
18   Revista da SET  |  maio/junho

notícias

Começa implantação do 
anel óptico sul-americano
A iniciativa, que conta com apoio do Ministério das Comunicações, 
integra as redes de telecom do Brasil e Uruguai.

PTTS INTERNACIONAIS

F
oi inaugurado em Santana do Livramento (RS) 
o que está sendo chamado de o primeiro ca-
minho digital binacional, a integração das re-
des de telecomunicações entre o Brasil e Uru-

guai, o primeiro passo para a implantação efetiva do 
anel óptico entre os países da América do Sul. A rede 
comum foi resultado de parceria da Telebras com a 
Antel, empresa de telecomunicações do país vizinho.

Segundo o ministro das Comunicações, Paulo Ber-
nardo, que participou na manhã desta terça-feira da 
inauguração, “o caminho está aberto para nos conec-
tarmos com os países vizinhos e assim avançarmos 
para a grande interligação entre os países da fronteira”.

A integração das redes dos dois países permitiu a 
instalação do primeiro Telecentro Binacional da Amé-
rica Latina em Santana do Livramento (RS), cidade 
que faz fronteira com Rivera, no Uruguai. Numa praça 

comum aos dois países, foi instalado sistema de wi-fi 
grátis para atender à população dos dois países. “Com 
este investimento”, disse Bernardo, “a população da 
cidade brasileira e uruguaia tem uma nova forma de 
lidar com a informação e entra de fato na era digital”.

Com o objetivo de proporcionar ao Estado uma 
rede de alta velocidade, serviços de transmissão de 
voz, dados e imagem com qualidade, a iniciativa vai 
integrar as rede de telecom de Brasil e Uruguai, be-
neficiando tanto os moradores de Livramento quanto 
os de Rivera, cidade uruguaia com a qual faz divisa.

O telecentro funcionará na prefeitura de Livramento 
e também vai oferecer cursos de informática à popula-
ção dos dois países. Os 20 computadores do telecen-
tro, doados pela Caixa Econômica, estarão configura-
dos com padrões de acessibilidade para os portadores 
de deficiência visual.

Fonte: Minicom

Unotel Telecom ingressará 
no mercado de DTH em 2014
A empresa aposta em novo projeto de TV por assinatura, 
atendendo às demandas do mercado brasileiro. 

UNOTEL TELECOM

Por Fernando Moura

E
m comunicado à imprensa, a Unotel Telecom in-
formou que “com o intuito de ampliar o campo 
de atuação da empresa, empresa especialista 
em soluções de IP trânsito, transporte de da-

dos, vídeo, telefonia IP e serviços para o segmento de 
ISPs, irá disponibilizar também o serviço de televisão 
DTH (Direct To Home), a partir do início de 2014”. 

Assim, a empresa pretende começar a operar em 
um sistema, que segundo dados da ANATEL (Agência 
Nacional de Telecomunicações) referentes a fevereiro 

de 2013, disse o comunicado, “conta com mais de 
16,6 milhões de acessos de TV por assinatura, com a 
DTH representando 61,5% dos acessos”. 

O projeto de TV em DTH idealizado pela Unotel 
Telecom contará com sinal criptografado, oferecen-
do mais segurança; conteúdo customizado; possibi-
lidade de inserção de publicidade local. Além disso, 
explica o comunicado, “irá contribuir, de forma rentá-
vel, com o aumento do retorno do investimento aos 
provedores de internet, por proporcionar um valor 
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mais expressivo por assinante, se comparado aos 
serviços prestados pela concorrência”. 

“Analisando o cenário do mercado brasileiro, acre-
ditamos que esse é o momento ideal para lançarmos 
nosso projeto de TV. Atualmente, apenas 30% da 
capacidade do setor está sendo explorada, ou seja, 
ainda há muito espaço para crescer. Nosso grande di-
ferencial é que atuamos de forma neutra no mercado, 
não competindo com nossos clientes, pois acredita-
mos ser mais vantajoso unir a força-tarefa em ações 
direcionadas no segmento B2B”, explicou Fernando 
Ambrósio, gerente responsável pelo projeto.

A empresa proporciona “aos clientes soluções em dife-
rentes segmentos, com atendimento ágil e de qualidade, 
graças a uma equipe especializada. Também disponibili-
za atendimento personalizado e flexibilidade, para que 
o serviço prestado se adeque às necessidades especí-
ficas de cada instituição”. Atualmente a empresa utiliza 
mais de 16 mil quilômetros de fibra óptica, que atingem 
aproximadamente 3,5 milhões de usuários corporativos e 
residenciais, em cerca de mil cidades diferentes.

Fernando Moura
Revista da SET
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Openet adquire a 
Irlandesa Forkstream 
Tecnologia da Forkstream permitirá que um dispositivo móvel 
direcione fluxos de dados por redes múltiplas, simultaneamente.

AQUISIÇÃO

Por Redação

A 
Openet, empresa global de serviços e softwa-
re de gerenciamento de transações em tempo 
real, anunciou a aquisição da irlandesa Forks-
tream, baseada em Dublin. Uma empresa com 

origens na University College Dublin, e suportada pela 
Enterprise Ireland . A tecnologia da Forkstream permite 
que as operadoras definam políticas para rotear strea-
ms de dados móveis entre redes de acesso diferentes, 
assegurando uma experiência ágil ao usuário. 

Segundo o comunicado, com esta compra as tecnolo-
gias das duas empresas poderão interagir e proporcionar 
um controle granular de políticas de descarga de tráfego 
e permite novos modelos de negócios que incluem op-
ções específicas de serviço para uma rede de acesso. 

A tecnologia da Forkstream somada à solução In-
teraction Gateway possibilita que as operadoras ge-
renciem suas políticas de acesso à rede utilizando a 
Função de Regras de Controle de Políticas. “A plata-
forma é totalmente compatível com os padrões 3GPP 
Access Network Discovery e Selection Function (ANDSF) 
que permitem aos dispositivos dos consumidores finais 
descobrirem e se comunicarem com redes que não se-
jam 3GPP, como WiFi ou WiMAX”, explica o comunicado. 

“Integrar a Forkstream ao ecossistema de PCC (Po-
licy and Charging Control) da Openet permite que 

nossos consumidores superem muitos desafios re-
lacionados à integração ágil a múltiplas redes de 
acesso com serviços de telefonia celular. Eles de-
senvolveram uma solução robusta que assegura a 
continuidade da operação por diversas redes e o 
gerenciamento do fluxo, o que é crucial para uma ex-
periência de qualidade do usuário”, disse Joe Hogan, 
CTO da Openet.

“Estamos muito satisfeitos por nos unirmos a um 
fornecedor mundial em um momento no qual as opera-
doras estão investindo de forma agressiva em redes de 
múltiplos acessos e serviços por diversas redes”, disse 
o cofundador da Forkstream, John Fitzpatrick. “Suportar 
decisões de acesso à rede dentro da infraestrutura de 
cobrança e políticas, facilita às operadoras fornecerem 
mais e melhores serviços aos seus consumidores”. 

O portfólio da Openet combina controle de políticas 
e cobrança com interação de dispositivo e de terceiros, 
para permitir modelos de cobrança inovadores, controlar 
custos operacionais e personalizar serviços. Mais de 80 
dos maiores provedores de serviço no mundo em 28 
países usam o software de alto desempenho da Openet. 
www.openet.com
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