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Tecnologias de Rede:  
Como evoluir sem perder o legado 



ASSESPRO 



ASSESPRO – Associação das Empresas 
Brasileiras de Tecnologia da Informação 

▌ Ano de criação: 1976 
 A mais antiga entidade do setor no Brasil 

Entre as mais antigas no mundo 

▌ Mais de 1500 empresas asociadas 
 15 Regionais nos seguintes Estados: 

AL, BA, CE, DF, ES, MG, PB, PE, PR, RJ, RN,RS, SC, 
SE e SP 

▌ Representa el país na ALETI 
 Federação Ibero-Americana de TI 

▌ Representa el país na WITSA 
 Federação mundial de TI 

▌ Nenhum outro segmento da economia se 
organiza desta forma 
 



Como evoluir sem 
perder o legado ? 



Provedores de acesso 
• Tipicamente dois tipos de provedores estão associados: 

• Provedor de Acesso à Internet: Provedor de serviços que 
tem a função de conectar um computador à Internet 
permitindo a navegação; 

• Provedor de Serviço de Telecomunicações: Fornece a 
conexão entre a residência e o local onde estão os 
servidores do provedor de acesso a Internet. 



Principais Operadoras 

• Operadoras de Telefonia Fixa: 

• Telemar, Brasil Telecom (inclui Metrored e Globenet), 
Telefonica, Embratel, Intelig e Engeredes (CTBC). 

• Elétricas: 

• (Eletronet), Eletropaulo (hoje AES), Light e Copel. 

• Outras: 

• Global Crossing, Telmex (ex-AT&T), GVT, Diveo (Rádio) 
e Iqara. 

• Operadoras de Satélites e Cabos Submarinos. 



Outras Operadoras 

• SLE: Serviço Limitado Especializado de Redes e Circuitos: 

• 255 autorizações 

• Operadoras de TV a Cabo: 

• NET, TVA, ... 

• Provedores de acesso rádio: 

• Neovia 

• Rede de comunicação móvel: 

• Celular 3G / 4G 

 



Um primeiro problema: 

• As operadoras não são iguais. 

• As pequenas empresas provedoras de acesso possuem 
diferenças ainda maiores entre si ! 



Principais Desafios 

• Maior largura de banda; 

• Rápida formatação de (novos) serviços; 

• Disponibilidade do Serviço; 

• QoS; 

• Segurança; 

• Última Milha. 



Tecnologia de Acesso 

• Dificuldade em chegar no usuário final; 

• Unbundling; 

• Falta de Infraestrutura de Acesso. 

SOLUÇÃO: 
 

Redes Wireless e Rede Própria de Fibra 
Óptica 



Redes Típicas de Acesso 



Tecnologias de Acesso Wireless 

• 4G/LTE 



Tecnologia de Acesso Wireless 

• Rede WiFi 



Tecnologias de Acesso Wireless 

• Wi-Max 



Tecnologias de Acesso Wireless 

• Rádio Ponto a Ponto 



Tecnologias de Acesso Wireless 

• Rádios Ponto-Multiponto 



Tecnologias de Acesso Wireless 

• MVNO – Mobile Virtual Network Operator 



“Tecnologias de Acesso 
Wireless” 

 

• MVNO – Mobile Virtual Network Operator 



Tecnologia de Acesso em f.o. 

• Redes Ópticas  



Evolução das Redes de Acesso: 
Fixas e Móveis 



Como evoluir sem 
perder o legado ? 



Organizando as ideias: 

• Existem vários tipos de provedores, que são bastante 
diferentes entre si; 

• Apesar das diferenças há uma preocupação comum  no 
sentido de prover: dados, voz e serviços de valor 
agregado; 

• Do ponto de vista de tecnologia não há uma receita 
pronta para pautar o crescimento; 

• A evolução das redes  de acesso hoje envolve questões 
técnicas E questões estratégicas; 

• Crescimento da rede não se resume simplesmente em 
quando adotar uma solução em fibra óptica,  mas sim em 
como controlar (gerenciar) a operação. 

 


