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1 Introdução

A palavra convergência tem perdido o poder em auto-explicar-se, da mesma forma

como ocorre com a maioria dos termos muito utilizados. O uso intensivo, em contexto

inadequado e muitas vezes com significado errado, contribui para esse fenômeno.

Convergência trata do ato de convergir, dirigir-se ou tender para um ponto em comum.

É importante mantermos essa definição em mente, pois ela aplica-se ao fenômeno que

iremos aqui estudar. A convergência à qual vamos nos referir por muitas vezes está

ocorrendo não no espaço, como é mais comum percebê-la, mas no tempo, entre as

diferentes redes de comunicação (voz, imagem, dados ...), entre os equipamentos

utilizados para o acesso a essas redes (computador, telefone, rádio, televisão ...), entre

vários tipos de informação que trafegam pelas redes e são acessadas pelos equipamentos

e dispositivos, e também pelas empresas que produzem as redes, os equipamentos e os

dispositi vos.

Alguns autores verificam também a ocorrência do fenômeno de convergência na

indústria de entretenimento e informação, onde os estúdios e produtoras buscam uma

sinergia, ao se associarem de alguma forma com as redes de distribuição de informação

(redes de TV, jornais, revistas etc.). Nessa convergência, o aspecto da evolução

tecnológica também se mostra importante; entretanto, foge do nosso objetivo verificar

se a tecnologia é um catalisador, ou mesmo se, nesse caso, a convergência não seria

apenas uma verticalização (integração vertical da cadeia de suprimentos) da indústria,

em busca de maior eficiência, menor custo e dominação do mercado.

A convergência tecnológica na qual estamos aqui interessados está destruindo e criando,

fundindo e separando, mercados, empresas, oportunidades e clientes, num processo

rápido e inédito onde, a maioria prefere arriscar uma projeção de futuro a perder tempo

estudando o passado e entendendo o presente.
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1.1 Objetivos e Procedimentos

Este trabalho tem então como objetivo pesquisar, conceituar e consolidar o fenômeno

que autores de relevância procuram representar com o termo "convergência

tecnológica" ou somente "convergência," especificamente no que diz respeito ao

transporte da informação, ou seja, à comunicação. A partir, então, dessa consolidação

vamos apresentar o impacto em algumas empresas relevantes, no que diz respeito às

suas estratégias, produtos e serviços.

Por se tratar de uma questão atual, existe bastante material disponível que aborda o

tema. Entretanto, embora a abundância de material facilite a pesquisa, ela também

adiciona um novo problema: identificar material sério e relevante para o estudo em

questão, e ao mesmo tempo resistir às tentações de incluir outros temas interligados e,

com isso, distanciar-se do objetivo proposto.

1.2 Estrutura do Trabalho

As três tecnologias de comunicação que serão aqui tratadas já existem há pelo menos,

meio século. A comunicação de voz é representada pelo telefone, o qual foi inventado

em 1876; a comunicação de imagem é representada pela televisão, sendo que a primeira

transmissão de televisão ocorreu em 1926; e o computador eletrônico, que representa a

comunicação de dados, foi desenvolvido no início da década de 401
• Todas essas

tecnologias evoluíram em ritmo crescente desde a sua criação, culminando com

tamanha aceleração de desenvolvimento no final dos anos 80 que alguns autores têm

caracterizado esse fenômeno como uma revolução (CAIRNCROSS, 2000).

1 O primeiro sistema prático de comunicação a distância foi o telégrafo, que reproduzia a palavra escrita
por meio de cabos telegráficos. Por essas similaridades em relação ao telefone, os autores consideram que
esses dois meios de comunicação os mesmos princípios tecnológicos e são tratados em conjunto na
abordagem da convergência.
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Essas evoluções tecnológicas recentes estão agora convergindo, de forma que redes de

transmissão, dispositivos de interface e processadores de dados passam a sofrer uma

fusão, sendo que as mesmas redes e equipamentos de usuários passam a suportar mais

do que um tipo de serviço de comunicação (Figura 1.1).

Evolução

1876 1926 1940 200x

Figura 1.1 - Representação da Convergência Tecnológica.

o Capítulo 1, Introdução, apresenta os objetivos, desenvolvimento e metodologia do

trabalho. O Capítulo 2 apresenta as definições de comunicação, sistemas de

comunicação e telecomunicações.

Dado que o objetivo da comunicação é a transmissão de informação, o Capítulo 3 foi

reservado para apresentar alguns princípios da teoria da informação e alguns conceitos

sobre a sua digitalização.

Os Capítulos 4,5 e 6, respectivamente, tratam da comunicação de voz, imagem e dados,

detalhando as redes e os dispositivos utilizados. O Capítulo 7 apresenta a Rede Digital

de Serviços Integrados, uma tentativa de convergência de redes de comunicação de voz

e dados, baseada na rede digital de telefonia. O Capítulo 8 trata da Internet, suas

origens, fatores de sucesso, crescimento e serviços. O Capítulo 9 trata da convergência

propriamente dita, apresentando fatos que estão ocorrendo em diversas indústrias

afetadas por esse fenômeno.
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No Capítulo 10, são apresentados quatro casos de empresas fabricantes de

equipamentos de telecomunicações e as reestruturações recentemente realizadas para

adaptar a empresa às novas regras que estão se estabelecendo na nova indústria, fruto da

convergência.

Finalmente, no Capítulo 11, são apresentadas as conclusões e, no Capítulo 12, algumas

considerações finais e perspectivas para o futuro.

1.3 Metodologia

Segundo TACHIZA WA (1998), uma monografia de análise teórica é uma organização

coerente de idéias originadas de bibliografia de alto nível, em torno de um tema

específico, acompanhada ou não de uma análise crítica comparativa de obra, teoria ou

modelo já existente. Segundo o mesmo autor, a monografia de estudo de caso apresenta

uma análise específica entre um caso real e hipóteses, modelos e teorias.

YIN (1994) argumenta que os métodos de pesquisa podem ser classificados em

quantitativos e qualitativos, sendo que a distinção entre os mesmos pode ser descrita da

seguinte forma:

Os métodos quantitativos foram originariamente desenvolvidos na área de

ciências naturais para o estudo desses tipos de fenômeno. Os métodos

quantitativos mais aceitos nas ciências sociais incluem os "survey methods",

experimentos de laboratório, métodos formais (como os econométricos) e

métodos numéricos (como a modelagem matemática).

Os métodos qualitativos foram desenvolvidos na área de ciências sociais para

permitir o estudo de fenômenos sociais e culturais. Alguns exemplos de métodos

qualitativos são: a pesquisa de ação, os estudos de caso e a etnografia.

Cada um dos métodos qualitativos citados acima utiliza uma ou mais técnicas para

coletar dados empíricos. Essas técnicas incluem entrevistas, técnicas observacionais,

trabalhos de campo e pesquisa em arquivos e fontes escritas.
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YIN (1994) argumenta ainda que os métodos de estudo de caso e histórico de casos são

aqueles a serem utilizados quando se deseja estudar as motivações e ações, de forma a

responder "como" e "porquê" elas estão ocorrendo; esses métodos são utilizados

quando não se pode exercer controle sobre os eventos comportamentais. Ainda segundo

o autor, o método do histórico de caso deve ser utilizado quando se trata do passado; o

estudo de caso é preferido quando se examina eventos contemporâneos. Ambos utilizam

as mesmas técnicas, porém o estudo de caso acrescenta observação direta e entrevistas.

o estudo de caso permite ao pesquisador examinar algo com grande detalhamento,

dentro de um contexto real. Sendo assim, é um método adequado para estudar mudanças

seja em política, formato, ou método

o método utilizado neste trabalho é predominantemente qualitativo, e a técnica a ser

utilizada e a organização coerente de idéias originadas de bibliografia de alto nível,

acompanhada da análise de casos.

o Capítulo 10 apresente a reorganização estratégica dos quatro principais fabricantes de

centrais de comutação telefônica, em vista da convergência tecnológica das redes de

comunicação de voz e dados.
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2 Comunicação

A convergência tecnológica é um fenômeno originado principalmente pela evolução dos

sistemas de telecomunicações de uma maneira geral. Sendo assim, toma-se importante

apresentar as suas partes constituintes, apresentando também algumas definições,

sempre que julgarmos necessário para uma melhor compreensão do tema em questão.

Este capítulo, portanto, tem como objetivo mostrar as definições de comunicação e de

telecomunicações.

2.1 As Formas de Comunicação

Este trabalho refere-se por diversas vezes ao termo comunicação, o que toma

importante a sua definição:

"Comunicação é a arte do transporte de informações de um
ponto ao outro." (RIBEIRO e BARRADAS, 1980, p. 1)

A nossa vida cotidiana está cercada de diversas formas de comunicação, tais como a

conversa, o jornal, o telefone, o rádio, a televisão etc., as quais transportam informações

nas mais variadas formas (imagens, sons, texto etc.). A sociedade dedica grande

importância a essa arte. É inegável que atualmente deve-se à comunicação grande parte

do progresso que o homem conseguiu alcançar.

Para se levar adiante o objetivo da comunicação, é necessário produzir-se um fenômeno

físico capaz de assumir diferentes configurações, às quais se associa o conteúdo da

informação a ser comunicada. Por exemplo, os símbolos gráficos representativos das

letras do alfabeto ou os fonemas da fala. Esses fenômenos físicos são denominados

sinais.
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As técnicas analógicas de comunicação se preocupam fundamentalmente em garantir

que a transmissão do sinal de um ponto a outro se faça sem que ele sofra alteração

sensível, ou seja, no ponto de destino o sinal deverá ser uma réplica praticamente

perfeita do sinal no ponto de origem. Dessa forma, as técnicas analógicas não se

preocupam com qual é a característica do sinal que representa a informação, tratando de

preservar a maior parte possível deste sinal.

Em contrapartida, as técnicas digitais de comunicação envolvem o processamento dos

sinais a serem transmitidos, e o que interessa é, principalmente, preservar o conteúdo da

informação.

Essa comparação é importante, porque a partir dela podemos perceber que

fundamentalmente a comunicação digital é mais eficiente do que a comunicação

analógica, pois aquela tem foco na transmissão da informação em si, ou seja, a

tecnologia concentra-se em transmitir a parte do sinal que efetivamente carrega a

informação. Nas tecnologias de comunicação analógica, por princípio, é transmitido

todo o sinal, inclusive partes ou características que na verdade não transportam a

informação desejada. Em resumo, esse fato determina por que as técnicas digitais de

transmissão e armazenamento de informações representam uma evolução sobre a

analógica, de forma que já há algum tempo o adjetivo digital é considerado um

sinônimo de moderno, atual, novo e mais eficiente, o que não está de todo errado.

2.2 Modelo de Sistema de Comunicação

Para um tratamento conceitual razoável de um Sistema de Comunicação, visto que

nosso objetivo não é um grande aprofundamento na teoria de comunicação, é exigido

um modelo simplificado que consiga descrever as suas características essenciais de

funcionamento.
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Um modo simples de se representar um sistema de comunicação é ilustrado pela Figura

2.1. A Fonte é o elemento que produz a informação. A Mensagem é o que a fonte

produz, consistindo em um conjunto ordenado de símbolos que ela seleciona de seu

alfabeto, conforme critérios próprios. O Destinatário é o elemento para o qual a

informação é dirigida.

FONTE DESTINATÁRIO
Canal

Figura 2.1 - Esquema Simplificado de um Sistema de Comunicação.

Quando a fonte e o destino estão separados, eventualmente a grande distância, é

necessário prover um canal que transporte a mensagem da fonte ao destinatário.

Dependendo da natureza dos símbolos utilizados na mensagem, o canal associado deve

ser adequado para o seu transporte. Na prática, o caso mais importante é aquele onde o

sinal é de natureza elétrica e o canal é projetado para transportar sinais elétricos.

A Figura 2.2 apresenta um esquema um pouco mais elaborado de um sistema de

comunicação que ressalta o canal e as partes que o constituem.

I
DESTINATÁRIOFONTE I lo. EMISSOR •••• MEIO

~
RECEPTOR lo.

I
~ •..

I ~L
I
I
I
I
I RuíDO
I
I E
I ATRASO
I CANAL~-----------------------

Figura 2.2 - O Canal em um Sistema de Comunicação.
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A Fonte normalmente não possui potência suficiente para cobrir as perdas devido à

propagação do sinal. Essa potência é suprida pelo emissor. O Emissor é um componente

acionado pela fonte, que entrega um sinal de energia adequado ao meio. O Meio é o

componente que propaga a energia entregue pelo emissor até o receptor, permitindo que

o sinal, e, consequentemente, a mensagem, sejam transmitidos (normalmente, cobrindo

distância tal que, sem ele, a Fonte e o Destinatário não poderiam se comunicar). O

Receptor é o componente que retira a energia do meio e recupera os símbolos de forma

tão precisa quanto possível, com o objetivo de reproduzir a mensagem a ser entregue ao

Destinatário.

Em condições ideais, o sistema de comunicação deveria se comportar de modo que a

mensagem reproduzida pela fonte conseguisse ser fielmente recuperada pelo receptor;

entretanto, na prática, isso não ocorre, pois no processo de transmissão diversos fatores

alteram a característica do sinal, que se propaga produzindo distorção, ruído e atraso.

Um exemplo cotidiano é o telefone: o usuário faz papel de fonte, o aparelho telefônico,

o de emissor, e as linhas telefônicas, de meio. Na outra extremidade, temos novamente o

aparelho telefônico como receptor e o outro usuário, como destinatário. Uma vez que os

aparelhos telefônicos desempenham simultaneamente o papel de emissor e o de

receptor, podemos estabelecer um sistema de comunicação bidirecional, ou seja,

podemos falar e escutar (ao mesmo tempo) o nosso interlocutor. Essa comparação é

bastante simples, pois descartamos o papel das centrais telefônicas e de outros sistemas

complementares; entretanto, se nos lembrarmos das primeiras experiências realizadas

por Alexander Grahan Bell, veremos que se tratava de comunicação entre dois

dispositivos (telefones rudimentares) interligados por um par de fios.
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2.3 Os Sistemas de Telecomunicações

Normalmente, existem diversas opções para se efetuar a comunicação (palavra escrita,

palavra falada etc.). A escolha do sistema mais adequado depende de diversos fatores;

entretanto, o objetivo fundamental do sistema de comunicação é garantir o fluxo de

informação do originado r ao receptor. Essa comunicação pode ser realizada por

intermédio de diversos padrões de velocidade que podem variar, por exemplo, em

função do meio utilizado; entretanto, certas aplicações apresentam limitações quanto ao

uso de determinados meios. Um mesmo meio de comunicação pode ser utilizado de

diversas formas, inclusive para comunicações simultâneas.

