas da Internet, mas também da telefonia fixa e da 
TV utilizando o mesmo protocolo IP, permitindo a oferta 
de pacotes triple-play mais atraentes ao consumidor. 
Apesar de o provedor atender primordialmente pessoas 
jurídicas, Corrêa vislumbra a possibilidade de serviços 
agregados, incluindo telefonia celular por meio de 
licença de operadora móvel virtual (MVNO). "Se existisse 
MVNO, (iríamos) criar uma marquinha de celular NetServ 
para fazer (oferta) com televisão, celular e Internet", diz. 

Grande aposta 
Para a empresa de banda larga Life, em Marília, 

interior de São Paulo, a ampliação de rede está em 
pausa por conta de entraves nas negociações com as 
programadoras para a oferta de IPTV, além de 
adequações para os decodificadores [a empresa utiliza 
middleware da Cianet e plataforma de criptografia da 
Verimar). "Assim que tiver a TV implantada, estável e 
funcionando, vamos voltar ao processo 
de ampliação", explica o diretor da 
empresa, Oswaldo Zanguettin Filho. A 
prioridade para endereçar o problema 
é simples: "Se fizer fibra só para a 
banda larga, a conta não fecha". 

O executivo diz que a decisão de 
escolher uma solução de fibra até a 
casa do cliente é difícil. "O 
investimento inicial é maior do que em 
outras tecnologias, o RO do projeto 
certamente vai ser mais extenso." Mas 
o custo de mahutenção é menor, pois 
há menos necessidades de upgrades, e mesmo a 
instalação tem se mostrado mais acessível. 
"Comparando os preços de instalação interna do 
assinante há três anos e hoje, a gente percebe uma 
diminuição considerável". Como é uma 
empresa pequena, o desenvolvimento 
da capacitação de mão de obra 
especializada em fibra para a Life se 
torna mais fácil, explica Zanguettin. 

Apesar de a mão de obra ainda ser 
cara, o que pesa no investimento não é 
o custo da fibra em si. "O preço do cabo 
ótico é mais barato do que o de um 
metálico. O grande impacto de um 
projeto FTTH, na verdade, é a unidade 
que se instala dentro da casa do 
cliente, a OMU (unidade terminadora 
ótica) da rede PON, que ainda é cara" O 
diretor da Life também coloca na lista 
de vilões a instalação e os próprios set-
top boxes de IPTV. "A gente tem 

trabalhado com fabricantes de equipamentos de rede, 
de software e de set-top boxes para tentar diminuir 

esses custos de implantação no 
tempo mais curto possível." 

O ponto é que as empresas 
precisam ter paciência: o retorno de 
investimento é maior e precisa ser 
trabalhado em médio prazo, pelo 
menos. "Se fizer uma análise em curto 
prazo, realmente é complicado. Tem 
que ter em mente que o tempo de um 
projeto desses é maior", alerta 
Zanguettin. "Na verdade é uma grande 
aposta, é um jogo". 

Mas há apostas que podem ser 
mais certeiras. É o caso do mundo corporativo, onde o 
FTTH já é realidade há mais tempo e conta com retorno 
financeiro maior. A operadora America Net aproveita isso 
com uma rede de 2,5 mil km de fibra somente na 

Grande São Paulo, atendendo empresas 
com serviços de Internet e de data 
center, VPN e segurança. O diretor de 
telecomunicações da operadora, José 
Luiz Pelosini, cita as mesmas vantagens 
da fibra para o mercado residencial. "Se 
tem um circuito de 10 Mbps, dá para 
fazer upgrade para 1 Gbps sem 
problemas. Obviamente, vai depender do 
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core, se tem disponibilidade, mas tem mais facilidade 
se comparado com par metálico e rádio" diz. "Se eu 
começar a construir backbone e acesso por meio de par 
metálico, já estou nascendo morto, porque não 
conseguirei acompanhar o crescimento do mercado" 

Pelosini, que também faz parte da diretoria da 
Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de 
Telecomunicações Competitivas [TelCompl, diz que, 
apesar das dificuldades em grandes centros, o retorno 
do investimento na área rural leva mais tempo. "Não é 
qualquer provedor que tem capacidade de 
disponibilizar RS 5 milhões para (colocar) fibra na 
cidade inteira, e esse é um projeto para ser pago em 
três ou quatro anos, precisa ter fôlego financeiro". Além 
disso, tem a competição com empresas que, por 
possuírem infraestrutura legada, conseguem preços 
competitivos. "O custo de FTTH é uma equação que 
ainda não foi resolvida, porque há grandes 
competidores trabalhando com a tecnologia HFC, que 
é um custo bem inferior", compara, 
referindo-se às operadoras de cabo. 

