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Falar sobre a evolução dos Internet Service Providers (ISPs), e em particular da sua 
evolução futura, exige o recurso a uma bola de cristal. A probabilidade de se acertar é tão 
grande quanto a das videntes de serviço na feira popular. De facto, para muitos 
observadores, é certo que se está ainda no início de um processo que vai levar a um 
reequacionar completo da indústria de telecomunicações. O paralelo que vem ao espírito 
é o da indústria de computadores.  
 
Quem poderia prever há 30 anos que a evolução dos circuitos a transístores, e o 
aparecimento dos circuitos integrados iria pôr na secretária, ou na palma da mão de cada 
um de nós, o supercomputador dos anos 70 ? Durante este período verificou-se 
igualmente uma importante evolução na indústria de telecomunicações mas a um ritmo 
muito mais lento. Tentemos então olhar para a bola de cristal. O que muitos pressagiam é 
que o que se passou com os microcomputadores em termos da subida da potência e da 
descida do preço, irá passar-se agora com a comunicação de dados em termos da subida 
da velocidade de transmissão, fiabilidade e da disponibilidade, assim como em termos da 
descida do preço. Todas estas alterações estão a derrubar alguns dos dogmas clássicos da 
indústria das telecomunicações. 
 
Logo para começar, o dogma de que a banda passante é escassa e cara. No número de 
Janeiro de 1997 da revista IEEE Internet Computing vem publicada uma entrevista com 
George Gilder, um guru e tecnólogo da indústria de telecomunicações, na qual este 
defende que a velocidade de transmissão e a banda passante disponíveis irão subir 
exponencialmente nos próximos anos. Por um lado verifica-se hoje que os progressos na 
fabricação das fibras ópticas (pureza da fibra) e do equipamento de interface 
óptico/electrónico, está a permitir velocidades de transmissão que estão a evoluir uma 
ordem de grandeza todos os dois a três anos.  
 
Se a velocidade de transmissão de 2,5 Gbps a milhares de Kms é hoje banal, cabos de 
fibra óptica a transmitirem a 10, 20 e 40 Gbps estão a ser instalados um pouco por toda a 
parte. Por outro lado, sem acréscimos de custo exorbitantes, as infra-estruturas de grande 
distância já não se baseiam em uma única fibra, mas em várias dezenas colocadas lado a 
lado. Por exemplo, a Qwest, um operador de multimédia de nova geração, coloca a sua 
infra-estrutura de fibra de tal forma que a velocidade de transmissão disponível ponto a 
ponto é de 2 Tbps. Tal velocidade permitiria transmitir em cerca de 20 segundos o 
conteúdo integral dos vários milhões de volumes da biblioteca do congresso dos E.U.A 
de um lado para o outro do Atlântico. É um facto que as comunicações de longa distância 
irão subir de velocidade e descer de preço significativamente nos próximos anos, 



incluindo o preço das chamadas telefónicas. 
 
É claro que instalar fibra em todos os bairros é algo muito caro e que levará várias 
dezenas de anos. No entanto, vários factores estão a pôr em evidência que também ao 
nível do chamado “local loop” será possível ultrapassar dentro em breve os actuais 
limites da banal linha telefónica residencial (56 Kps por modem e 128 Kbps com 
RDIS/ISDN). A exploração das redes de televisão por cabo para transmitir dados está em 
vias de se tornar economicamente viável e os novos modems xDSL (variantes várias da 
tecnologia “Digital Subscriber Line”) também permitem transmitir vários Mbps sobre as 
linhas telefónicas actuais. Finalmente, desenvolvimentos recentes das tecnologias 
“wireless” permitem antever redes móveis ou de satélite em que os subscritores podem 
comunicar a vários Mbps. Tal contribuirá decisivamente para acabar com os monopólios 
da “última milha”. 
 
O outro dogma das telecomunicações que está em vias de ser derrubado é o de que o 
tráfego essencial é o tráfego de voz, sendo todo o resto secundário. Ainda não estão longe 
os dias em que as únicas redes de dados acessíveis ao público eram baseadas em X.25, 
com velocidades de transmissão de 4,8 e 9,6 Kbps. Nesses tempos, as redes de dados de 
acesso público eram inúteis para tudo o que não fosse transmissão de caracteres e de 
ficheiros. Mas sobretudo eram caríssimas e totalmente incapazes de lidarem com o 
tráfego das redes locais, ou de acesso a servidores multimédia.  
 