Além da análise técnica, são considerados também os aspectos econômicos relacionados

aos investimentos para a implantação, operação e rentabilidade operacional do sistema

em questão.

Do ponto de vista técnico, o problema principal é a seleção do canal apropriado, em

função do tipo de comunicação a ser realizada. A importância da escolha do meio e dos

emissores e receptores de sinal é ressaltada pelo fato de que o homem se interessou,

desde as mais remotas épocas, em estender a capacidade de comunicações a longas

distâncias.; entretanto, somente com o desenvolvimento da tecnologia em eletricidade e

eletrônica ele pôde atingir com eficiência esse objetivo.

Considerando a possibilidade de transformar um sinal de natureza física qualquer em

um sinal de natureza elétrica, mediante o uso de conversores e transdutores adequados,

os sistemas de comunicação passam a ser capazes de cobrir longas distâncias.

Esses sistemas de comunicação de longa distância, com base em recursos de

eletricidade e eletrônica, são conhecidos como Sistemas de Telecomunicações.
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De forma geral, as tecnologias que foram desenvolvidas são função do tipo de sinal que

se deseja transmitir, e podem ser classificadas conforme o quadro mostrado na

Figura 2.3.

TIPO DE SINAL TECNOLOGIA DATAS (*)
EMPREGADA

Palavra Escrita (texto) Telegrafia Início do Século XIX

Palavra Falada (áudio) Telefonia Década de 1870

Imagem Estática Rádio-foto ou Fac-símile (fax) Década de 1910

Imagem Dinâmica Televisão Década de 1920

Dados (Linguagem entre Comunicação de dados Década de 1940
computadores)

Figura 2.3 - Tecnologias Empregadas nos Sistemas de Telecomunicações

(*) Datas aproximadas da invenção dos dispositivos e/ou início da utilização prática.

Seguindo a evolução histórica das realizações tecnológicas, percebemos que o interesse

do homem voltou-se rapidamente para a comunicação dos tipos de sinais mais

importantes da vida cotidiana - a palavra falada e a imagem - e o desenvolvimento

tecnológico orientou-se no sentido de criar sistemas que produzissem, na saída, uma

réplica do sinal de entrada.

Vale ressaltar que as primeiras comunicações a distância foram realizadas na área de

telegrafia, que permitia a transmissão de sinais elétricos que representavam letras do

alfabeto, a partir de um código adequado e que, em última instância, reproduzia a

palavra escrita.

Os sistemas de telecomunicações que preservam a forma dos sinais desde a fonte até o

destinatário são chamados Sistemas Analógicos. Tradicionalmente, procurou-se reduzir

todas as necessidades de comunicação ao uso de sistemas analógicos; entretanto, essa

solução nem sempre se mostrou prática ou mesmo possível.
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A teoria da informação nos mostra que a informação transmitida não depende da forma

do sinal transmitido. Sendo assim, com o avanço da tecnologia, e tendo como objetivo

resolver os casos em que a transmissão analógica era inviável praticamente, além de

ampliar o espectro de possibilidades tecnológicas, surgiram os Sistemas Digitais, onde a

forma do sinal transportado pode ser totalmente diferente da forma do sinal original.

Durante décadas, os sistemas de comunicação basearam-se exclusivamente em sistemas

analógicos. Todos os padrões para transmissão e recepção de sinais de rádio, televisão e

telefone foram desenvolvidos segundo essa característica tecnológica (e que predomina

até os dias atuais). A transformação dos sinais que transportam a informação para um

padrão digital desenvolveu-se inicialmente para cobrir grandes distâncias, de forma a

permitir que a informação a ser transportada pelo sinal não sofresse deterioração;

entretanto, essa digitalização tem sido lenta, pois toda a infra-estrutura de comunicação,

e principalmente os milhões de equipamentos de usuários, seguem os padrões

analógicos. Pode-se imaginar, por exemplo, as dificuldades de se trocar todo o sistema

de transmissão de televisão aberta de um país inteiro e todos os receptores residenciais.

Algo parecido se passou na década de 70, com o início das transmissões de televisão em

cores no Brasil e, decorridos quase trinta anos, é difícil afirmar que não existam mais

televisões em preto e branco ainda em operação.

Por essa razão, embora os sinais de TV sejam transportados de forma digital entre os

centros de geração e os de distribuição (incluindo as transmissões via satélite), há pelo

menos duas décadas, somente nos últimos anos os padrões para recepção digital de TV

na casa dos usuários têm sido discutidos. Este é um bom exemplo da limitação na

aplicação comercial imediata da tecnologia, principalmente quando se trata de uma

evolução de equipamentos e/ou serviços já existentes.
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A Figura 2.4 representa duas das opções atuais de geração e distribuição de sinais de

televisão, nas quais verificamos que o aparelho receptor, na residência do usuário,

utiliza ainda padrões de recepção analógicos.

CaI?tação Digital de Mesas de Edição e Transmissão
Audio e Vídeo .. Editoração Digitais .. Digital do Estúdio
(microfones e ~ (Estúdio Digital) ~ para os Centros de

câmaras digitais) Distribuição -

Receptores Distribuição ...•
analógicos de """ convencional ~...•

TV nas analógica

OU
Receptores

"""

Receptor/
"""

Distribuição
"""analógicos de TV ...• conversor digital ...• digital via ...•

nas residências nas residências satélite

Figura 2.4 - Geração e Distribuição de Sinais de TV.
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3 Introdução à Teoria da Informação

Conforme já citado, o objetivo de um sistema de comunicação é transmitir a informação

de uma fonte até um destinatário. Consideramos ainda que, ao longo do sistema, o sinal

portador da informação podia ser transformado para assumir formatos diferentes, mas

que era fundamental que o conteúdo da informação, associado à mensagem, fosse

preservado.

3.1 A Informação

A seguir, vamos rever o significado do termo "informação", a partir de alguns conceitos

básicos da Teoria da Informação.

A palavra Informação é entendida por mais de um modo, conforme o sentido comum e

conforme o sentido estritamente técnico.

No sentido comum, dá-se muita importância ao significado e ao valor da informação. A

informação passa a significar algo novo - uma nova sensação, uma nova percepção,

uma nova idéia -, que pode despertar maior ou menor interesse em quem a recebe,

estando associada ou não a um processo de aprendizagem. O significado da informação

é relacionado com a associação feita aos conhecimentos que o indivíduo já possui. O

valor é relacionado ao conteúdo emocional despertado em quem a recebe.

Dó ponto de vista técnico, a informação é analisada no que diz respeito às

características de diversidade e de aleatoriedade dos símbolos que contém. Interessa

então avaliar quantos símbolos distintos há de se reconhecer e qual a probabilidade de

ocorrência de cada um deles.

Toda fonte de informação dispõe de um conjunto de símbolos. No mecanismo de

seleção sucessiva de símbolos para a composição da mensagem, produz-se a

informação. (Para uma melhor compreensão: o alfabeto é um conjunto de símbolos. A

sucessão desses símbolos compõe a mensagem, e assim a informação escrita.)
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A informação é, então, um atributo do processo de seleção de símbolos. Podemos ter

uma seleção com pouca ou nenhuma informação, assim como podemos ter uma seleção

com muita informação. A natureza básica do fenômeno de comunicação consiste na

transferência da informação da fonte ao destinatário.

Os resultados básicos da teoria de informação relacionam a capacidade de transmissão

do canal com o conteúdo de informação presente na mensagem a ser transmitida. A

capacidade de transmissão de um canal é função do poder de recuperação dos símbolos

pelo seu receptor, ao final do processo de transmissão. Devemos atentar para o fato de

que os sinais portadores de informação, ao serem transmitidos, estão sujeitos a

distorções e ruídos, os quais podem modificar a interpretação dos sinais para a

recuperação correta dos símbolos, ou seja, o receptor não possui capacidade ilimitada de

recuperar os símbolos.

A definição de fonte está relacionada aos conceitos de elemento e alfabeto, bem como

de símbolo e alfabeto de símbolos.

Suponhamos que um alfabeto de elementos disponha de fi elementos e que o símbolo

seja composto por uma combinação de m elementos entre os fi citados. Dessa forma, o

número de configurações possíveis, combinando-se os fi elementos tomados m a m é de

o que significa que com a estrutura definida acima, pode-se construir até N símbolos

diferentes.

Por exemplo, com nosso alfabeto de 26 letras, podemos constituir 26 2 = 676 palavras

de 2 letras cada; 26 3 = 17.576 palavras de 3 letras cada; 264 = 456.976 palavras de 4

letras cada, e assim sucessivamente, seguindo um crescimento exponencial com o

aumento de elementos na formação de cada símbolo (palavra).

Analisando agora um outro exemplo, o do alfabeto de dois elementos representados

pelos algarismos O e 1. Se considerarmos símbolos formados por 5 elementos, ou seja,

combinações de zeros e uns (00000, 00001, 00010, 00011, ... , 11111), podemos

compor 2 5 = 32 símbolos diferentes, cada um com 5 elementos.
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Esse conjunto é interessante, pois permite representar todas as letras do alfabeto da

língua escrita. Esse esquema foi utilizado no código dos primeiros teleimpressores

(sistemas de Telegramas e Telex), transmitindo sucessivamente elementos zeros e uns,

representados por sinais elétricos, agrupados cinco a cinco, representando letras. O

mecanismo "sim ou não" simbolizado por "O ou 1" é o mais fácil e confiável de ser

realizado eletricamente. Esse é o motivo pelo qual ele configura a base de toda a

eletrônica digital.

Dessa forma, fixados os elementos do alfabeto de elementos, o número de símbolos

disponíveis para a fonte cresce exponencialmente com o número de elementos que

compõem cada símbolo.

A melhor solução tecnológica é aquela que adota elementos que representam dois

estados simples, por exemplo, perfuração ou não perfuração (fitas de Telex), gravação

ou não gravação (disquetes), presença ou ausência de pulso (fibra ótica), pulso positivo

ou pulso negativo. Esses estados podem ser representados pelos dígitos 1 e O 2. Dessa

forma, o receptor tem de realizar uma única decisão para reconhecer o sinal recebido (se

é O ou 1). Um sinal mais complexo, por exemplo, com pulsos de tensão em vários níveis

possíveis, exigiria diversas decisões por parte do receptor.

O alfabeto de símbolos mais simples de ser reproduzido é aquele em que os símbolos

são formados por um elemento escolhido de um alfabeto de dois elementos. Um

símbolo desse tipo é designado Elemento Binário.

2 Diz-se do sistema de base 2, que expressa a sua unidade como bit, que resulta da contração da expressão
"binary digit" - dígito binário.
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3.2 Velocidade do Sinal

A variedade do alfabeto utilizado é uma característica estática, inerente à fonte, devido à

estrutura de formação dos símbolos utilizada, entretanto, é a possibilidade de variação

dos símbolos, por unidade de tempo, a grandeza que nos interessa, principalmente

porque ela mede a capacidade máxima de geração de informação dessa fonte.

A fonte para gerar uma mensagem produz símbolos sucessivamente ao longo do tempo.

A realização física desses símbolos é o sinal introduzido no canal.

Na prática, a velocidade de sinal refere-se a uma escala binária, ou seja, se cada

elemento binário for representado fisicamente por pulsos elétricos (presença ou ausência

de pulsos), a velocidade de sinal pode também ser interpretada como a quantidade de

pulsos elétricos que a fonte binária produz na unidade de tempo (bits por segundo ou

bps).

o pulso binário apresenta dois estados possíveis e é a tradução elétrica do símbolo

denominado elemento binário.

Em telegrafia e em transmissão de dados, o sinal elétrico colocado na linha é discreto,

ou seja, a cada intervalo de tempo (em geral de mesma duração), o sinal possui um valor

discreto de amplitude.

Nos primórdios do desenvolvimento da técnica telegráfica, observou-se que os sinais

transmitidos chegavam com uma certa distorção e que essa distorção era função da faixa

de passagem do sistema. Na época, considerou-se como requisito de faixa de passagem

do sistema, definindo-se uma grandeza denominada velocidade de modulação (VM),

como o inverso do menor intervalo de tempo presente no sinal, e associou-se a essa

grandeza a unidade baud 3.

3 Em homenagem a Jean Maurice Émile Baudot, oficial do Serviço Telegráfico francês, cujas
contribuições desempenharam papel fundamental para tomar a técnica telegráfica prática e econômica, no
início do século XX.
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o termo "faixa de passagem" refere-se à capacidade do canal de transportar um espectro

de freqüência mais largo ou mais estreito, sendo medida como a diferença entre a

freqüência mais alta e a freqüência mais baixa que pode ser transmitida pelo canal. Por

exemplo, o rádio comercial denominado AM transmite uma faixa de 300 a 4.000 Hz

(semelhante ao telefone); já a faixa do rádio comercial denominado FM transmite uma

faixa de 300 a 15.000 Hz.

Apesar de o ouvido humano poder reconhecer sons aproximadamente entre 100 e

20.000 Hz, toda a comunicação verbal pode ser realizada com eficiência usando-se as

estreitas faixas do rádio AM e do telefone. No caso do rádio FM, percebemos um ganho

em qualidade ou fidelidade com relação ao sinal original. Existem outras diferenças

técnicas entre a transmissão AM e a transmissão FM, as quais, entretanto, não são

objetos do nosso estudo

o canal telefônico possui uma faixa de passagem de 300 a 3.400 Hz (largura de 3.100

Hz). Sendo assim, ele pode ser utilizado para transmissão de sinais de dados de 2.400

baud, que equivale a um sinal de 2.400 bps, utilizando-se dois níveis discretos (bit).

Quando se deseja transmitir um sinal de 4.800 bps, usa-se um sinal dibit com 4 níveis

discretos, ou seja, a combinação de quatro níveis discretos na linha (por exemplo, os

níveis de tensões OV, IV, 2V e 3V), de forma que cada estado do sinal dibit representa

um conjunto equivalente de dois bits (veja Figura 3.1).

Sinal dibit Sinal binário equivalente
O 00
1 01
2 10
3 11

Figura 3.1 - Codificação dos Símbolos Dibit em Símbolos de Elementos Binários.
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Da mesma forma, para se transmitir um sinal de 7.200 bps, emprega-se um sinal tribit

(com oito níveis discretos, por exemplo, tensões de Oa 7 volts), de modo que cada

estado do sinal tribit representa um conjunto equivalente de três bits (veja Figura 3.2).

Sinal tribit Sinal binário eguivalente
O 000
1 001
2 010
3 011
4 100
5 101
6 110
7 111

Figura 3.2 - Codificação dos Símbolos Tribit em Símbolos de Elementos Binários.

