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O futuro da internet altamente concentrado em streaming de vídeo traz 

desafios imensos à infra estrutura de dados de provedores
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Fonte: Cisco

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html

Consumo mundial de internet - TeraBytes/dia
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O investimento em ultra-velocidades residenciais em conjunto a expansão 

a novas cidades gera ainda maior pressão sobre a infra-estrutura de rede
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Parque de banda larga – Vivo (Milhões de acessos)

• Crescimento de planta acentuado em Ultra  

velocidade

• As velocidades ao usuário final são cada vez 

maiores, chegando a 300Mbps de Download e 

150Mbps de Upload

Portfolio Ultra Banda Larga Vivo
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E o mesmo efeito pode ser percebido em nossa rede móvel

71,4% da população coberta por 4G

através de carrier aggregation já está sendo 

oferecido em todas as principais capitais do Brasil

Velocidade média 4G > 20Mbps

Evolução 4G

2T172T16

+144%

Tráfego 4G
Milhares de TB por trimestre

Forte Oportunidade de Crescimento 4G:

• Com a demanda crescente por streaming de 

vídeos, música e fotos, o tráfego móvel se torna 

cada vez mais relevante
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O mercado de cabos submarinos se movimenta para suprir essa crescente 

demanda

https://tecnoblog.net/192973/google-cabo-submarino-sp-rj/

http://www.telesintese.com.br/angola-cables-investimento-data-center/

http://exame.abril.com.br/tecnologia/cabo-submarino-tera-largura-de-banda-de-64-tbps/

http://www.pontoisp.com.br/cabos-submarinos-capacidade-de-conexao-do-brasil-vai-mais-que-dobrar/
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Estamos evoluindo de um modelo tradicional com o conteúdo em outro país 

ou a milhares de kms de distância para um modelo focado em fibra na 

residência e conteúdo em CDNs muitas vezes na mesma cidade do usuário

Modelo Antigo

Tráfego percorre grandes distâncias com 

alto custo de rede e latência elevada 

para o cliente final

São Paulo (Saída 

Internacional)

L2L
L2L

Belém        
Cliente

Belém (cache local)

Fortaleza (saída 

internacional

IP 10 Gbps



São Paulo

BB IP

4 Gbps

7 Gbps

Novo Modelo

Conteúdo mais próximo do usuário final reduzindo 

custos e melhorando sua experiência
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Atualmente já temos cerca de 150 centrais com CDN ativo, oferecendo 

eficiência no Backbone e melhor experiência a nossos clientes

 60 mil Kms de rede no Brasil já são 

complementadas por cerca de 150 centrais com 

presença de CDNs dos principais provedores de 

conteúdo

 Otimizando nosso tráfego e minimizando a 

latência para nosso usuário final
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Nosso objetivo é levar essa arquitetura ao crescente número de ISPs com 

soluções que alavanquem nossa escala, não só oferecendo conectividade IP, a 

PTTs mas também desenhando soluções que utilizem nossos Caches locais

3.500

590

+493%

20172015

Quantidade de Clientes - AtacadoCrescimento de pequenos provedores

http://teletela.com.br/teletime/11/08/2017/provedores-regionais-continuam-alavancando-crescimento-da-banda-larga-brasileira/
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Obrigado