No início desta década, a transmissão por X.25 de 1 Mbyte era facturada pela Telepac por 
cerca de 2.000$00 se o tráfego fosse nacional, ou 8.000$00 se o tráfego fosse 
internacional. Nessa altura, fazer o download do Netscape a partir do seu servidor de 
origem nos EUA custaria mais de 100.000$00 ao utilizador e demoraria vários dias caso 
fosse viável. A situação mudou completamente no entretanto. Alguns estimam que o 
conjunto das ligações transatlânticas usadas para o tráfego Internet ultrapassou já as 
usadas para transmissão de voz. Se considerarmos que nas ligações internacionais, uma 
percentagem significativa do tráfego transporta fax, que portanto tendencialmente 
transitará para dados, é hoje em dia claro que o tráfego de dados é já superior ao tráfego 
de voz nas comunicações de grande distância.  
 
Esta tendência vai acelerar-se ainda mais nos próximos anos e acabará por invadir o 
tráfego nacional e regional também. É pois evidente que a rede do futuro será não uma 
rede de voz, nem uma rede de dados, mas sim uma rede de pacotes multimédia capaz de 
transmitir em suporte digital, dados, som e imagens. Esta visão de uma rede “rede digital 
integrada de serviços”, que até deu origem ao acrónimo RDIS/ISDN, não é nova. Só que 
a sua forma de concretização vai ser completamente diferente da que os especialistas de 
telecomunicações imaginavam ou ainda imaginam. 
 
Para estes especialistas, a rede de telecomunicações é o local perfeito para colocar toda a 
sofisticação, optimização, capacidade, etc. numa palavra, “a rede é inteligente, a periferia 
é estúpida”. Esta questão tem dividido profundamente os especialistas de redes de 
computadores entre si e estes com os especialistas de redes de telecomunicações. As 
redes de computadores com a orientação “circuitos” (X.25, OSI e ATM) privilegiam a 



inteligência da rede contra a inteligência da periferia (os computadores). As redes de 
computadores orientadas datagrama, como a Internet, privilegiam a periferia, ou seja os 
computadores. Na filosofia TCP/IP da Internet, a rede é o mais simples possível, 
concentrando-se em encaminhar pacotes o melhor possível, sem grandes garantias, mas 
também com o máximo de flexibilidade e resistência a anomalias. 
 
Esta visão conduziu os inventores da Internet, no início da década de 80, a conceberem 
uma arquitectura e uma tal divisão de tarefas entre o centro e a periferia, que tem 
permitido à mesma, não só adaptar-se a todos os tipos de tecnologia de suporte ao 
transporte de bits à distância, como a todos os tipos de tráfego, incluindo voz e imagem. 
Em particular, a Internet foi desde o início concebida para interligar redes locais de 
computadores, lidar com tráfego às golfadas e irregular, adaptar-se às necessidades dos 
computadores e deixar estes explorar sem limites as possibilidades da rede, isto é, levar a 
rede aos seus limites. 
 
Por exemplo, para as redes de telecomunicações é impensável que os telefones passassem 
a fazer compressão de voz, ou pelo menos seria necessária toda uma nova geração de 
telefones, de centrais telefónicas, milhões e milhões de contos de investimentos, anos de 
estudos, normas, etc. Para a rede Internet, se os novos computadores são capazes de 
comprimir o som ou a imagem, então que o façam, pois tal é uma bênção para o tráfego. 
Por outro lado, só é necessário que os dois computadores no extremo se ponham de 
acordo sobre qual a técnica de compressão que estão a usar. Não são necessárias 
alterações à rede ou aos outros computadores.  
 
A experimentação de novas tecnologias pode prosseguir imediatamente. Ao contrário da 
tradição das telecomunicações que faz anteceder qualquer novo desenvolvimento por 
anos de elaboração de normas, sem possibilidade de teste prévio de funcionamento real 
em grande escala. Geralmente, na Internet, uma tecnologia torna-se normalizada depois 
de ensaiada na vida real. Em telecomunicações, uma tecnologia tem de ser norma vários 
anos antes de poder ser testada na vida real. O processo é particularmente inadequado 
para a inovação e a flexibilidade. 
 