Durante algumas décadas, a tecnologia de transmissão de dados em linhas telefônicas

analógicas limitou-se à transmissão de 16 níveis discretos de amplitude (sinal

quadribit), capaz de transmitir até 9.600 bps (sempre com o "baud rate" de 2.400). No

final da década de 8,0 as técnicas de modulação em amplitude se aliaram às de

modulação em fase e, no final da década de 90, já era possível transmitir-se até 56.000

bps (ou 56 Kbps) em um canal telefônico analógico convencional, utilizando-se 24

níveis discretos.



20

4 A Comunicação de Voz

Março de 1876 é considerada a data de nascimento dos sistemas telefônicos. Apesar de

alguns autores afirmarem que o pioneiro em pesquisas com telefones tenha sido o

francês Charles Browiseul, em 1854, é atribuída à Alexander Graham Bell, inventor e

professor de surdos e mudos, a construção de um aparelho prático e fácil de ser

utilizado.

No Brasil, em meados de 1877, apenas um ano após a sua invenção, foram instalados

dois aparelhos de telefone: uma na casa do Imperador D. Pedro II e outro, no palácio de

São Cristóvão. Na época foram fundadas no Rio de Janeiro a Western and Brazilian

Telegraph Company e a Ferdinand Rodde & Company, as duas primeiras empresas de

telecomunicações no Brasil.

Não é o objetivo deste trabalho detalhar os princípios técnicos em questão; entretanto, é

importante ressaltar a simplicidade de funcionamento do aparelho telefônico, e o fato de

que esse princípio basicamente não se alterou até hoje.

A transformação acústica-elétrica (que permite que a voz humana seja transformada em

sinais elétricos e, a seguir, transmitidos) é realizada a partir de um mecanismo

constituído de um ímã permanente em forma de ferradura, fios de cobre enrolados sobre

esse ímã (formando uma bobina) e uma membrana metálica circular fixada na periferia

do ímã.

A incidência das ondas sonoras (mecânicas) na superfície circular metálica faz com que

esta vibre e cause uma variação no fluxo magnético do ímã, o que por sua vez faz surgir

uma variação de tensão nos fios da bobina, proporcional à freqüência da vibração e,

conseqüentemente, do som que incide - princípio de funcionamento do microfone-

veja Figura 4.1).
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No lado do receptor, um mecanismo semelhante recebe as variações de corrente elétrica

por intermédio de uma bobina que gera um campo magnético variável que, em oposição

ao campo magnético de um ímã permanente, faz com que a bobina vibre. Preso à

bobina, existe um cone de papelão ou plástico que amplifica as vibrações, criando ondas

de som que podem ser captadas pelo ouvido humano - princípio de funcionamento do

alto-falante.

p

.-MEMBRANA

! \
f \.- FONTE SONORA

: ... ..

A B

Figura 4.1 - Telefone de Graham Bel!.

Há bem pouco tempo, os transdutores eletroacústicos sofreram uma evolução que

permitiu seu barateamento e, principalmente, sua miniaturização. Essa evolução

consiste na utilização de cristais piezoelétricos, que possuem a característica de gerar

eletricidade quando recebem choques mecânicos, e vice-versa.
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4.1 Centrais de Comutação e Redes Telefônicas

Com a crescente utilização do telefone como meio de comunicação, surge a necessidade

de centrais de comutação telefônica, para resolverem o problema gerado quando

diversos terminais telefônicos, situados em locais distintos, desejam se comunicar.

A Figura 4.2 ilustra a quantidade de linhas necessárias para interligar 5 pontos distintos

(ponto-a -ponto).

Com a introdução da central de comutação telefônica, pôde-se realizar uma economia

significante a ponto de se tornar viável a possibilidade de instalação de uma grande

quantidade de telefones e de que um aparelho possa se interligar com qualquer outro, o

que de fato aconteceu (Figura 4.3).

Figura 4.2 - Topologia de Rede Ponto-a-ponto.

3

Figura 4.3 - Conceito de Comutação.
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o sistema telefônico sofreu ainda duas grandes transformações na década de 80, a saber:

o aumento da capacidade de transmissão das redes de longa distância com a

utilização das fibras de vidro (ou fibras óticas) para transmissão de sinais digitais.

A mobilidade, resultante principalmente da queda brusca do consumo de energia e

da miniaturização dos aparelhos (telefonia móvel celular).

A rede telefônica, durante a maior parte de sua existência, utilizou uma parte muito

pequena da sua capacidade para comunicações de longa distância. Em 1956 o primeiro

cabo telefônico submarino a entrar em operação possibilitava somente 89 conversações

simultâneas entre a Europa e a América do Norte. No final dos anos 80, o rápido

crescimento na capacidade das redes interurbanas fez com que em 1996 somente algo

entre 30% e 35% da capacidade disponível estivesse realmente em uso.

Aqui, entra novamente a questão tecnológica, mais especificamente os cabos de fibra

ótica, sendo que o primeiro cabo submarino de fibra ótica a entrar em operação, em

1988, já oferecia a capacidade de 40 mil ligações simultâneas. Atualmente, já existe

tecnologia suficiente para transmitir todo o tráfego de comunicação mundial, estimado

em um Terabyte por segundo (lO elevado a 15ª potência), por meio de uma única fibra

ótica de silício.

Além da contínua instalação de novos cabos de fibras, satélites de comunicação também

têm sido lançados mais recentemente para atender rotas com menor tráfego. É

importante ressaltarmos também os GMPCS (Global Mobile Personal Communications

Systems), ou Sistema Global de Comunicação Móvel Pessoal, que tratam de redes de

satélites de baixa órbita LEOS (Low-Earth Orbit Satellites) ou de média órbita MEOS

(Medium-Eearth Orbit Satellites), que oferecem cobertura mundial para usuários de

telefones celulares. Embora dois grandes empreendimentos já tenham fracassado

(Iridium e ICO), outros dois sistemas já estão em operação (Globalstar e Ellipso), tendo

se mostrado comercialmente viáveis. O item 4.1.1 apresenta esses projetos.
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o crescimento da capacidade instalada reflete-se no valor das tarifas. O custo para se

transmitir uma chamada telefônica "a mais" por meio de diversas rotas de telefonia já

está muito próximo de zero.

Custo Adicional das Chamadas Telefônicas

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Figura 4.4 - Decréscimo do Custo para Transmissão de "mais uma"

Chamada Telefônica.

Além do aumento da oferta de serviços, o telefone ganhou mobilidade. A comunicação

celular teve origem logo após a Segunda Guerra Mundial; entretanto, tomou-se

economicamente viável apenas no início da década de 80, quando a queda dos preços

dos processadores possibilitou que se utilizasse o processamento necessário a um custo

suficientemente baixo. Alguns autores afirmam que "o telefone celular é o meio de

comunicação mais bem-sucedido jamais inventado".
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4.1.1 Projetos de Telefonia Móvel Celular via Satélite

IRIDIUM

Em 17 de março de 2000 foi anunciado o fim das operações do primeiro serviço de

telefonia móvel via satélite, o projeto Iridium, que consumiu US$ 4 bilhões, tomando-se

um marco da telefonia celular que utilizou uma rede de 66 satélites, os quais cobriam

todo o globo terrestre. A empresa estava em concordata desde agosto de 1999 e não

conseguiu uma proposta satisfatória para a venda de seus ativos. O sistema deverá

continuar ainda em operação por mais algum tempo para atender às necessidades de

seus 55 mil assinantes; entretanto, não existem dúvidas de que o suporte de satélites de

baixa e média órbita será fundamental para o futuro das comunicações móveis. (Fonte:

Revista Telebrasil, Maio/Junho 2000, págs, 38 e 39.)

ICO

O controle acionário da rco Global Communications mudou de mão em maio de 2000,

passando a ser controlado por um dos empreendimentos de Bill Gates, a Teledesic. A

rco possui um sistema de 12 satélites de média órbita (MEOS) e capacidade para

operar sistemas de comunicações móveis via satélite e dados. (Fonte: www.ico.com)

GLOBALSTAR

A Globastar é um consórcio formado por empresas de telecomunicações estabelecido

em 1991 para oferecer serviços de telefonia via satélite por meio de uma rede exclusiva

de provedores de serviço. A Globalstar possui uma constelação de 48 satélites de baixa

órbita (LEO) que transmitem chamadas dos telefones sem fio ou de estações terrestres

fixas para "gateways" localizados em mais de 100 países. (Fonte: www.globalstar.com)

ELLIPSO

A Ellipso também é uma empresa norte-americana, que possui uma constelação

reduzida de 9 ou 10 satélites de média órbita (MEOS), com órbitas especialmente

ajustadas para atender às grandes concentrações populacionais, e não necessariamente

toda a superfície do globo. (Fonte: www.ellipso.com)
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4.2 Centrais de Comutação e Redes Telefônicas (No Ambiente Privado)

As mesmas considerações do item 4.1 podem ser aplicadas quando consideramos uma

empresa, ou seja, diversas salas, escritórios e mesas de trabalho dotadas de telefones e

que desejam ter a possibilidade de conversar entre si. Também é necessária uma central

de comutação para racionalizar os recursos, formando uma estrutura similar à da Figura

4.2. Além disso, as linhas telefônicas externas passam a ser um recurso que também se

deseja compartilhar com todos os usuários de telefone da empresa. Essa estrutura que

descrevemos caracteriza a função do equipamento denominado PABX (Priva te

Automatic Branch eXchange) ou CPCT (Central Privada de Comutação Telefônica).

Os equipamentos PABX acompanharam os mesmos passos de evolução dos sistemas

públicos:

- Inicialmente, centrais manuais de comutação operadas por telefonistas.

- Em seguida, centrais automáticas analógicas, onde a comutação dos circuitos era

realizada por meio de dispositivos eletromecânicos denominados relês, utilizando

uma lógica de operação totalmente discreta.

- Mais tarde, vieram as centrais Controladas a Programa Armazenado (CPA), onde

passa a existir a figura do processador de dados (inicialmente, formado por

componentes discretos e, mais tarde, por microprocessadores), e da linguagem de

.programação. Podemos considerar que esse fato marca o início da aproximação entre

as tecnologias de comunicação e de computadores.

- Mais ou menos simultaneamente às CPAs, surgiram as centrais de comutação

digitais, ou seja, os sinais analógicos de voz eram convertidos, na entrada do PABX,

em sinais digitais de 64 Kbps (8 mil amostras por segundo, cada uma com 8 bits,

conseguindo representar 128 níveis de tensão positivos e 128 níveis de tensão

negativos). Esses sinais digitais apresentavam, entre outras vantagens, a facilidade de

se construir circuitos integrados com capacidade de comutação muito superior às

redes de comutação que utilizavam relês, e muito menores.
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Historicamente, as centrais privadas de comutação telefônica (PABX) têm se

diferenciado das centrais públicas de comutação, além da capacidade, pelas facilidades

que elas oferecem.

As centrais públicas destinam-se basicamente a oferecer serviços de comunicação de

voz entre localidades, e oferecem esses serviços indistintamente para usuários

residenciais ou empresariais. Além disso, os clientes alvo desses fabricantes são as

operadoras públicas de telefonia.

Já as centrais privadas destinam-se principalmente à utilização empresarial, onde os

clientes são empresas e serviços agregados ao sistema telefônico e podem gerar uma

ferramenta mais eficiente de comunicação empresarial como, por exemplo, conversação

com três ou mais telefones ao mesmo tempo (conferência), transferência de chamadas,

redirecionamento etc.

Nos Estados Unidos, em virtude da adoção do modelo aberto para a operação dos

sistemas de telecomunicações há mais tempo, não existe um mercado intensamente

diferenciado entre equipamentos e serviços de comutação pública e privada, uma vez

que as operadoras, na maioria das vezes, "entram na casa" do cliente empresarial

provendo, equipamentos e serviços até a mesa do usuário. Já na Europa e na maior arte

do restante do mundo, em razão do modelo privatizado de operação, as empresas de

telefonia pública limitam-se a oferecer o serviço "na porta" do cliente empresarial. Esse

modelo histórico tem sido alterado por causa dos recentes movimentos de liberalização

dos mercados de telecomunicações; entretanto, ele foi suficientemente forte para criar

dois mercados distintos, com produtos e até mesmo com fornecedores diferentes.
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o mercado de equipamentos privados de comutação ofereceu solo fértil para a primeira

tentativa de convergência por intermédio da RDSI (Rede Digital de Serviços

Integrados), onde o PABX digital, dotado de interfaces e protocolos padronizados,

poderia comutar circuitos de 64 Kbps indiferentemente para voz, dados, texto ou

imagem, como veremos no Item 7, e também para a segunda convergência (mais

conhecida), onde dessa vez a rede de dados (LAN \ novamente utilizando interfaces e

protocolos padronizados, passa a oferecer também serviços de comutação de voz.

4 LAN _ Local Area Network. Rede de comunicação de dados com seus próprios canais dedicados, com
suporte a distâncias limitadas, geralmente dentro de um mesmo prédio (Laudon 2000, P. 270)
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4.3 Centros de Atendimento (CallCenters)

Não foi muito difícil para as empresas perceberem que o telefone era um importante

canal de comunicação com seus clientes. Em alguns setores, esse canal tomou-se tão

importante que o sistema de comunicação de voz passou a integrar o conjunto de

ferramentas que essas empresas utilizavam no seu negócio principal. Por exemplo,

como poderíamos imaginar um Banco, na década de 70 e 80, sem um eficiente sistema

de comunicação de voz?

Uma forma de profissionalizar o tratamento das ligações telefônicas recebidas dos

clientes (como também as realizadas) foi a criação dos Centros de Atendimento, os

quais eram inicialmente baseados em equipamentos com a função de Distribuição

Automática de Chamadas (DAC), os quais podiam receber uma grande quantidade de

ligações e distribuí-las eqüitativamente em um conjunto de operadoras atendentes, além

de enviar saudações gravadas no caso de não haver nenhuma atendente disponível.

Com o aumento do reconhecimento do telefone como uma fonte primária de contato

com clientes e, em contrapartida, os clientes mostrando uma crescente aceitação do

telefone e da disponibilidade de realizar transações por meio dele, não somente o

volume das chamadas aumentou, mas também a sua complexidade, demandando

inclusive a utilização de meios alternativos de comunicação, tais como e-mail, contato

inicial via website, mensagens de voz e quiosques de vídeo.

A 'evolução tecnológica afetou também esses centros de atendimento de tal forma que,

como veremos no Item 11.2, ele passa a figurar no centro da convergência dos sistemas

de telecomunicações, informação e computação.
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5 A Comunicação de Imagem - A Televisão

Em um artigo referente à Feira Mundial de 1939, o jornal The New York Times previu

que "a televisão nunca será um sério concorrente para o rádio, porque as pessoas

precisam sentar-se e manter os olhos grudados na tela; a família média americana não

tem tempo para isso" (CAIRNCROSS, 2000). Eles estavam errados, pois atualmente, na

Europa e nos Estados Unidos, todas as noites cerca de metade das pessoas estão fazendo

a mesma coisa: assistindo à televisão.