Outros problemas enfrentados para a 
operação do FTTH são as discussões 
políticas e regulatórias sobre o direito de 
passagem e compartilhamento de postes, 
que foi tema de reportagem na edição de 
setembro de TELETIME. Entretanto, de 
acordo com o presidente da Furukawa, 
Foad Shaikhzadeh, esses são desafios 
mais relevantes nas grandes cidades. "Os 
principais (provedores pequenos] estão nas 
pequenas cidades, onde é mais fácil 

negociar", diz. 'Toda essa questão de direito de 
passagem e uso de postes é muito complexa, mas no 
interior esse problema não existe, você vai à prefeitura e 
se resotve rapidamente". 

Na visão dele, compensa investir em fibra porque, 
para quem tem serviços em rádio, o custo de 
manutenção seria cerca de ó0% mais alto. "0 Capex é 
muito barato, porque não precisa de direito de 
passagem nem nada, instala e imediatamente pode 
operar, mas o Opex é muito alto", explica o executivo, em 
relação às redes de rádio. Nas redes passivas óticas, por 
outro lado, o custo de manutenção é mais baixo. "Quem 
veio para ficar ou mesmo quem planeja no futuro 
vender a rede, vai colocar fibra. Assim, vai ter alta 
capacidade de atendimento ao cliente, terá operação 
muito menos custosa e crescerá muito mais rápido", 
compara Shaikhzadeh. 

Gargalos 
Dados da TelComp, baseados nos seus 38 

associados, afirmam que há no País uma rede de 
447 mil quilômetros somente pelas chamadas 
"operadoras competitivas", ou seja, fora dos grandes 
grupos de telecomunicações. "Isso corresponde 
praticamente ao porte de um grande grupo, e é sinal de 
que elas (as empresas menores) começam a ter um 
porte maior", afirmou o presidente da entidade, João 
Moura, durante seminário em São Paulo. 0 faturamento 
bruto anual é estimado em R$ 20,9 bilhões, ou 9,7% do 
faturamento total do setor. 

A Furukawa, que anunciou investimentos de 
US$ 18 milhões até 2014 somente na fabricação de fibra 
em uma nova planta de Sorocaba, no interior paulista, 
deverá ter uma capacidade total de 2,3 milhões de 
quilômetros de fibra por ano, equivalente a 40% da 
demanda do mercado brasileiro. A companhia já fez 
projetos com 412 provedores de acesso com fibra. 

Com o SeAC, também se torna possível oferecer 
serviços agregados de TV e telefonia fixa pela fibra, 
o que pode ser mais complicado por outros meios, 
salvo o cabo coaxial. "Essa é uma tendência 
irreversível, eles vão prover toda uma gama de serviço 
para aumentar o ticket médio do assinante, e não se 
consegue prover toda essa gama por meio de rádio", 

destaca o gerente-geral de vendas da 
Furukawa, Celso Motizuqui. 

Além da possibilidade de novas 
receitas com a convergência de serviços, 
os custos para montar uma rede FTTH se 
reduziram de 20% a 30% nos últimos 
anos. "Os cabos mudaram, as soluções de 
conectividade também. Antigamente (as 
empresas] tinham que ir com uma equipe 
com máquina de emenda de fibra, hoje 
não tem mais essa necessidade", destaca. 
Nos cálculos do executivo, para montar 
uma operação para cerca de cem 
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assinantes, são necessários R$ 30 mil 
em investimentos, incluindo 
equipamentos e cabos passivos. "Não é 
um aporte tão alto. Para fazer torre para 
colocar rádio, o investimento é maior". 

0 que mais pesa, na visão de 
Motizuqui, são os equipamentos da 
ponta na fibra, que, ainda assim, têm 
observado redução. Segundo ele, 
provedores seguem a "cultura do rádio" 
e instalam material de procedência e 
qualidade desconhecidas, sem a exigida 
certificação da Anatei, e correm risco de 
problemas na operação. 

A parte da instalação no domicílio, 
segundo Motizuqui, ainda é um gargalo. "A gente sente 
uma carência muito grande. Em um primeiro momento 
temos treinamentos mensais para esses provedores na 
nossa fábrica, mas estamos lançando um programa de 
capacitação usando os canais de treinamento", explica. 

Até a própria venda de cabos peta 
Furukawa é diferente para os pequenos 
provedores, funcionando como no 
varejo. "Hoje temos vendas de R$ 5 mil, 
R$ 10 mil, ou até menos, e em um ciclo 
muito curto. Então, é preciso ter uma 
equipe de atendimento muito dinâmica, 
a característica desses provedores é 
[pedir] material a pronta entrega e com 

prazos curtos". Há ainda projetos conjuntos de empresas, 
feitos em asspciações como a Abranet e a Abrint. Assim, 
a fornecedora está lançando uma loja eletrônica 
específica para esse tipo de negócios, que ainda é uma 
parcela pequena, "mas significativa" do faturamento. 
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Text Box
Fonte: Teletime, São Paulo, ano 16, n. 170, p. 30-34, out. 2013.