Este tipo de observações está a alterar completamente a visão actual sobre quais as 
tecnologias que vão suportar as redes do futuro. O mundo das telecomunicações e outras 
pessoas ligadas ao mundo dos computadores acreditam que será o ATM (“Asynchronous 
Transfer Mode”), uma tecnologia orientada para circuitos de dados virtuais, inventada 
nos laboratórios dos operadores de telecomunicações nos últimos 15 anos, cujo processo 
de normalização evolui penosamente, e que ainda pressupõe que a rede é bastante 
inteligente.  
 
Outros pensam que a tecnologia que estará na base das redes multimédia do futuro será 
pura e simplesmente TCP/IP, ou seja a mesma que na Internet actual. Pessoalmente 
também me inclino para esta última visão e recomendo a leitura do ensaio de David 
Isenberg intitulado “Rise of the Stupid Network”, escrito há cerca de um ano quando 
ainda estava nos Bell Labs. Este ensaio introduziu o termo “Rede estúpida”, como 
sinónimo de rede que se concentra no essencial em encaminhar bits, sem tentar fazer 



coisas demasiado inteligentes, partindo do pressuposto que a problemática da qualidade 
de serviço será, pelo menos parcialmente, resolvida pela abundância da banda passante e 
que a virtude para a evolução está nos computadores, ou seja, na periferia e não no 
centro. 
 
É claro que a visão aqui apresentada é bastante simplista. Por exemplo, a “rede estúpida”, 
ou seja, a Internet, tem tido dificuldades em assegurar modelos de gestão global, de 
gestão da qualidade de serviço e modelos de preços adequados. No que toca aos modelos 
de gestão, se a gestão da Internet pode ser parcialmente apelidada de informal e pouco 
clara, a verdade é que os modelos desenvolvidos no período dos monopólios de 
telecomunicações não têm lá muito futuro. Novos modelos serão necessários, 
provavelmente mais próximos do funcionamento das sociedades democráticas 
participadas, com grande responsabilidade do público e da sociedade civil em geral (e da 
respectiva auto-regulação) no modelo de gestão. No que toca ao preço, a predominância 
do modelo de “flat fee” não parece lá muito adequada, e está provavelmente na origem da 
falta de qualidade de serviço e da constante saturação da Internet. À medida que a 
Internet se tornar o centro nevrálgico das telecomunicações, esta política do “use tudo o 
que poder” talvez tenha de ser revista e substituída por algo mais elaborado. 
 
De qualquer forma, e aconteça o que acontecer, com ATM ou sem ATM, tudo indica que 
a voz vai passar a ser transportada sobre IP, ou seja sobre a Internet, ou pelo menos sobre 
uma infra-estrutura de que a Internet actual é um embrião. Pensar que se vão colocar 
interfaces ATM nos milhões de computadores actualmente ligados aos modems ou às 
redes locais é provavelmente um contra senso. Assim sendo, a tecnologia de suporte do 
serviço que representa hoje em dia aí uns 75 a 90% da facturação dos operadores de 
telecomunicações será a mesma que a da Internet.  
 
Bom, então a resposta à pergunta inicial sobre o futuro dos ISPs está clara na nossa bola 
de cristal, os operadores de telecomunicações vão todos tornar-se ISPs e estes serão todos 
comprados ou varridos por falta de dinheiro e dimensão. Bem, na vida real as coisas 
nunca são só preto e branco, nem as revolutos ocorrem do dia para a noite, nem o novo 
varre completamente o velho em 24 horas. Será pois talvez mais adequado falar em 
várias vagas de ISPs.  
 
A primeira vaga de ISPs é aquela que no essencial ainda vivemos em Portugal. Tratam-se 
de empresas de comunicação de dados, que não podem legalmente transportar voz, 
geralmente de dimensão pequena quando comparadas com os operadores de 
telecomunicações tradicionais, que vendem acesso à Internet sobre as infra-estruturas que 
alugam a esses operadores tradicionais. São geralmente empresas privadas. As primeiras 
foram montadas por pioneiros. As seguintes foram montadas por grupos empresariais à 
procura de oportunidades e um lugar no “autocarro para o futuro”. Mais tarde ou mais 
cedo umas e outras coexistem com as empresas sucursais para as redes de dados dos 
operadores de telecomunicações tradicionais. Esta é a situação que vivemos em meados 
de 1998 em Portugal.  
 