A capacidade de entretenimento, informação, estímulo e sedução da televisão tornou-a a

principal atividade de lazer do final do século XX, e também provavelmente a invenção

que mais influenciou a cultura desde a imprensa escrita.

Recentemente, a evolução da tecnologia tem transformado a televisão. São duas as

principais mudanças: uma grande elevação da capacidade de distribuição, de modo que

cada residência pode receber uma grande diversidade de canais, e uma queda nos custos

de produção e distribuição de programas para televisão.

A geração e transmissão de sinais digitais, e não mais analógicos, é também uma

evolução tecnológica que contribuiu (e vem contribuindo) para o aumento da penetração

da televisão nas residências, bem como para o aumento da quantidade de canais e

redução dos custos de transmissão. A digitalização dos sinais de televisão contribui

também para possibilitar que sinais de televisão sejam transmitidos via Internet.
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5.1 Crescimento

Ao final da Segunda Guerra Mundial (1945), apenas 8 mil residências em todo o mundo

possuíam um aparelho de televisão. Em 1996, esse número estava em tomo de 840

milhões, algo em tomo de 2/3 de todas as residências no mundo '. Nesse caso, também a

tecnologia básica empregada nos aparelhos de televisão não mudou muito nos últimos

50 anos; entretanto ,as redes de transmissão sofreram duas revoluções: a primeira com a

utilização dos satélites de comunicações e a segunda, mais recente, com a expansão da

capacidade de canais.

5.2 Transmissão de TV via Satélite

o primeiro satélite privado de comunicações, o Telstar, foi lançado em 1962, e a

primeira transmissão ao vivo de alcance global (e com grande relevância política) foi o

funeral do presidente John F. Kennedy, em 1963. Em 1988, é lançado o primeiro satélite

privado comercial internacional, o PanAmSat, reduzindo os custos de transmissão de

imagens ao vivo pela televisão ao redor do mundo. Para se ter uma idéia do impacto que

isso causou nas comunicações, na década de 70 mais da metade dos noticiários de

televisão eram transmitidos com um dia de atraso. Atualmente, a maioria das notícias

são transmitidas no dia (ou até no momento) em que ocorrem.

Até muito pouco tempo, a maioria dos telespectadores ao redor do mundo tinham

acesso a, no máximo, meia dúzia de canais diferentes e, muitas vezes, a somente dois ou

três, por motivos basicamente de limitações físicas, ou seja, os sinais de televisão

analógica consomem uma larga faixa do espectro de freqüência. As redes de televisão a

cabo, iniciadas nos Estados Unidos e outros poucos países nos anos 80, podiam oferecer

uma quantidade maior de canais, pois são menos sensíveis às limitações de espectro.

5 World Telecornrnunication Developrnent Report, 1996/97. Genebra, lntemational Telecornrnunication
Union (lTU).
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No caso da televisão, assim como do telefone, percebemos uma aceleração nas

evoluções. No final da década de 80, os satélites de comunicação passam a transmitir

sinais de TV diretamente às pequenas antenas parabólicas instaladas nas casas,

conseguindo dessa forma distribuir a televisão multi canal de forma prática e econômica.

5.3 A Televisão Digital

Em meados da década de 90, ocorre outra importante evolução. As emissoras passam a

transmitir seus sinais de forma digital e não mais analógica, de forma que esses sinais

podem ser comprimidos e os canais de transmissão, utilizados de forma mais eficiente.

Desse modo passam a ser oferecidos muito mais canais, via satélite, cabo ou

diretamente da emissora para as casas. Da mesma forma que ocorreu com a telefonia de

longa distância, um serviço que ficou limitado pela escassez de capacidade durante a

maior parte da sua existência, repentinamente passa a oferecer mais capacidade do que

pode ser utilizada.
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6 A Comunicação de Dados

A literatura técnica especializada utiliza o termo teleprocessamento como sinônimo de

comunicação de dados, entretanto, o segundo reflete com maior precisão a realidade

atual desse serviço, pois trata-se agora de comunicação entre computadores e não mais

de comunicação entre usuário (remoto) e computador (local) para o processamento de

dados a distância.

A última das tecnologias em convergência é também a mais recente, e a que evoluiu

com maior rapidez. Em 1943, Thomas Watson, fundador da IBM, pensou que o

mercado mundial tinha espaço para algo em tomo de 5 computadores. Para se ter uma

idéia da velocidade do desenvolvimento dos computadores, em 1967, um moderno IBM

ao custo de US$ 160.000,00, podia armazenar apenas 13 páginas de texto.

Duas realizações foram fundamentais na evolução dos computadores:

A primeira foi o rápido crescimento da capacidade de processamento, de forma

que o computador pôde ser miniaturizado, tomando-se um bem de consumo

durável e que pode ser embutido em praticamente todo produto, desde automóveis

até brinquedos.

A segunda é o fato de que os computadores estão sendo interligados uns aos

outros com freqüência cada vez maior. A Internet, que foi criada essencialmente

para interligar computadores ao redor do mundo, toma claro o poder dos

computadores interligados em rede.



6.1 Origens da Comunicação de Dados

Apesar do custo elevado de um computador, ele tomou-se uma ferramenta

comercialmente viável; entretanto, era importante maximizar a sua utilização. As

pessoas que necessitavam então utilizar os recursos do computador, o qual requeria

instalações especiais, precisavam estar próximas a ele, a uma distância máxima que

pudesse ser alcançada por uma conexão de cabos entre seu terminal de usuário

(basicamente um monitor de vídeo e um teclado) e o computador propriamente dito.

Da necessidade de compartilhar os recursos computacionais do CPD (central de

processamento de dados) com a maior quantidade possível de usuários, e

preferencialmente independendo da localização desses, nasceu a comunicação de dados,

no início da década de 70.

A Figura 6.1 mostra um esquema simplificado de um Sistema de Comunicação de

Dados.

CPU H FEP H MODEM MODEM H TERMINAL

Figura 6.1 - Sistema de Comunicação de Dados.

- Central Processar Unit - Unidade de Processamento Central- O

computador propriamente dito.

- Front End Processar - Processador de "linha de frente" responsável

por controlar a comunicação com os terminais de usuários, entre outras

tarefas.

- ModuladorlDemodulador - Equipamento que transforma sinais

digitais em analógicos, e vice-versa. Esse dispositivo transforma os

sinais digitais de comunicação do computador em sinais analógicos,

adequados ao transporte por meio da maioria dos sistemas de

transmissão que foram originalmente desenvolvidos para o transporte

de voz.

TERMINAL - Interface de usuário, para entrada e saída de dados (informações).

CPU

FEP

MODEM

Tipicamente composto de um terminal de vídeo e um teclado.

34



6.2 Evolução da Comunicação de Dados
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Rapidamente, o tamanho e a complexidade das redes de comunicação de dados

evoluíram. A Figura 6.2 mostra o exemplo típico de uma rede de comunicação de dados

com razoável grau de complexidade, oferecendo serviços diferentes de acordo com a

necessidade do usuário.

o acesso por meio de linha discada é viável para um usuário/localidade com

necessidade de baixo volume e pouco tempo de utilização. O emprego de

multiplexadores (MUX) permite que a comunicação (as informações) de diversos

usuários sejam transportadas pelo mesmo canal ao mesmo tempo". A figura é

importante ainda para exemplificar os tipos de comunicação ponto-a-ponto e ponto-

multi ponto.

TELEFONE

TERMINALUnha Discada

Unha Alugada

Unha Alugada

Unhas
MultiponlO

Unha Alugadat----------=:MJ----.CD Unha Ponto a Ponto

Figura 6.2 - Configuração de uma Rede de Comunicação Típica dos Anos 80, Baseada

na Rede Telefônica.

6 Dispensando o rigor técnico, podemos dizer que o MUX transporta as informações simultaneamente;
entretanto, na prática ele pode utilizar uma multiplexação por divisão de tempo - TDM (Time Divison
Multiplex). Para o nosso estudo podemos, definir Multiplexador como um dispositivo que permite que um
único canal de comunicação transporte dados de diversas fontes, simultaneamente.
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Os modelos de comunicação de dados apresentados na Figura 6.1 e na Figura 6.2

possuem algumas características que devemos ressaltar:

- objetivam a comunicação de um usuário (terminal) a um computador central;

- possuem pelo menos um segmento analógico;

- utilizam a rede telefônica de voz como suporte;

- utilizam circuitos comutados, como nas ligações telefônicas, ou canais dedicados

(alugados) que ficam disponíveis todo o tempo, independentemente de se estar

transmitindo alguma informação ou não.

Essas características deverão ser lembradas quando formos comparar essas redes com a

Internet.

Ao final da década de 80, começam a surgir as primeiras redes dedicadas para

comunicação de dados, com características específicas e mais adequadas para o serviço

a que se destinavam. A Figura 1.1 mostra a estrutura de uma rede de comunicação de

dados que pode facilmente ser encontrada em utilização até os dias de hoje. A Rede

RENPAC (Rede Nacional de Comunicação de Dados por Comutação de Pacotes) é

usada exclusivamente para comunicação de dados e utiliza a técnica de dividir a

informação (digital) em fragmentos menores e inserir em cada um o endereço de destino

e entregar esses "pacotes" para os comutadores da rede. Essa técnica permite uma

utilização mais racional dos recursos físicos da rede, sendo a mesma técnica utilizada

pela Internet.



Figura 6.3 - Rede de Comunicação de Dados Suportada por Redes Dedicadas.

CPU FEP
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RENP AC - Rede Nacional de Comunicação de Dados por Comutação de

Pacotes

STM 400 - Sistema de Tratamento de Mensagens - Rede de comunicação de

mensagens antecessora ao correio eletrônico da Internet, baseada no

protocolo X.400

RNTx - Rede Nacional de Telex.
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7 A Rede Digital de Serviços Integrados (RDSI)

"Em diversos países estudam-se as características de uma nova
sociedade sucedânea da sociedade industrial em que vivemos: a
sociedade da informação. Baseada nas tecnologias de
telecomunicações e informática, esta sociedade terá seu centro
no computador e possibilitará o surgimento de indústrias do
conhecimento e informacionais. Sua importância vem do fato de
não mais se limitar a ampliar as funções fisicas do homem, mas
de aumentar a sua capacidade de processar - de pensar. "
(BAPTISTELLA e LOBO, 1990, Prefácio)

O histórico do desenvolvimento das redes de telecomunicações teve início há mais de

100 anos, com o surgimento do primeiro serviço de comunicação a distância: a

telegrafia. As características das redes telegráficas seguiam padrões e critérios técnicos

específicos para o serviço ao qual se destinavam. Como conseqüência, com o

surgimento da telefonia no início do século XX, foi necessária uma nova rede para

suportar esse então novo serviço, já que suas características eram bem diferentes da

telegrafia. Essa rede atingiu então a penetração universal que observamos nos dias de

hoje.

O conceito de rede de telecomunicações aqui utilizado pode ser compreendido como

todos os cabos (subterrâneos, aéreos e marítimos), estações de comutação e transmissão,

satélites etc. De forma geral, engloba todos os investimentos realizados na construção

da rede telefônica mundial

Mais recentemente, outras redes tiveram de ser desenvolvidas para suportar novos

serviços de comunicação de mensagens, dados, TV etc., uma vez que a rede de telefonia

também não atendeu aos requisitos específicos desses novos serviços. As soluções

técnicas das redes de telefonia são muito boas para a interação humana (voz);

entretanto, são fatais para os serviços de comunicação de dados. Dessa forma, surgiram

então as rede de comunicação de dados comutadas por circuito e, posteriormente, as

redes de comunicação de dados comutadas por pacote.
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Embora tenham acontecido algumas tentativas de implementação de outros serviços por

intermédio dessas novas redes, incluindo também a possibilidade de comunicação entre

usuários pertencentes a redes diferentes, a complexidade das soluções tecnológicas e

consequentemente o alto custo de implantação e operação, definiram a direção das

novas arquiteturas de redes, as quais precisariam de flexibilidade para absorver as

modificações que estariam por vir para o adequado atendimento às necessidades dos

usuários.

Do ponto de vista dos usuários, as redes de telecomunicações caminhavam para uma

situação caótica: serviços prestados via diferentes redes e tecnologias; aumento da

quantidade de interfaces dedicadas; sinalização e numeração diferentes, dependendo do

serviço; instalações rígidas, caras e complexas para usuários de maior porte (empresas

que utilizam PABX7
, por exemplo).

Com o desenvolvimento da tecnologia digital, tanto para o segmento de transmissão

como para o segmento de comutação aplicados à telefonia, surgem os canais de 64

Kbps, capazes de suportar uma grande variedade de serviços. Esses canais acabaram

com a maioria das restrições para utilização da rede de telefonia como suporte para

serviços não vocais e possibilitaram a criação de uma nova rede, não mais dedicada às

características de um serviço específico, mas com a possibilidade de se adequar a

diversas aplicações, por meio de protocolos e interfaces padronizadas, sendo capaz de

integrar serviços de texto, dados, voz e imagem. Nascia, então, o primeiro projeto de

convergência de sistemas de comunicação.

7 PABX _ Private Automatic Branche eXchange, ou central privada de comutação telefônica, é um
equipamento, geralmente de propriedade da própria empresa, que recebe as linhas de comunicação da
operadora pública de telefonia, e compartilha o acesso a essas linhas pelos usuários internos, oferecendo
também a comunicação entre esses usuários.
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De fato, o termo convergência, como denominação do fenômeno de

compartilhamento da mesma rede e dispositivos de interface para diferentes formas

de comunicação, surge somente no final da década de 90, para descrever a então

recente tendência verificada principalmente por causa da proliferação da Internet. É

interessante ressaltar que, no nível conceitual, a RDSI posiciona-se como uma rede

aberta que também oferece a possibilidade da convergência dos sistemas de

comunicação.
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7.1 O Conceito da RDSI

Em 1976, o CCITT (Comitê Consultivo Internacional de Telegrafia e Telefonia,

atualmente denominado lTU-1 - União Internacional de Telecomunicações, órgão

internacional de padronização ligado à ONU) emitiu, em sua Recomendação 0.702,

uma definição para a nova rede já então denominada RDSI, Rede Digital de Serviços

Integrados (do original ISDN - Integrated Services Digital Network):

"Uma rede digital integrada, na qual os mesmos comutadores
digitais e caminhos digitais são usados para os diferentes
serviços, por exemplo, telefonia e dados. " (CCITT, 1976, citado
por BAPTISTELLA e LOBO, 1990)

Em 1984, são publicadas as Recomendações da Série I - Livro Vermelho, cobrindo a

maior parte das padronizações necessárias às implementações, surgindo também uma

nova definição:

"Uma rede, em geral evoluída da rede digital integrada de
telefonia, que proporciona conectividade digital fim afim, para
suportar uma variedade de serviços vocais e não vocais, aos
quais os usuários têm acesso por meio de um conjunto limitado
de interfaces usuário-rede padronizadas. " (CCITT, 1984, citado
por BAPTISTELLA e LOBO, 1990)

Essa definição sintética contempla algumas premissas importantes as quais, como

veremos mais adiante, são aplicáveis também na justificativa da expansão da Internet. A

saber:

Evolução a partir da rede de telefonia digital, pois esta apresenta maior

capilaridade (penetração), interfuncionamento com outras redes e oferece circuitos

de 64 Kbps, suficientes para a maioria dos serviços não vocais disponíveis

(naquela época).
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Conectividade digital fim a fim. A conectividade da rede telefônica evoluiu desde

uma concepção totalmente analógica nos anos 60 (Figura 71-a), para

entroncamentos digitais entre os centros de comutação (Figura 71-b) e, com a

utilização de centrais de comutação temporal na década de 80, para a conversão

do sinal logo na recepção da linha do assinante nas centrais (Figura 71-c). Com a

RDSI, o sinal passa a ser digital de um extremo ao outro da comunicação (Figura

7.1-d).

