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Redes NGN e tendências
no mundo convergente
O IP dominou a cena do maior evento de
telecomunicação dos EUA, onde as empresas
dão os primeiros passos do quadruple play.
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A s redes de próxima geração (NGN),
triple play e voz sobre IP foram os
assuntos dominantes na maior feira e

congresso de telecomunicações dos Estados
Unidos, a Supercomm 2005, realizada em
junho, em Chicago. Todos os caminhos
apontavam para o mundo IR E os visitantes
seguiam pela mesma trilha. Palestras, lança-
mentos de produtos, painéis distribuídos
pelos pavilhões da exposição e outdoors na
cidade lembravam a cara das redes do futuro.
Sem banda larga não haverá avanço nesse
mundo novo. O Brasil, ainda um passo atrás
na implantação das plataformas NGN,
mostrou timidamente sua cara no evento,
misturada com o público. Eram executivos de
operadoras e fornecedores brasileiros que cir-
culavam em busca de novidades. Os fornece-
dores globais, ao contrário, escancaravam
leques de soluções.

Termômetro
O Supercomm é, geralmente, um ter-

mômetro do setor, e neste ano não foi difer-
ente. Embora as estatísticas referentes ao
evento não estivessem disponíveis até o
fechamento desta edição, os auditores da
entidade organizadora, a Telecommunications
Industry Association (TIA), adiantaram que
houve aumento no número de visitantes em
relação à edição anterior. Boa parte prove-
niente de Illinois, estado onde foi realizado o
evento - o público local aumentou 46% em
relação aos 4.173 visitantes de 2004 (de um
total de 25.965 pessoas), enquanto o público
internacional cresceu 20%.

A convergência podia ser vista para onde
se olhasse, mas sem grandes novidades, a
não ser na área de provedores de serviços.
Vídeo sobre IP também fez algumas
aparições, mas o destaque ficou mesmo para
armazenagem de dados, serviços, segurança,
Ethernet e VolP.

Ficou claro, em relação à convergência,
que as operadoras de telefonia e as de TV a

cabo estão preparando-se para oferecer não
só triple play, mas também quadruple play,
enfim novas combinações de serviços e
tecnologia que nem todos compreendem
ainda. O quadruple play inclui a tecnologia
móvel na trilogia antes composta por telefonia
fixa, vídeo e dados. Daí surgem algumas
oportunidades. Primeiro, para que novos
players se juntem a esse negócio que
concentra os serviços em um só provedor.
Segundo, para que se estabeleçam nesta
área, já explorada nos Estados Unidos pela
SBC e Verizon - elas anunciaram seus
pacotes de serviços no ano passado, através
de parcerias com a Echostar e DirecTV,
respectivamente. O caminho para as MSOs
(multioperadoras) de TV paga galgarem a
mobilidade para a oferta de quadruple play é
a parceria com operadoras celulares, com
operadoras móveis de redes virtuais (MVNOs),
ou aquisição de licenças.

Ao que tudo indica, o que o mercado
deseja realmente, como se viu na
Supercomm e também tem sido

demonstrado aos poucos no Brasil, é um
serviço que combine as tecnologias, que o
usuário possa, ao sair de casa ou do
escritório, continuar através do telefone ou
outro equipamento móvel, a tarefa, jogo ou
conversa que conduzia em seu telefone fixo
ou PC. Deseja, na verdade, a convergência
fixo-móvel, uma tendência que afeta não
apenas os operadores de infra-estrutura de
redes fixas e móveis, mas os provedores que
fazem parte de todo o ciclo de serviços:
operadoras tradicionais de telefonia, novos
provedores de VolR provedores de serviços
de internet (ISPs) fixo e wireless, empresas de
TV a cabo e operadoras móveis tradicionais.

Cortando o fio
O fixo-móvel no Brasil ainda não saiu do

debate, embora haja várias promessas de
lançamento de serviços. Nos EUA, as
primeiras alianças entre operadoras de redes
dos dois serviços só começaram a ser
alinhavadas na Supercomm 2004,
envolvendo empresas como BT; Verizon; e
Time Warner, Comcast e Cablevision, que
firmaram acordo com a Sprint para MVNOs
wireless. Tudo isso, segundo foi mostrado
durante a Supercomm 2005, tem movido o
setor e criou o fenômeno dos consumidores
"cortando o fio". O setor de telecomunicação
norte-americano acredita que as ligações
wireless representarão 50% dos minutos
trafegados por volta de 2007. Por isto, as
operadoras fixas estariam interessadas em
soluções convergentes. Outro motivo é que
as fixas querem prover uma solução completa
aos clientes.

A exposição mostrou também que
enquanto o quadruple play dá seus primeiros
passos no mercado norte-americano, o triple
play em redes de cabos já estava disponível
desde o começo da década, com 65 milhões
a 70 milhões de usuários de vídeo, 15
milhões a 19 milhões de usuários de dados e
possivelmente 3,5 milhões de usuários de
voz, estima o vice-presidente sênior da
CableLabs, Mike Schwartz, que não tinha
estatísticas de quantos desses clientes usam
a combinação de serviços. O Cablelabs
congrega principalmente a indústria de cabo
dos EUA para desenvolvimento tecnológico.
Cerca de 85% dos associados estão na
América do Norte.

Schwartz deu um conselho, durante a
Supercomm, para as empresas no Brasil que
estão iniciando essa oferta de serviços:
"Sejam muito cuidadosas com os sistemas
de billing para que não haja vazamento de
receita." O executivo disse que o billing deve
ser muito bem feito, porque a oferta dos três
serviços - vídeo, voz e dados - no cabo é
crítica. O segundo cuidado mais importante
que os brasileiros devem ter, alertou
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Schwartz, é na questão de segurança, para
proteger a privacidade dos clientes, evitando
que seus dados sejam invadidos ou roubados
por hackers.