Ainda durante esta primeira fase dão-se dois tipos de movimentos. Por um lado alguns 



ISPs são comprados por empresas tradicionais de telecomunicações e mais empresas 
tradicionais de telecomunicações estão a entrar neste mercado através de operações 
laterais ao seu “core business”. Por outro lado, aparecem IPSs da primeira fase, ou novas 
empresas, que evoluem para complementarem a sua oferta de acesso à Internet com 
oferta de serviços e conteúdos Internet. Esta fase é a que se vive actualmente na Europa 
em geral. O aparecimento da segunda fase não quer dizer que não continuem a aparecer 
mais e mais ISPs de primeira fase. De facto, o número de ISPs não tem deixado de 
crescer em todo o mundo, apesar de em alguns mercados já se estar a dar uma 
significativa concentração. Pelo menos no que toca ao número de ISPs com infra-
estrutura global a nível mundial já pouca diversificação se nota recentemente. 
 
Em Portugal ainda estão a aparecer novos ISPs da primeira fase, alguns dos ISPs de 
primeira fase ainda independentes serão comprados por operadores de telecomunicações 
tradicionais nos próximos meses e todos os operadores de telecomunicações, tradicionais 
ou não, preparam-se para entrar no mercado logo que reúnam as condições necessárias. 
Infelizmente, os ISPs de serviços e conteúdos são incipientes ou inexistentes o que 
mostra que a Internet em Portugal ainda tem pouca componente empresarial. Por outro 
lado, os ISPs de primeira vaga que não se integrem ou sejam absorvidos por operadores 
de telecomunicações só poderão subsistir se passarem a integrar uma importante 
componente de serviços e conteúdos na sua oferta. 
 
Julgo que se apresenta no horizonte uma nova vaga de ISPs. Esta terceira vaga ainda não 
é clara mas está ligada ao aparecimento de novos operadores de telecomunicações, de 
uma outra espécie, ou seja ISPs operadores de telecomunicações ou operadores de 
telecomunicações ISPs. É a fase em que se está a entrar nos EUA. Trata-se de empresas 
que lançam novas infra-estruturas de telecomunicações, baseadas nos conceitos da “rede 
estúpida” (ou seja da Internet), em rompimento com as infra-estruturas de 
telecomunicações tradicionais. Todos estes operadores vendem ou venderão serviços de 
voz ou multimédia em geral com a mesma tecnologia que usam para a comunicação de 
dados ou seja, com TCP/IP. Eles aparecerão tanto mais quanto se criarem oportunidades 
para se explorarem novas bases tecnológicas de telecomunicações e o mercado for 
liberalizado de forma generalizada.  
 
Isto é, se novas infra-estruturas poderem ser montadas rapidamente para transmitirem 
dados segundo o princípio da “rede estúpida”, utilizando para tal suportes inovadores 
como, novas infra-estruturas de fibra, suportes “wireless” de alta velocidade, infra-
estruturas da televisão por cabo ou ainda satélites de baixa altitude, é provável que 
apareça toda uma nova categoria de operadores de telecomunicações/ISPs que com o 
tempo adquirirão grande dimensão e, eventualmente, se tornarão dominantes ao fim de 
alguns anos, a exemplo do que se passou na indústria informática. Quanto mais se tornar 
flexível o lançamento de novas infra-estruturas, tanto mais se facilitará o aparecimento 
destas empresas. 
 
Esta terceira fase criará igualmente possibilidades acrescidas para a indústria de 
computadores se interligar ainda mais com a indústria de telecomunicações, devido à 
necessidade e às possibilidades de uma periferia inteligente, isto é, de aparelhos 



computorizados ligados às redes de telecomunicações. Naturalmente, será nesta altura 
muito difícil de distinguir um router de uma central telefónica, ou esta de um servidor de 
rede local numa empresa ligada à Internet. 
 
Em resumo, a nossa bola de cristal só nos permite antever uma certeza, é que nada será 
como antes. 