Serviços vocais e não vocais, de forma que a rede, diferentemente da rede

telefônica, passa a suportar uma variedade de serviços.

Um conjunto limitado de interfaces com o objetivo de impedir a proliferação de

interfaces e a conseqüente perda na produção em escala dos circuitos de

assinantes, além de evitar a incompatibilidade nos serviços que se utilizam de

interfaces diferentes.

Interfaces usuário/rede padronizadas, de forma a estabelecer uma clara separação

entre a tecnologia de terminais e a tecnologia de rede, possibilitando a evolução

independente de cada uma delas, seguindo as características estabelecidas nas

interfaces. Além disso, essa padronização visa permitir a portabilidade de

terminais, ou seja, qualquer terminal poderia ser conectado em qualquer tomada

com as mesmas características de interface, em qualquer lugar do mundo.
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Figura 7.1 - Evolução da Tecnologia Digital na Rede Telefônica.

a - O sinal de voz permanece em formato analógico durante o transporte e a

comutação, ou seja, todo o percurso da comunicação.

b - A conexão entre os centros de comutação (centrais telefônicas), ou seja, o

transporte de maior distância, passa a ser digital.

c - Nesse estágio, os centros de comutação (centrais telefônicas) tornam-se

digitais.

d - Na etapa final, a voz é digitalizada no próprio dispositivo de interface

(telefone), permanecendo assim até o seu destino final.

Percebemos na RDSI a preocupação explícita na padronização antes do

desenvolvimento da tecnologia, ou seja, determinar os padrões antes de se desenvolver

os serviços e produtos. Essa característica marcante da indústria de telecomunicações

(padrões determinados por órgãos de governo e entidades de padronização) é uma das

características que facilitou à indústria de computação (na qual existe um

comportamento oposto, onde os padrões são determinados pelo sucesso dos produtos)

desenvolver-se tão mais rapidamente, com produtos de clico de vida menores, além de

favorecer o surgimento de empresas muito mais ágeis.
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7.2 Justificativa econômica para a RDSI

"Com o advento da RDSI, fazendo com que as redes de
telecomunicações se tornem digitais (tais como os sinais
tratados por computadores), serão criadas as condições para
que a informação seja eficientemente 'transmitida',
'armazenada' e 'processada', integrando definitivamente as
telecomunicações e informática. " (BAPTISTELLA e LOBO,
1990)

BAPTISTELLA e LOBO (1990) ressaltam ainda a necessidade de que uma solução de

arquitetura de rede integrada para a nova sociedade da informação não se baseie

somente nos aspectos tecnológicos, esperando-se também que em termos econômicos

essa solução necessite de investimentos inferiores, pelo menos no longo prazo, do que

uma solução não integrada. Essa afirmativa, embora simples, encerra os princípios

desejados em praticamente todo empreendimento, ou seja, buscar-se a melhor entre as

diversas opções possíveis.

As figuras a seguir detalham melhor essa análise:

Na Figura 7.2, o retângulo Dl representa o montante de investimentos já realizados para

a implantação da rede dedicada para o serviço de Telegrafia (Telex). O retângulo D2

representa o investimento para a rede dedicada de transmissão de dados. E, finalmente,

o retângulo T representa os investimentos realizados na implantação da rede de

Telefonia. A largura de cada um desses retângulos (D 1, D2 e T) representa a quantidade

deusuários que usufruem do serviço, e a altura de cada retângulo, o custo por usuário.
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Telefonia

Dl T
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Figura 7.2 - Investimentos nas Redes de Telegrafia, Dados e Telefonia.

Na Figura 7.3, os retângulos A, B e C representam os investimentos necessários para o

atendimento a novos usuários por meio das redes atuais, ou seja, investimentos

necessários para a expansão, respectivamente, das redes de Telegrafia, Dados e

Telefonia.

Custol
Assinante

Novos Assinantes

~I
bI Telefonia ~

T

Número de Assinantes

Figura 7.3 - Ampliação das Redes de Telegrafia, Dados e Telefonia.

Na Figura 7.4, os mesmos novos usuários são agora todos atendidos pela RDSI a partir

da rede digital de telefonia. O retângulo A' representa os investimentos para

atendimento a usuários que necessitam de outros serviços além da telefonia. O retângulo

B' representa o custo adicional para os usuários somente de telefonia e o retângulo C'

representa o investimento para o atendimento de novos usuários de telefonia.
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RDSI
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telefônicos
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Figura 7.4 - Justificativa Econômica da RDSI.

o pressuposto econômico para o sucesso da RDSI era que:

A'+B'+C'< A+B+C

ou seja, que os investimentos necessários para a implementação de serviços

suplementares na rede (já digital) de telefonia, para atender a serviços de comunicação

de dados, bem como a sua ampliação para o atendimento de novos usuários, seria

menos do que a soma dos respectivos investimentos necessários para a ampliação das

redes dedicadas de Telegrafia, Dados e Telefonia.

o tempo mostrou que, apesar desse pressuposto econômico aparentemente ser

verdadeiro, pois ampliar e evoluir uma rede requer menos investimentos do que fazer o

mesmo com três redes diferentes, a RDSI não atingiu até o presente momento os

patamares de penetração e padronização vislumbrados à época do seu projeto.
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8 A Internet

"É impossível que velhos preconceitos e hostilidades possam
ainda existir depois da criação de um instrumento tão incrível
como este, que visa aumentar aceleradamente a troca de idéias
entre todas as nações da terra. " (Rainha Vitória, 1858, sobre o
primeiro cabo submarino de comunicação entre a América do
Norte e Europa, citado por CABRERA, 2000)

8.1 Origens da Internet

As raízes da Internet e muitas das idéias que a originaram remontam à década de 60. A

palavra "hypertext''i surgiu no início dessa década, muito antes da invenção da World

Wide Web em 1989, invenção essa que tomou a Internet realmente acessível.

Em janeiro de 2001, foram contados algo em tomo de 110 milhões de computadores

hosts' conectados à Internet. No gráfico da Figura 8.1, podemos visualizar o início do

crescimento expressivo a partir de 1993/1994, época essa em que grande parte das

empresas passou a encarar a Internet como uma possibilidade de mercado.

Uma rápida visão da história da Internet nos permite perceber algumas das

características que a definem. A Internet é um produto de pesquisas acadêmicas

financiada pelo Estado Norte-Americano. Nos anos 60, a Agência para Projetos e

Pesquisas Avançadas (ARPA), do Departamento de Defesa dos Estados Unidos,

patrocinou uma experiência para conectar computadores em todo o país, com o objetivo

de multiplicar sua capacidade de utilização e armazenamento, visto que nessa época eles

eram volumosos, caros e raros. Ao interligar os computadores, pesquisadores de

diferentes universidades poderiam compartilhar recursos e resultados.

s Hypertext ou hipertexto, é uma ferramenta de referência cruzada que permite interligar diversas páginas
da Web de forma não linear (não seqüencial).

9 Host é um computador hospedeiro que armazena informações. Cada host pode significar desde um até
milhares de usuários.



48

Em 1969, foi instalado na Universidade da Califórnia (UCLA), em Los Angeles, o

primeiro comutador computadorizado, chave para a rede-protótipo e precursor dos

atuais roteadores. Essa rede-protótipo interligou inicialmente quatro universidades,

existiu até 1990 e denominava-se ARPANet.

120.000 .000 ..~~-,--",-,~,-,--,;-;-~~=---:---.-:=~~,....,.,...",.,..,.,......,~",.,--,.....,.,...,

100.000.000
80.000.000
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40.000.000 -~~~~~~~~~~~~~~
20.000.000 -~~~~~~~~~

O-~, ~~~~S~~~~2Zi42~322d

~ ~ ~ * ~ * ~ ~ ~
'::,'l>-~'::,'l>-~'::,'l>-~ '::,'l>-~'::,'l>-~'::,'l>-~ '::,'l>-~'::,'l>-~ '::,'l>-~

Contagem de Hosts na Internet

Figura 8.1- Crescimento dos Computadores Host Conectados à Internet.

(Fonte: Internet Software Consortium [www.isc.org])

A Internet, originária da ARPANet, é uma rede global de redes de computadores

comerciais e não comerciais, ou seja, é uma rede de redes num formato semelhante ao

de uma teia de aranha. Somente por volta de 1994, a quantidade de computadores

comerciais conectados à Internet superou a quantidade de computadores das

universidades.

No Brasil, segundo BAUMGART (2001) as primeiras redes acadêmicas formaram-se

em 1988, ainda sob o controle da EMBRATEL que detinha o monopólio das

comunicações de longa distância. Em 1989 foi criada a Rede Nacional de Pesquisa

(RPN), com o objetivo de coordenar as diversas iniciativas e criar uma rede nacional

integrada. Em 1991 a FAPESP inaugurou o tráfego para a Internet no Brasil, sendo que

ainda hoje é responsável pelo registro de domínios no Brasil. Em 1995 foi criado o

comitê gestor da Internet no Brasil.



49

Alguns autores ressaltam também como motivador do desenvolvimento da Internet a

necessidade de uma rede de comunicação com uma grande quantidade de caminhos

alternativos para enviar os sinais de um ponto ao outro de forma que, caso parte da rede

fosse destruída (por exemplo, por uma guerra), o restante da rede ainda pudesse

continuar em operação. Esse argumento encontra pouco sustentação do ponto de vista

técnico, uma vez que as redes de telefonia (cabos telefônicos, fibra ótica ou enlaces de

rádio), principalmente nas conexões de longa distância, é constituída, em formato de um

anel, de modo que cada grande concentração de usuários possui pelo menos dois

caminhos de acesso para a rede de maior hierarquia. A essa rede terrestre ainda é

somada a rede de satélites.

8.2 Fatores de Sucesso da Internet

Diversos aspectos importantes da Internet devem ser ressaltados, e a eles podemos

creditar parte do mérito de sucesso da rede, além de serem fortes indicadores do porquê

a tecnologia de comunicação empregada pela Internet tem se desenvolvido mais

rapidamente que outras e, dessa forma, é considerada o catalisador da convergência.

A seguir, detalhamos um pouco esses fatores.
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8.2.1 A Internet é Distribuída

A rede é desenhada como uma rede de pesca (Figura 8.2), sem autonomia ou hierarquia

dos nós, diferentemente da centralização utilizada até então pelas redes de telefonia

(Figura 8.3). Esse tipo de estrutura toma a rede muito menos vulnerável do que no caso

de uma rede que possui nós de concentração com hierarquias.

Figura 8.2 - Estrutura em "Rede" típica da Internet.

Central de Comutação
Trânsito Internacional

Centrais de Comutação
Trânsito Regionais

Centrais de
Comutação local

Figura 8.3 - Estrutura Hierárquica Típica de um Sistema de Telefonia.
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8.2.2 A Internet é Comutada por Pacotes

o segundo aspecto importante é a comutação por pacotes, ou seja, as mensagens são

dividas em fragmentos e estes são enviados separadamente. Os computadores,

contrariamente ao telefone e à televisão, sempre foram digitais, ou seja, sempre

trabalharam com informações representadas por seqüências de símbolos zeros e uns

representados de forma digital, mais fácil de serem fragmentadas em pedaços (pacotes).

A rede imaginada na década de 60 por Paul Baran seria constituída por comutadores

automáticos capazes de ler o endereço de cada uma das mensagens e passá-las adiante

para a próxima conexão de rede, repetindo-se o processamento até a mensagem alcançar

o seu destino final. Uma vez no destino, as informações contidas em cada um dos

pacotes permitiria que a mensagem fosse recuperada em sua forma original. Essas idéias

tomaram-se mais tarde o centro da tecnologia utilizada na Internet, os Roteadores.

Uma chamada telefônica é "comutada por circuito", ou seja, a transmissão é realizada

por meio de um circuito que se toma disponível de uma extremidade a outra durante

toda a duração da chamada. Essa forma de conexão ocasiona uma baixa eficiência no

sistema, pois ocorrem lacunas nas conversações, durante as quais nenhum sinal é

transmitido; entretanto, é preciso assegurar uma quantidade determinada de capacidade

de transmissão, ou largura de banda, de forma a permitir que os interlocutores possam

falar e ouvir ao mesmo tempo. Em comparação, os fragmentos de uma mensagem que

trafega na Internet não precisam ocupar um circuito inteiro, pois cada fragmento pode

ser inserido em um fluxo contínuo de sinais 1 e O, permitindo uma utilização mais

eficiente do canal de transmissão. Atualmente, a transmissão de dados por comutação de

pacotes é a principal forma de se enviar dados em todo o mundo.
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8.2.3 A Internet Utiliza um Padrão Único

A Internet foi implantada segundo um único padrão de funcionamento, porque o

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o maior comprador de computadores do

mundo no final da década de 60, era obrigado por lei a ser imparcial com todos os

fornecedores. Na época, havia diferentes tipos de computadores, cada qual seguindo

diferentes padrões de funcionamento, normalmente não compatíveis entre si. Contornar

essas incompatibilidades era fundamental para se poder conectar computadores uns com

outros.

Para que os computadores possam se comunicar uns com os outros necessita-se além de

uma conexão física, de uma linguagem de comunicação comum. Um protocolo

universal pode efetivamente conectar qualquer quantidade de redes de computadores de

forma que elas podem agir como se fossem uma única rede.