Destacou também que não existem
acordos para a oferta de serviços conjuntos
entre operadoras de cabo e de telefonia nos
EUA, surpreendendo-se ao saber que
começam a haver algumas alianças no Brasil
neste sentido. "Aqui não existe acordo,
somos competidores", assinalou com firmeza.

Outro conselho partiu dos provedores de
IPTV aos provedores de serviços que
planejam entrar no mercado de vídeo. O
PCCW, de Hong Kong, falou da importância

de estabelecer preços corretamente,
enquanto o D&E e o lowa Network Services,
de áreas rurais, destacaram a necessidade de
entender bem as comunidades atendidas
para se conseguir sucesso nos negócios.

Com 650 mil clientes, o responsável pelo
desenvolvimento de mercado do PCCW, Paul
Berriman, afirmou que a operação tem sido
bem-sucedida em Hong Kong, o que atribui
ao preço à Ia carte, que permite aos usuários
pagarem pelo conteúdo que escolhem. Além
disto, oferece aos clientes minipacotes ou
bundles de dez canais, que podem elevar a
receita por usuário (Arpu). Berriman opinou
que é importante contar com uma grande

base de usuários banda larga antes de lançar
o vídeo. Isto não significa, destacou ele, que
esse serviço deva ser tratado como negócio
de valor adicionado, e sim um negócio de TV
paga completo.

A edição deste ano foi a última da
Supercomm. Os co-produtores, TIA e TIA
dos EUA farão, cada um, seu próprio
evento a partir de 2006. A TIA já está
divulgando a Globalcomm 2006, que será
realizada de 5 a 8 de junho, também em
Chicago. A expectativa é de que haja 450
expositores e 20 mil visitantes, dos quais
20% de cem países.

Novo modelo pode estimular o PIB

Opresidente e CEO da Cisco
Systems, John T Chambers,
explicou na Supercomm

como o novo modelo tecnológico e
de negócios está mudando o perfil
dos consumidores e como o uso da
tecnologia pode aumentar a
produtividade das empresas e o
produto interno bruto de cada país.
Disse que os investimentos nas
inovações do futuro têm um forte
impacto sobre a convergência das
redes. Da receita de produtos da
companhia em 2004, no total de
US$17,8 bilhões, 48% são
referentes ao mercado corporativo,
25% ao comercial e 27% a
provedores de serviços - uma participação
considerada expressiva.

Chambers acredita que o consumidor
estará disposto a pagar mais por serviços
de comunicações se estes tiverem valor
para ele. Neste sentido, os provedores de
serviços estão direcionando seus
produtos para fontes eficientes e controle,
como o caso do IP, apontou ele, que
oferece inteligência, flexibilidade e
adaptabilidade. O principal executivo da
Cisco opina que no prazo de três a cinco
anos as redes IP já estarão adaptadas e
os aplicativos e serviços integrados. Essas
novidades ainda demoram um pouco
para chegar aos países em
desenvolvimento.

Uma mostra do admirável mundo novo
foi apresentada ao público com a
demonstração de serviços que estão, por
enquanto, só no imaginário dos
consumidores que gostam de novidades
tecnológicas. Serviços totalmente
integrados, sejam corporativos ou de
entretenimento, e com níveis de segurança
para que cada usuário fique restrito ao que
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lhe está autorizado, seja na empresa ou na
residência, estão amadurecendo no portfolio
da Cisco. Para viabilizar parte dessa
estratégia, a Cisco adquiriu, em outubro
passado, a P-Cube, uma empresa israelense
baseada em Herzliva e com escritórios em
Sunnyvale, Califórnia. A P-Cube desenvolve
plataformas de controle de serviços IP e
pode monitorar o tráfego no layer 7. Isto
significa que pode distinguir e identificar
padrões de tráfego em caminhos que os
roteadores tradicionais simplesmente não
conseguem seguir. O principal benefício é
justamente para os provedores, que podem
monitorar seu nível de serviço e oferecer nível

de qualidade (SLA) pela detecção rápida de
problemas na rede.

América Latina
As plataformas IP estão sendo

usadas para reduzir custos de
operação e aquisição, disse o gerente
estratégico empresarial de mercados
de tecnologia de cabo e provedores
de serviços da Cisco Systems
América Latina, Juan Munguía.
"Conectar clientes com serviços,
serviços com redes e redes com
outras conexões, tudo via NGN
baseada em IP", disse Munguía.

No caso de serviços residenciais,
disse que os consumidores estão

_ dispostos a pagar determinados
valores para cada serviço, e citou

alguns exemplos. Em acesso banda larga
residencial, US$ 30; gravação digital de
vídeo, US$ 10; segurança wireless, US$
30; teleworker/home business, US$ 70;
voz local e longa distância, US$ 40; e
música digital, US$ 10. Disse que é
necessário que a rede residencial evolua de
separada para convergente (ver figura). Em
sua opinião, todos na América Latina estão
a um passo para implantar IR

A receita da América Latina representa
de 7% a 8% do faturamento da Cisco, e o
percentual tende a subir, afirma. A empresa
cresceu 26% na região em 2004*e a
expectativa para 2005 é de atingir mais 22%
a 23%, superando as taxas dos Estados
Unidos, Japão, Europa e Ásia. O Brasil tem
muita potência, disse Munguía, citando
como clientes as operadoras Telefônica,
Telmex e Brasil Telecom, "cada uma
caminhando com sua rede IP"

Em relação à tecnologia de cabo, a
empresa tem obtido êxito na região: "Temos
tecnologia e recurso, e a mensagem do
triple play é muito forte. O que falta na
América Latina é regulamentação."

TELETIMEJUL 2005 39




