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• Fundada em 1996

• A Abranet reúne mais de 300 associados.
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Provimento de Internet
e o uso de infraestrutura de 

telecomunicações

Ponto de 
interligação 

O provimento de conectividade  Internet 
vem sendo confundido por causa das 

ações de marketing em torno dos 
serviços de comunicação da dados seja o 

SCM ou o SMP.

Os serviços de telecomunicações são 
utilizados para estabelecer o enlace 

entre o ambiente de usuário e o 
provedor de conectividade Internet. 

No caso do SCM tais enlaces são 
estabelecidos em modo ponto a ponto e 
não utilizam funções de comutação ou 
roteamento de conexões de dados até 

porque não há plano de numeração 
definido para este serviço.

Já no caso do SMP os terminais são 
identificados e há necessidade de 

estabelecer uma conexão, como ocorria 
na rede fixa, para que o acesso a rede de 

dados possa ocorrer.
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Provimento de Internet
e  acesso a infraestrutura de 

telecomunicações

A contratação de enlaces ponto a ponto de 
outras prestadoras é essencial para 

possibilitar a interligação das redes de 
pequenos prestadores de SCM, regra geral, 

presentes em localidades menores no 
interior dos estados. 

A contratação de enlaces no mercado de 
atacado pode não só ampliar a oferta de 
serviços pelos pequenos prestadores de 
SCM mas assegurar a possibilidade de 

crescimento e consolidação dessas 
empresas. 

O SNOA ainda não esta totalmente 
implementado e as ofertas de atacado 

ainda são muito complexas em variações e 
variáveis e os valores ainda não atingiram 
os valores esperados para um mercado de 
atacado, em especial se compararmos com 

os valores praticados em outros países.

A inclusão de uso de redes de acesso do 
SMP é uma necessidade e poderá ampliar a 

participação de pequenas empresas no 
setor de telecomunicações.
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Obrigado!

Eduardo Parajo

parajo@abranet.org.br