Em 1971, foi finalizado o primeiro padrão verdadeiro, o primeiro protocolo de

comunicação; entretanto, o protocolo TCPIIP (Transmission Control Protocol / Internet

Protocol= Protocolo de Controle de Transmissão I Protocolo de Internet) -, o qual

estabelece o formato no qual todos os dados enviados pela Internet são "empacotados"-,

foi projetado, em 1974, por Vinton Cerf e Jon Postel, e lançado somente em 1983. Essa

data é considerada como a do nascimento da Internet (CAIRNCROSS, 2000).

Com a utilização do protocolo TCP/IP, computadores tipo PC, Macintosh, mainframes

etc. podem conversar utilizando a mesma linguagem.
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8.2.4 A Internet é de Propriedade Pública

Os padrões da Internet são de propriedade pública, de forma que estão disponíveis para

utilização por qualquer pessoa, gratuitamente, sem a necessidade de licença, pagamento

ou permissão. Isso se deve ao fato de terem sidos desenvolvidos com fundos públicos e

pela pesquisa acadêmica.

Comparativamente com as redes telefônicas, que são controladas pelas companhias

telefônicas, que definem normas e tarifas sobre o que pode ser conectado a elas, a

Internet coloca esse poder nas mãos dos usuários. Esse detalhe tem motivado uma

verdadeira onda de criatividade baseada nos padrões da Internet.

8.2.5 A Internet não Possui um Comando Central

A Internet não possui um comando central. O tráfego da Internet percorre

principalmente linhas telefônicas comuns das empresas de telecomunicações;

entretanto, elas não o administram e nem se responsabilizam por ele. Em resumo,

ninguém é dono, gerencia, mantém ou fiscaliza de forma reguladora a Internet.

Qualquer indivíduo pode enviar uma mensagem por meio dela ou criar um "site" (um

arquivo de informações armazenadas em um computador ao qual outros usuários podem

ter acesso).

Uns poucos órgãos, tais como Internet Society (www.isoc.org), Internet Assignment

Number Authority (www.iana.org), Internet Enginnering Task Force (www.ietf.org), e

Internet Research Task Force (www.irtf.orgj.cuidam de questões como aperfeiçoar o

protocolo e estabelecer princípios para alocar endereços e "nomes de domínios". É

importante ressaltar que os cientistas e engenheiros que compões esses órgãos atuam

como protetores voluntários e não como proprietários da Internet.
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8.2.6 O Domínio Americano da Internet

Praticamente todo o desenvolvimento inicial da Internet ocorreu nos Estados Unidos.

Esse domínio americano tem apresentado sinais de encolhimento, pois até o início de

1997 mais da metade dos computadores host - e possivelmente de todos os usuários -

encontrava-se nos Estados Unidos. Um ano antes, a proporção era de cerca de três

quartos (CAIRNCROSS, 2000).

Esse domínio também tem afetado a linguagem utilizada na Internet. Uma análise de

1996 constatou que o idioma inglês era mais de duas vezes mais comum do que o

segundo idioma mais utilizado, o alemão.
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8.2.7 A World Wide Web e a Internet

A Web foi inventada em 1989 por Tim Berns-Lee, do laboratório de Física do CERN,

na Suíça, tomando-se conhecida somente quatro anos depois, quando Marc Andreessen,

da Universidade de Illinois, apresentou o primeiro browser 10 multimídia da Web, o

Mosaic 11 (CAIRNCROSS, 2000 pags.122 e 123).

A Web possibilitou novas formas de operação da Internet, principalmente por levar as

características multimídia para ela. Além disso, com a introdução do hipertexto

(instrumento de referência cruzada), os usuários passaram a poder mover-se diretamente

de uma palavra assinalada na tela para informações relacionadas que podem estar

armazenadas em outro computador diferente e mesmo em outra parte do mundo.

Tamanho foi o sucesso da Web que atualmente muitas pessoas a confundem como

sinônimo da própria Internet. É importante frisar que existe uma série de aplicações da

Internet que são separadas da Web, como, por exemplo, o correio eletrônico, a telefonia

via Internet, e outras aplicações que "empurram" informação para o usuário sem esperar

que eles procurem por ela.

10 Browser, ou navegador, é o software utilizado pelo usuário para acessar as informações da World Wide
Web (www). Esses tipo de programa permite que as informações, ou páginas, sejam localizadas e
exibidas de forma rápida e amigável.

11 Atualmente, esse browser é comercializado com o nome Nestcape Navigator.
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8.3 Rápido Crescimento

De 1992 a 1996, a quantidade de usuários americanos da Internet elevou-se quatro

vezes, chegando a 20 milhões de pessoas navegando todas as semanas na rede

(CAIRNCROSS, 2000 p. 124).

Podemos relacionar alguns fatores que certamente contribuíram para essa expansão:

baixos custos de acesso, expansão do microcomputador PC e das redes locais internas

das empresas, e os padrões abertos de comunicação utilizados. Nesse mesmo período, a

Internet deixa de ser principalmente acadêmica para se tomar um objeto empresarial,

um verdadeiro mercado virtual, impulsionando o que tem sido chamado de "nova

economia" ou "economia digital".

Atualmente, utilizar a Internet é muito mais barato do que utilizar o telefone, em razão,

basicamente, da tecnologia de comutação de pacotes, a qual inseri uma quantidade

maior de mensagens em um mesmo espaço de transmissão que o utilizado por uma

chamada telefônica comum. Outro fator importante é a forma como as pessoas acessam

a Internet. A primeira opção seria a de um acesso dedicado, ou seja, obter uma linha da

companhia telefônica, opção normalmente utilizada pelas empresas. Essa estrutura

normalmente oferece um custo fixo de utilização, independentemente do volume de uso

ou do destino das mensagens. A segunda opção é o acesso discado, como faz a maioria

das pessoas que têm acesso à Internet, a partir de suas casas. A pessoa disca para o seu

provedor de acesso e paga o preço de uma chamada telefônica local. Após essa chamada

ao provedor, a conexão com a Internet é realizada pelas linhas dedicadas alugadas pelo

provedor. O usuário paga uma taxa mensal que cobre os custos do aluguel fixo das

linhas do provedor. Novamente, não existem custos variáveis em função de volume ou

destino.

Dessa forma, o custo para que os assinantes usem a Internet é afetado somente por dois

fatores: o custo mensal do aluguel das linhas telefônicas que o provedor utiliza para se

conectar à rede, e o preço da chamada telefônica local.
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8.4 Protocolo de Aplicações Sem Fio (WAP)

Como vimos no Capítulo 4, a comunicação celular teve origem logo após a Segunda

Guerra Mundial, tomando-se economicamente viável apenas no início dos anos 80

convertendo-se rapidamente num dos meios de comunicação mais bem-sucedidos.

Vimos também que grande parte da Internet é suportada por canais e redes telefônicas,

principalmente para o acesso dos usuários.

Os primeiros sistemas de telefonia móvel celular utilizavam tecnologia analógica

(atualmente, ainda existem sistemas analógicos em operação). Na década de 90,

surgiram os primeiros sistemas de telefonia celular com tecnologia digital, trazendo

enormes vantagens, entre elas, uma maior facilidade de transmissão de dados. Em razão

desse quadro, não foi necessário muito tempo para que os primeiros testes de acesso à

Internet via aparelhos celulares fossem iniciados.

O padrão WAP (Wireless Application Protocol) foi desenvolvido então para que os

diversos fabricantes e operadoras envolvidos pudessem criar e oferecer serviços via

Internet para os usuários de telefones celulares.

No primeiro semestre de 2000, o mercado brasileiro assistiu a uma grande

movimentação de alianças e parcerias entre empresas operadoras de telefonia celular e

empresas (portais) de Internet, preparando-se para oferecer os serviços de Internet'f.

12 Revista TELEBRASIL, Maio/Junho de 2000. Artigo: O WAP está chegando.
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Ainda é cedo para avaliar os resultados da utilização do padrão WAP para acesso a

Internet via telefones celulares. O fato é que a interface do usuário (por enquanto, ainda

chamado aparelho celular) está ficando cada vez mais poderosa. A capacidade de

recepção de mensagens de texto (e-mail) foi expandida para a visualização de imagens,

limitada somente pelo tamanho do próprio dispositivo. Existem ferramentas de

navegação na Internet (browsers) especialmente desenvolvidas para o celular. A

tecnologia de reconhecimento de voz certamente será um avanço na capacidade de

interface do usuário com o seu celular e, conseqüentemente, com a Internet. A questão

que ainda não está totalmente respondida é a seguinte: quais são os serviços e

informações que os clientes estão dispostos a pagar para receberem ou terem acesso por

meio de seus telefones celulares? Quanto ele estará disposto a pagar?

Existem mais dúvidas do que respostas, e as empresas dessa indústria estão investindo

pesado, criando uma nova indústria de informação e serviço, resultado da convergência

da tecnologia de comunicação móvel com a Internet.
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9 A Convergência

"Diz-se que Deus criou o mundo em seis dias, mas ele não tinha
uma base instalada com a qual trabalhar. " (TAPSCOTT, 1997)

Do ponto de vista dos negócios, a convergência está obscurecendo os limites entre as

empresas dos setores de computação, telecomunicações e conteúdo. Da mesma forma

tomam-se também cada vez mais sutis as diferenças entre empresas que atuam nos

negócios de números, texto, voz, áudio, imagem e filmes (vídeo). À medida que esses

eixos passam a ser cada vez mais contínuos, surgem novas oportunidades, bem como

novos perigos para todos.

A Figura 9.1 ilustra o que a evolução tecnológica (ou convergência) está realizando com

alguns setores. Por exemplo, os negócios de filmes, tipicamente de criação e conteúdo,

expandem-se para processamento e criação de imagens digitais; o setor de jogos

eletrônicos cresce nas direções de processamento e armazenamento de dados, bem como

processamento de imagens; a eletrônica de consumo já abrange produtos de

comunicação; a computação já participa do setor de áudio e comunicação de voz.

Conteúdo/Criação Processamen to Comunicação

(e Armazenamento)

Vídeo
Filmes de TV TV acabo
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Imagem
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Voz / Áudio Consumo +- Telefoni~
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Texto 1

Editoração

T Computação
Dados T

Figura 9.1 - Indústrias em Colisão

(Fonte: New Paradigm Leaming Corporation, 1996)
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TAPSCOTT (1997) detalha o abalo na indústria a partir de algumas evidências, a saber:

1 - O número de fornecedores de hardware de uso geral está encolhendo

drasticamente.

A quantidade de empresas automobilísticas, nos Estados Unidos, foi reduzida de

mais de mil no início do século XX, para apenas três algumas décadas mais tarde.

Na mesma linha, hoje existem centenas de fabricantes de computadores e ao final

da década, deverão existir apenas quatro ou cinco.

2 - A integração vertical tem dado lugar a alianças e a uma nova divisão do trabalho

na indústria.

Assim como na indústria automobilística, a indústria de computadores teve como

base inicial a verticalização (ou integração vertical), de forma que os grandes

fabricantes de computadores tinham como objetivo cuidar de todas as partes da

cadeia de valor, desde o projeto e produção dos chips até placas metálicas e

unidades de disco. Vendiam diretamente seus produtos, bem como faziam o seu

próprio serviço de manutenção. Atualmente, em razão dos padrões adotados pela

indústria, principalmente, toma-se mais adequado (e eficiente) uma divisão de

tarefas ao longo da cadeia, através de especialização, objetivando ganhos em

escala.

3 - O número de fornecedores de hardware especializado aumenta.

O foco está migrando dos processadores, grandes computadores, servidores,

computadores de uso pessoal e estações de trabalho para itens como, por exemplo,

a fusão da TV digital com o computador, dispositivos multimídia (scanners,

câmaras, microfones) e toda uma infinidade de sensores (poluição, tráfego, clima

etc.) que permitirão, entre outras coisas, uma maior aproximação entre o mundo

físico e o mundo digital.
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4 - O número de concessionárias de comunicação diminui drasticamente.

A desregulamentação no setor de telecomunicações, fenômeno que está em

consolidação na Europa e América do Sul, teve como objetivo afastar o Estado do

setor de operação dos sistemas, criando uma indústria competitiva regulada

principalmente pelo mercado. Esse processo tem derrubado as barreiras entre as

companhias telefônicas, de TV a cabo, de transmissão terrestre e via satélite, bem

como criado novos espaços, como, por exemplo, empreendimentos de cabos

óticos submarinos. Coincidentemente, a Internet tem criado uma estrutura de

comunicação onde o custo de operação não depende da distância, vindo de

encontro ao tradicional sistema de tarifação das operadoras de telecomunicações.

Caberá então a essas empresas se adaptar e interoperar com a Internet.

5 - As indústrias de software e serviços apresentam crescimento sem precedente.

"Em 1989, o gasto com hardware foi duas vezes o valor gasto com software e

serviços. Atualmente, os gastos com software e serviços são muito maiores e

compõem a ampla maioria dos lucros na indústria." (TAPSCOTT, 1997)

6 - A indústria de entretenimento apresenta crescimento significativo, impulsionando

o desenvolvimento de conteúdo e de software.

A convergência dos setores de computação, telecomunicações e conteúdo fará

com que a criação da maior parte do valor fique a cargo do conteúdo. Computação

e telecomunicações serão mercadorias comuns, e o diferencial com maior valor a

agregar virá dos serviços e do software.

7 - A competição aberta tem transformado a relação entre clientes e fornecedores nas

indústrias de computação e de telecomunicações.

A presença de diversos fornecedores, bem como o estabelecimento de padrões,

tendem a construir um mercado equilibrado. Embora, em princípio, acredite-se

que esse mercado será orientado basicamente pelo preço, o tempo tem mostrado

que os clientes utilizam também outros critérios de seleção, tais como a confiança

no fornecedor mais estável, pois os benefícios de um relacionamento de longo

prazo superam as vantagens de curto prazo do custo.
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9.1 A Convergência e a Nova Economia

Na antiga economia, a indústria automobilística era o setor chave. Na chamada nova

economia, o setor dominante é a mídia, ou seja, os produtos resultantes da convergência

das indústrias de computação, comunicação e conteúdo. Segundo TAPSCOTT (1997), a

indústria da nova mídia nos Estados Unidos já representa 10% do PIB. Os

computadores e os canais de comunicação passam a ser tratados como mercadorias

comuns (commodities), e o lucro desse novo setor está se dirigindo para o conteúdo, e a

razão é simples: porque no conteúdo é criado o valor para o cliente, e não em caixas

pretas utilizadas nas transmissões.

O sucesso das empresas dependerá da velocidade com que elas consigam se movimentar

nessa direção. As empresas com experiência em software, serviços e conteúdos com

base em computadores e telecomunicações digitais poderão ter mais sucesso nessa

evolução.

9.2 A Regulamentação na Era da Convergência

"Promover o desenvolvimento das telecomunicações do País de
modo a dotá-lo de uma moderna e eficiente infra-estrutura de
telecomunicações, capaz de oferecer à sociedade serviços
adequados, diversificados e a preços justos, em todo o território
nacional. "Declaração de missão da ANATEL
(www.anatel.gov.br)

A ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações, foi criada como autarquia

especial, ela é administrativamente independente, financeiramente autônoma, não se

subordina hierarquicamente a nenhum órgão de governo - suas decisões só podem ser

contestadas judicialmente -, seus dirigentes têm mandato fixo e estabilidade.

Acompanhando e fiscalizando todas as iniciativas da Agência, existe um Conselho

Consultivo, formado por representantes do Executivo, do Congresso, das entidades

prestadoras de serviço, dos usuários e da sociedade em geral.
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As principais atribuições da ANATEL são:

Implementar a política nacional de telecomunicações.

Propor a instituição ou eliminação da prestação de modalidade de serviço no

regime público.

Propor o Plano Geral de Outorgas.

Propor o plano geral de metas para universalização dos serviços de

telecomunicações.

Administrar o espectro de radio-freqüências e o uso de órbitas.

Compor administrativamente conflitos de interesses entre prestadoras de serviços

de telecomunicações.

Atuar na defesa e proteção dos direitos dos usuários.

Atuar no controle, prevenção e repressão das infrações de ordem econômica, no

âmbito das telecomunicações, ressalvadas as competências legais do CADE.

Estabelecer restrições, limites ou condições a grupos empresariais para obtenção e

transferência de concessões, permissões e autorizações, de forma a garantir a

competição e impedir a concentração econômica no mercado.

Estabelecer a estrutura tarifária de cada modalidade de serviços prestados em

regime público

A ANATEL traduz essas atribuições por meio de um conjunto de objetivos, a saber:

Possibilitar o desenvolvimento dos serviços de telecomunicações.

Estimular a competição no setor.

Propiciar o atendimento do mercado.

Promover o desenvolvimento econômico e tecnológico.

Viabilizar a integração das redes.

Disseminar o princípio da Rede Única e Pública.

Sob o ponto de vista da ANATEL, o desenvolvimento tecnológico permite atender à

maior demanda por serviços, ou seja, suprir o aumento do tráfego de informações. Esse

desenvolvimento também propicia o surgimento de redes multiserviço (redes resultantes

da convergência); entretanto, essas redes terão tão mais sucesso quanto mais puderem

utilizar a infra-estrutura existente.
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A Figura 9.2 resume a visão da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações)

sobre o impacto da convergência das tecnologias para o mercado brasileiro de

telecomunicações.

Maior demanda por informação
elevando o tráfego

Desenvolvimento tecnológ ico
que permite altas taxas de

transmissão de informação

Redes
multiserviço

Otimização
do espectro

Aproveitamento de
infra-estruturas

existentes

Figura 9.2 - Convergência Voz, Dados e Vídeo.

(Fonte: www.anatel.gov.br)

A convergência tecnológica, por aproximar mercados e diferentes fabricantes, eleva a

demanda por padronização e regulamentação. A forte influência do mercado de

computadores, historicamente não acostumado a regulamentação, onde os padrões são

basicamente definidos por produtos de sucesso e não por órgão de reguladores, aumenta

a pressão pela velocidade da regulamentação. (Figura 9.3)

Estrutura
Industrial,-" ...•r: L\

~ ,
Padrões f ~

,-",-/-' ....L\
~ ,

f ~

Mercados
Adjacentes
,-" ...•r: L\
~ ,

f ~

Figura 9.3 - Impacto da Convergência no Mercado.

(Fonte: www.anatel.gov.br)
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Aumento no número de
conflitos entre provedores

de serviços

Objetividade da
regulamentação

Maiores custos de
regulamentação

Maiores exigência de
regulamentação

Maior vulnerabilidade
da regulamentação

Menor vida útil da
regulamentação

Figura 9.4 - Impacto da convergência na regulamentação.

(Fonte: www.anatel.com.br)

A Figura 9.4 representa a visão da ANATEL com referência ao impacto da

convergência tecnológica na regulamentação necessária à nova industria que se forma.
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10 Casos

Este capítulo fornece uma visão geral do posicionamento de mercado da Alcatel,

Ericsson, Nortel e Siemens, ressaltando as alterações organizacionais recentes, além de

ressaltar os novos desafios e oportunidades que surgem a partir das mudanças no

mercado de centrais de comutação telefônicas, geradas pela convergência tecnológica.

Essas empresas foram escolhidas pois estão entre as maiores fornecedoras de

equipamentos para as operadoras de serviços de telecomunicações, as quais defrontam-

se com o desafio de convergir as suas infra-estruturas de rede de voz e dados, com o

objetivo de tornar mais eficiente os serviços oferecidos e cortar custos de operação da

rede.

Alcatel, Ericsson e Siemens são tradicionais fornecedores de equipamentos de

comunicação de voz, líderes no mercado europeu. A Nortel é líder no fornecimento de

equipamentos de comunicação de dados, no mercado norte-americano. Entre os desafios

que essas empresas estão se deparando, podemos ressaltar:

Aumento da concorrência, originada por uma nova geração de fornecedores de

equipamentos de comutação de voz e dados, que introduzem soluções de

comutação escalonáveis especialmente atraentes para novas operadoras, devido ao

fato de oferecem crescimento, interconexão e custos de operação modulares.

Aumento da concorrência, originada por empresas tradicionalmente fornecedoras

de equipamentos de redes der dados, tais como Ascend, Cisco e 3Com, e que já

possuem relacionamento comercial com as operadoras, passam a oferecer

equipamentos de voz e dados, atendendo à demanda da estratégia de redes em

convergência.

Atender aos requisitos das operadoras para atualizar e ampliar os sistemas de

comutação existentes para atenderem ao crescente tráfego de Internet e o tráfego

da convergência voz e dados.
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Diminuir as margens e reduzir os preços, como resultado da elevação da

concorrência entre fornecedores que desejam manter e elevar a participação de

mercado, em um mercado em declínio.

A seguir, é apresentado um resumo das reorganizações estratégicas recentemente

empreendidas por essas quatro empresas, motivadas principalmente pela convergência

das tecnologias de redes de comunicação de voz e dados. No Capítulo 11 são

apresentadas as conclusões.

10.1 ALCATEL

A Alcatel reestruturou a sua linha de negócios de telecomunicações em três grupos,

cada um deles focalizado em um segmento de mercado em particular. As suas

atividades de Centrais de Comutação e infra-estrutura para comunicações móveis foram

combinadas para formar o Networking Business Group.

Para assegurar o sucesso da reorganização, a Alcatel implementou uma lista de três

pontos de foco. Os analistas da Dataquest acreditam que essa lista de foco é muito

significante e alinha o grupo de telecomunicações com as necessidades e

desenvolvimentos de mercado. Essa lista inclui:

O primeiro foco é identificar as estratégias adotadas pelas operadoras,

identificando os aspectos técnicos relevantes no sentido estabelecer uma infra-

estrutura de rede homogênea. Como iniciativa para fortalecer o seu portfólio de

produtos de voz e dados, a Alcatel adquiriu a Packet Engines Inc. (empresa de

tecnologia IP para redes de distribuição), a Xylan Corporation (empresa de

tecnologia de redes de dados para operadoras e comutação de dados e clientes

empresariais) e a Assured Access (fornecedor de tecnologia de voz sobre IP).

O segundo ponto é a centralização das funções de comercialização e

desenvolvimentos dos três grupos de segmentos de mercado.
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Como terceiro ponto de foco, a Alcatel introduziu as funções de Gerenciamento

de Projetos na estrutura organizacional para elevar sua habilidade em fornecer

soluções "turnkey" e para supervisionar projetos complexos.

Os analistas da Dataquest afirmam que, por meio do desenvolvimento de estratégias de

mercado, não somente dos silos de produtos, mas para todas as aquisições recentes, a

Alcatel estará apta a identificar e atender rapidamente às necessidades das operadoras,

além de integrar a convergência das redes de dados e voz ativamente em sua estratégia

de produtos. Além disso, a comercialização centralizada é crucial para assegurar a

abordagem e oferecer soluções de redes de nova geração para as operadoras, incluindo

dados, voz e redes fixas/sem fio. Para a Alcatel, esta é a oportunidade de evoluir e

introduzir soluções que atendam às necessidades de centrais de comutação das

operadoras, no curto e longo prazos, e planos de serviço, acompanhada de uma

mensagem clara para o mercado.

A utilização de gerenciamento de projeto para manusear os contratos que misturam

produtos é uma ferramenta valiosa para controlar os custos dos projetos dentro da

organização. Além disso ele eleva a satisfação do cliente, assegurando que os requisitos

contratuais foram adequadamente atendidos.

10.2 ERICSSON

A estrutura reorganizada da Ericsson para o setor de telecomunicações resultou em três

segmentos de negócios, cada um deles com completa responsabilidade por lucros e

perdas. O segmento de Network Operators é responsável pela tecnologia de Centrais de

Comutação Telefônica. Este grupo de negócios incorpora soluções com e sem fio para

operadoras de voz e dados, além de incluir os segmentos das antigas unidades de

negócio Mobile Systems e Infocom Systems.
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Os analistas da Dataquest consideram a integração de elementos estratégicos de Mobile

Systems e Infocom Systems em uma única unidade de negócios como uma vantagem

competitiva. Isso deverá facilitar o desenvolvimento de plataforma de comutação

compartilhada para diferentes estratégias adotadas pelas operadoras. Esse fato também

deverá ajudar a empresa a desenvolver produtos e abordagens de mercado para centrais

de comutação via gerenciamento de linhas de produtos, especialmente porque as

operadoras deverão requisitar mais e mais assistência para avaliar as novas soluções

tecnológicas de integração de voz e dados e poderem migrar suas redes que estão

tornando-se ultrapassadas. Outros efeitos sinergéticos poderão se realizar focalizando

simultaneamente nas tecnologias de comunicação de dados sem-fio (wireless) e redes de

voz e dados fixas/sem-fio.

Isso torna-se mais importante quando somado ao fato de que fatores, tais como "time-

to-market", atendimento a padrões industriais e tecnológicos e experiência prática, estão

se tornando os maiores requisitos no processo de decisão das operadoras.

A Ericsson está adquirindo know-how de redes de dados através da aquisição de

empresas, tais como a Advance Computer Communication. Além disso, a Ericsson está

engajada em acordos de OEM para obter vantagens da associação da sua marca com

produtos de tecnologias novas e especializadas.

10.3 NORTEL

Com sede no Canadá, a Nortel Networks Corporation centraliza suas atividades na

Internet de alta performance, com o objetivo de permitir aos seus clientes foco na

criação de oportunidades geradoras de lucro. A Nortel supri as necessidades existentes

e emergentes de provedores de serviço, operadoras de telecomunicações,

empreendimentos de Internet ("dot-coms"), e empresas pequenas, médias e grandes

corporações em mais de 150 países e territórios ao redor do mundo, obtendo

faturamentos crescentes (30,3 US$ bilhões em 2000,22 em 1999, 17 em 1998 e 15 em

1997).
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A Nortel posiciona-se como líder global nas áreas de Internet, comunicação para

provedores de serviço e empreendimentos. A empresa atualmente segmenta-se nas

seguintes atividades:

Equipamentos para comunicação ótica de longa distância

Soluções de anéis óticos de longa distância com o objetivo de elevar a capacidade

e os serviços oferecidos pelas fibras óticas. Em tomo de 75% do tráfego de

Internet nos Estados Unidos circulam via equipamentos Nortel.

Equipamentos para comunicação ótica dentro de áreas metropolitanas

Soluções de comunicação ótica que eliminam os atuais gargalos nas redes das

áreas metropolitanas, permitindo que provedores de serviços e empresas

operadoras de telecomunicações reduzam seus custos.

Internet sem-fio

As soluções de Internet sem fio alavancam os pontos fortes dos outros segmentos

de soluções (IP, redes óticas, redes sem-fio), pois disponibilizam ao usuário final

o acesso às informações, a qualquer hora e em qualquer lugar. As soluções

contemplam tanto a tecnologia de comunicação celular atual como a próxima

geração, denominada 30.

Internet inteligente

Soluções especiais para a Internet que oferecem uma grande faixa de serviços de

valor agregado e modelos de negócios geradores de faturamento com o objetivo

de proporcionar aos provedores de serviços e operadores de telecomunicações a

oportunidade de oferecer novos serviços e negócios, elevar o desempenho da rede

e reduzir custos operacionais.

Comunicação de voz sobre IP (protocolo de Internet)

Produtos e soluções que permitem que operadoras e empresas expandam seu

potencial de comunicação por meio de novos serviços e aplicações, reduzindo

custos com a simplificação, partindo de tecnologias proprietárias, para protocolos

abertos e padronizados mundialmente.
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Com sede no Canadá, a Nortel centraliza suas atividades na Internet de alto desempenho

com o objetivo de permitir aos seus clientes foco na criação de oportunidades geradoras

de lucro. A Nortel atende às necessidades existentes e emergentes de provedores de

serviços, operadoras de telecomunicações, empreendimentos de Internet ("dot-coms"), e

empresas pequenas, médias e grandes corporações.

Abordando conjuntamente a "segunda onda do e-business" e a convergência das redes,

a Nortel apresenta-se como o consultor/fornecedor completo para acelerar a

transformação das redes de comunicação (infra-estrutura de comunicações) de seus

clientes, na direção apontada por essas duas tendências.

A estratégia da Nortel resume bem essa orientação:

Identificar oportunidades de redução de custos baseadas em novas facilidades e

tecnologias.

Identificar pontos fortes e fracos em toda a rede do cliente.

Fornecer assessoria no modo de melhorar a rede atual (do cliente), enquanto este

se move em direção à convergência.

Compreender e comunicar as oportunidades, valores, riscos e custos associados

com a convergências das redes.

Certificar-se de que o projeto atual ainda atende às necessidades do cliente.

Determinar se a infra-estrutura atual suportará as necessidades futuras do negócio

do cliente.

10.4 SIEMENS

A Siemens transformou seu segmento de comutação para rede pública e tecnologia de

acesso no grupo Information an Communication Networks (ICN). Esse grupo é focado

nas soluções de comunicação fim-a- fim para voz, dados e mobilidade (comunicações

móveis).
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Soluções tecnológicas completas ("turnkey") para empresas operadoras de redes de voz,

dados e de comunicações móveis são alinhadas no grupo ICN, o qual incorpora cinco

divisões, uma delas, a divisão WNC (Wireline Network Communication), a qual cuida

das soluções de comutação para operadoras e empresas.

Os analistas da Dataquest afirmam que a Siemens está tentando implementar uma

estratégia que tem como objetivo tomar a organização mais transparente, fortalecendo

seu portfólio de produtos. Essa transparência visa permitir que a empresa se concentre

somente nos segmentos de mercado aos quais a tecnologia (seus produtos) seja

aplicável, bem como trilhar o desenvolvimento de mercados, requisitos dos clientes e a

própria convergência tecnológica. Essa abordagem vertical, ou silo de produtos,

segundo TRATZ-RYAN (1999), pode gerar o risco de isolamento dos produtos,

especialmente quando são focalizados aspectos específicos do mercado, atualizações e

canais de distribuição.

A abordagem de silo de produtos pode apresentar um obstáculo à comercialização de

soluções de redes. Isso pode causar problemas à Siemens, uma vez que as operadoras de

telecomunicações demandam cada vez mais soluções de rede do que produtos

individuais.

A Siemens pode implementar ainda uma estrutura de comercialização centralizada em

seu grupo ICN, de forma a buscar sinergia na comercialização, desenvolvimento,

pesquisa, distribuição, serviços aos clientes, gerenciamento de produtos e aspectos

regulamentares entre os diferentes silos de produtos. Os analistas da Dataquest

ressaltam ainda que a Siemens está empenhada em adequar a sua estrutura

organizacional de forma a se beneficiar ao máximo das alianças realizadas com a

Extreme Networks, a 3Com e a Newbridge (empresas do setor de tecnologia de dados).
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11 Conclusão

"A combinação entre a tecnologia digital e a nova geração de
redes criou uma infra-estrutura para a 'economia digital '... As
mudanças devem ocorrer em direção a transações melhores,
mais baratas e mais velozes ... A economia digital está vencendo
as dificuldades geográficas - distâncias, fuso horário etc. "
JARBAS, (2000)

A evolução histórica das comunicações de voz e dados aconteceu a partir de infra-

estruturas separadas, fornecidas por fabricantes diferentes e por meio de canais de

distribuição próprios.

Em termos de comunicação de voz, fax e vídeo, o PABX tem fornecido o mais alto grau

de funcionalidade. A força diretriz tem sido a proteção dos investimentos, dada a grande

base instalada, assegurando baixo custo de propriedade com alta funcionalidade,

disponibilidade e flexibilidade.

A infra-estrutura de comunicação de dados, a rede local- LAN -, tem evoluído em

paralelo com a evolução dos PCs, no sentido de prover conectividade universal e

suportar diversas aplicações e serviços, em arquiteturas centralizadas e/ou distribuídas.

Neste caso, a força diretriz tem sido a crescente demanda por largura de banda e

disponibilidade universal.

A maioria dos empreendimentos continua utilizando redes separadas de voz e de dados.

A rede de voz oferece banda restrita e conexões comutadas a circuito, para atender a

comunicações de "tempo real", enquanto a rede de dados evolui, oferecendo largura de

banda crescente, redes sem conexão para suportar comunicações em "tempo-não-real";

entretanto, os dias dessas redes separadas parecem estar contados.
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11.1 Impactos da Convergência Tecnológica

Uma vez que os mundos separados de voz e dados convergem, eles inauguram um novo

mercado, o qual as indústrias de conteúdo e de informação têm estado ansiosas para

desenvolver e explorar. As empresas deverão encontrar novas oportunidades para

explorar, aparentemente sem nenhuma restrição tecnológica para limitar as suas

aspirações. O resultado será uma combinação das indústrias de computação,

telecomunicações e informação, descrita por PRENTICE (1998) como "INFOCOM". A

Figura 11.1 representa essa combinação e a criação do novo mercado.

Sites www

Integração Computador
Telefonia (CTI) Aplicações

Comunicações Móveis

Indústria de
Telecomunicações Centrais Privadas

de Comutacão
PC-LAN

Internet
Centros de

Atendimento

Indústria de
Computação

Computação
de mesa

Mainframes

Workjlow

------/Indústria de
Conteúdo

Editoração
Eletrônica e
Entretenimento

Figura 11.1 - Convergência das Indústrias de Telecomunicações,

Computação e Conteúdo.

(Fonte: Gartner Group)

Uma vez que essa convergência progride, um mundo isolado de telecomunicações de

voz passa a sofrer um impacto crescente das tendência subjacentes que estão

direcionando todo o setor de tecnologia de informação e de comunicações.
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A tecnologia não é mais somente uma força motriz no desenvolvimento dos negócios,

sendo que algumas vezes ela é incorporada, quase que inconscientemente, em todas as

facetas da operação do negócio.

Podemos afirmar que essas tendências das comunicações estão forçando a mudanças de

alguns paradigmas no mercado de telecomunicações, com efeitos tanto nos

fornecedores, como nos usuários (veja Figura 11.2).

Comunicações de voz e/ou dados Tomam-se Interações multimídia

Dispositivos separados, cada um Tomam-se Dispositi vos multifuncionais
com uma função

Sistemas e padrões proprietários Tomam-se Sistemas e padrões abertos

Aplicações dedicadas Tomam-se Aplicações universais

Tarifas elevadas e relacionadas com Tomam-se Tarifas baixas e independentes
a distância da distância

Figura 11.2 - Mudança de Paradigmas nas Telecomunicações.

No Capítulo 10 analisamos as reorientações estratégicas recentemente realizadas por

quatro das maiores empresas fornecedoras de equipamentos de telecomunicações,

especialmente de centrais de comutação telefônica. Esse mercado apresenta um

interesse especial, pois, representa a rede tradicional de transporte de voz, a qual está

sofrendo um forte impacto da convergência.

A seguir, relacionamos alguns objetivos comuns apresentados pelos quatro casos:

Desenvolver uma estrutura organizacional pró-ativa que permita rápida reação e

maior agressividade no mercado, uma estratégia adotada a longo tempo pelas

empresas de redes de dados, principalmente por estas estarem mais próximas do

mercado de computação.
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Altera o foco da empresa de comercialização de sistemas e produtos para

comercialização de soluções de redes, quebrando a inércia dos tradicionais silos

de produtos.

Gerar esforços coordenados entre as diferentes funções do negócio: pesquisa e

desenvolvimento, vendas e marketing, e os silos de produtos. É importante

ressaltar a necessidade de manter essa abordagem equilibrada entre as

necessidades de curto-prazo (oferecer soluções específicas e customizadas às

necessidades individuas de configuração de redes das operadoras); e os objetivos

de longo-prazo (oferecer soluções amplas e padronizadas para redes.)

Comunicar claramente ao mercado uma compreensào das necessidades dos

cientes (as operadoras), em comparação às empresas de redes de dados.

Segundo o modelo de Competição de Mercado de PORTER (1980), resumido na Figura

11.3, podemos notar que todas as empresas analisadas perceberam as mudanças na

indústria e realizaram reestruturações organizacionais, bem como na sua linha de

produtos, buscando minimizar os impactos de:

redução nas barreiras de entrada para novos competidores;

aumento do grau de competição na indústria;

maior pressão dos clientes (operadoras) devido à redução dos preços dos serviços

para os usuários finais;

surgimento de produtos substitutos.

Esses impactos, todos relacionados com a convergência tecnológica, estão mudando as

regras da indústria de telecomunicação e obrigando aos participantes dessa indústria a se

adaptarem às mesmas, ou sucumbirem à concorrência.
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Pressões
competitivas Novos

entrantes

Forne-
cedores Clientes

Produtos
substitu-

tivos

Figura 11.3 - Modelo de Forças Competitivas de Porter.

Existem ainda outros impactos da convergência tecnológica, tais como:

Aumento do número de usuários com acesso aos serviços de telecomunicações.

Maior número de opções de provedores de serviços para os usuários

Estímulo ao crescimento da demanda e a utilização dos serviços.

Melhoria na qualidade dos serviços.

Redução do custo dos serviços para o usuário.

Esses impactos afetam mais diretamente o usuário final dos serviços de

telecomunicações e estão mais ligados diretamente ligados à desrregu1amentação do

setor de operadoras. Entretanto a convergência tecnológica tem a sua participação pois,

aproximando os equipamentos e os serviços oferecidos, reduz a diversidade de

mercados (Figura 11.1 - Convergência das Indústrias de Telecomunicações,

Computação e Conteúdo.) criando condições para o surgimento dos fatores de impacto

acima relacionados.
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11.2 Os Centros de Atendimento e a Convergência

Os Centros de Atendimento, como detalhado no item 4.3, representam o apogeu da

tecnologia para comunicação de voz, ocupando o coração da convergência entre a

computação, as telecomunicações e os sistemas de informação (veja Figura 11.4).

A ferramenta de negócio CallCenter, devido à sua posição estratégica na cadeia de

suprimento, ocupando a linha de frente na prospeção e atendimento ao cliente, consegue

transformar quase que imediatamente, uma inovação tecnológica qualquer em

telecomunicação, computação ou informação, em diferencial competitivo elevando a

eficiência e eficácia operacional.

Cada um dos elementos tecnológicos que compõem o Centro de Atendimento, uma real

solução de negócio baseada em tecnologia, contribui de forma singular para a sua

eficácia (elevando o nível de serviço ao cliente).

A tecnologia de comunicação (ou telecomunicação) agiliza o contato verbal ativo ou

receptivo, com o cliente. Uma quantidade maior de chamadas telefônicas pode ser

processada de forma mais eficiente, previamente atendida por uma unidade de resposta

audível (URA), encaminhada para o serviço desejado e/ou gravada uma mensagem no

correio de voz para que mais tarde o cliente seja contatado etc.

A computação atua tanto na inteligência do sistema de comunicação, como também na

interface do usuário e, por exemplo, garante que a URA possa acessar rapidamente

informações e reproduzi-las verbalmente para o cliente, novas chamadas podem ser

automaticamente iniciadas, a partir de uma lista de possíveis clientes, mesmo enquanto

os atendes estejam finalizando outros atendimentos etc.

A acesso rápido à informações confiáveis, bem como a possibilidade de mantê-las

atualizadas em um banco de dados centralizado novamente representa elevação do

serviço prestado.
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A convergência entre essas áreas permite, por exemplo, que o cliente forneça

informações básicas sobre sua necessidade, através de uma interface vocal ou discada,

fazendo com que a chamada seja encaminhada para o atendente mais apto iskill based

routing); um cliente, navegando na Internet, pode contatar um agente do centro de

atendimento e realizar a consulta via chat ou voz, elevando a possibilidade de uma

compra, por exemplo; o agente, através de seu terminal de rede local, têm acesso

imediato a informações e recursos que podem levar mais facilmente ao atendimento das

expectativas do cliente.

Integração
Voz e Dados

TELECOM

"Workjlow INFORMAÇÃO

~serViçoao
Cliente

Figura 11.4 - O Centro de Atendimento no Coração da Convergência.

(Fonte: Gartner Group)
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12 Considerações Finais e Perspectivas Futuras

De acordo com SIMPSON (2001), do ponto de vista de arquitetura de solução, a

abordagem da convergência voz/dados pode ser categorizada como evolucionária ou

revolucionária. Uma abordagem evolucionária é aquela em que a arquitetura digital

existente de voz é mantida e integrada a novas aplicações, utilizando tecnologia IP.

Uma abordagem revolucionária, por outro lado, é aquela que utiliza uma solução IP

pura, dispensando qualquer aplicação tradicional de voz.

Mesmo que o resultado final esperado seja uma infra-estrutura revolucionária

completamente IP, existem soluções evolucionárias que podem oferecer uma transição

suave e adequada entre a arquitetura tradicional de voz digital e a convergência para a

rede IP.

Segundo WINOGRADOFF (2000), não existe um consenso na indústria de

telecomunicações sobre o que constitui equipamentos de nova geração ("next-

generation") ou sobre quais operadoras podem ser classificadas como operadoras de

nova geração; entretanto, existe um acordo sobre o que a nova geração não é - ela não

utiliza tecnologia comutada a circuito, multiplexação por divisão no tempo, ou rede

ótica síncrona (SONET). O termo nova geração tem evoluído com o passar dos anos.

Os analistas da Dataquest definem redes de nova geração como aquelas que utilizam

predominantemente tecnologia de comutação de pacotes e densa multiplexação por

divisão de comprimento de onda (DWDM), ou uma mistura de SONET e DWDM, para

entregar serviços de telecomunicações. Em contrapartida, alguns autores defendem que

as redes que utilizam somente protocolo de Internet (IP) são as únicas que podem ser

chamadas de redes de nova geração, e outros ainda defendem que o transporte de voz

por meio de qualquer protocolo de empacotamento significa nova geração. O debate

deve ainda persistir por algum tempo.
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Por outro lado, é natural imaginarmos até onde poderemos nos beneficiar da evolução

tecnológica, em termos de comunicação; em outras palavras, onde está o limite, quais

serão os gargalos a serem ainda superados?

No caso da telefonia móvel celular, percebemos a rápida miniaturização dos

dispositivos, acompanhada da queda de preço e do aumento das funções (ainda que a

maior parte dessas funções possa nos parecer inútil e de difícil acesso). No caso da

integração da Internet com o telefone celular, surgem algumas dessas limitações; por

exemplo, é desejável um telefone pequeno; entretanto, uma tela grande facilita a

visualização das informações, e teclas muito pequenas são difíceis de serem utilizadas.

A tecnologia de reconhecimento de voz tem ajudado a superar o gargalo do teclado, ou

seja, a interface de comunicação do Homem para a Rede - cada vez mais nos

deparamos com dispositivos que "conversam" com o usuário, utilizando o

reconhecimento de palavras para identificar as ações desejadas. Por outro lado, a

tecnologia ainda terá muito o que fazer com respeito a essa comunicação para superar o

atual limite entre o tamanho desejado do dispositivo e o tamanho da tela na qual serão

exibidas as informações desejadas.

Ainda com respeito à utilização da utilização da tecnologia de informação, segundo

VENKATRAMAN (1994), essa utilização pode ser avaliada em cinco níveis, a saber:

Nível 1 - utilização isolada, no âmbito de uma função.

Nível 2 - integração interna, abrangendo processos do négocio.

Nível 3 - reengenharia dos processos do negócio.

Nível 4 - reengenharia da rede de negócios (cadeia de suprimentos)

Nível 5 - redefinição do escopo dos negócios.
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Figura 12.1 - Modelo de Venkatraman: Níveis de transformação com a

Tecnologia.

Com a convergência tecnológica, os usuários (sejam empresas ou pessoas) passam a ter

acesso a um conjunto menor de dispositivos e de prestadores de serviço, os quais

passam a oferecer uma quantidade mais diversa de serviços.

Ainda é cedo para avaliar se a convergência facilitará os usuários para os mesmos

possam percorrer mais facilmente todas as etapas da utilização da tecnologia sugeridas

por VENKATRAMAM (1994 Figura 12.1). Entretanto, podemos afirmar que a

convergência tecnológica oferece oportunidades novas para o uso da tecnologia a favor

dos negócios.
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