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Operadoras de redes neutras
A expansão das redes neutras está possibilitando a criação de uma nova categoria de empresas, as “tel-
techs”. A reportagem traz uma atualização das informações das operadoras que compartilham
infraestrutura de fibra no mercado.
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Redes FTTH neutras
Este artigo apresenta os aspectos técnicos e comerciais de uma rede neutra de fibra. Além de reduzir custos,
resolver o gargalo da ocupação de postes e facilitar a ativação de assinantes, o compartilhamento de rede
permite a criação de um novo modelo de provedor de Internet.
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Neutralidade das redes abertas
Para atuais e futuras instalações, uma nova tecnologia chega para propor uma revolução: a virtualização de
OLTs, conhecida como VOLTHA, parte do projeto SEBA da ONF - Open Network Foundation.
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5G NR – Novo rádio 5G Parte II
A segunda parte do artigo apresenta o núcleo das redes 5G, suas características e arquitetura. O trabalho
detalha as diversas camadas da rede implementadas pela técnica de slicing, além de mostrar o conceito de
5G Mobile Edge Computing.
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Como escolher o local ideal para a construção de um data center
Disponibilidade de link óptico para conectividade, capacidade da rede elétrica e isenções fiscais são
provavelmente os quesitos que mais impactam na escolha do local para receber um centro de dados.
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Governança e segurança de dados na nuvem
Quando aplicada de forma satisfatória, a administração de informações pode render análises de negócios relevante.
Para isso, é preciso saber onde os dados estão localizados, como se originaram, quem tem acesso e o que eles contêm.
TECNOLOGIA 52

13º Encontro Nacional Abrint
Com foco nos provedores regionais de Internet, o evento reúne diversas empresas para networking, além de
oferecer palestras técnicas sobre temas pertinentes ao setor de telecomunicações.
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Sua empresa está preparada para o metaverso?
As empresas estão sonhando grande, mas para acompanhar a tendência atual do metaverso, elas precisam de
uma nova abordagem para a infraestrutura digital e uma combinação de tecnologias.
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Seis fatores para escolher o melhor transceiver para sua rede
Selecionar a melhor opção pode ser uma tarefa árdua. As necessidades de banda larga continuarão
aumentando, tornando mais importante do que nunca ter uma rede eficiente projetada com o hardware certo
para o trabalho.
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Dicas para melhorar a segurança de switches e OLTs
Os ataques e tentativas de invasões estão cada vez mais próximos das estruturas dos provedores, que sofrem
com a afetação do tráfego ou com acessos indevidos, bloqueando ou apagando todas as configurações dos
equipamentos de rede.
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A expansão das redes neutras de fibra está criando uma
nova categoria de empresa no país: as “tel-techs”,
startups de telecomunicações que usam a tecnologia
como principal diferencial em relação às operadoras do
setor. A reportagem especial desta edição apresenta o
case da Obvious Fibra, um provedor de Internet 100%
digital com investidores do Vale do Silício e da Europa
que chega com o objetivo de conquistar 4 milhões de

assinantes em cinco anos – para tanto, usa a infraestrutura de FTTH – fiber
to the home da V.tal.

“O setor de telecomunicações, junto com o de serviços financeiros, é o
que tem a maior quantidade de usuários insatisfeitos. Por isso, queremos ser
a primeira tel-tech do Brasil que entrega o óbvio que ninguém oferece até
este momento: Internet veloz, acessível e de alta qualidade, com um preço
transparente e justo, além de um serviço impecável ao cliente. A nossa
proposta é ser a marca mais desejada em conectividade digital do Brasil nos
próximos anos”, afirma Gonzalo Fernández Castro, fundador e presidente
da Obvious Fibra, executivo com experiência no mercado financeiro.

Ao compartilhar uma infraestrutura já existente, as empresas podem
chegar rapidamente até seus assinantes, sem a burocracia do aluguel de
postes e sem a necessidade de elevados investimentos iniciais. “A rede
FTTH neutra pode surgir como um parâmetro fundamental para escalar
áreas de coberturas sem precisar puxar mais backbone ou abrir novos
pontos de presença. Com ela existe a possibilidade de se criar um market
place de venda de Internet, em que qualquer pessoa física ou jurídica poderá
vender planos de acesso sem ter um único metro de fibra puxada”, diz o
engenheiro Alan Araújo que mostra em seu artigo na página 30 as possíveis
formas de se compartilhar a rede. Os tradicionais swaps de rede e aluguel de
fibra já são velhos conhecidos dos profissionais. Mas hoje as alternativas
chegam às portas de CTOs e OLTs, com a divisão precisa e segura do sinal
somente no nível do feixe de luz. “A rede neutra é uma grande
possibilidade de negócios. É uma solução mais administrativa do que
técnica, uma vez que tecnicamente não há gargalo”, afirma o especialista.

Nesse cenário, vale destacar a importância de OLTs virtualizadas, que
permitem a criação de slices (fatias) com logins e senhas próprias, garantindo
maior segurança aos provedores que utilizam o equipamento. Um outro
artigo desta edição, sobre redes neutras abertas (página 38), detalha a grande
oportunidade que as operadoras de redes neutras têm à sua frente. Para
novas e futuras instalações, a VOLTHA, parte do projeto SEBA da ONF -
Open Network Foundation, é um fator estratégico, gerando reduções
significativas de Capex e Opex das novas implementações, como vem
acontecendo mundialmente entre os pioneiros na adoção dessas tecnologias.

O market place do mercado de fibra

Sandra Mogami – Editora
sm@arandaeditora.com.br
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HostDime investe em
planta fotovoltaica para
alimentar data center

A HostDime está construindo uma
usina de energia fotovoltaica na zona
rural do município de Pilar, a 55 km da
capital paraibana. Com a obra, prevista
para ser inaugurada em julho, a empresa
pretende atender a demanda atual do
data center Tier III sediado em João
Pessoa e mais 29% da expansão esperada
para 2022, resultando em uma economia
de aproximadamente R$ 800 mil já no
final do primeiro ano de implantação.

Na primeira fase de construção foram
utilizados 12 mil m² para a instalação
de 2002 módulos
fotovoltaicos de 540 Wp.  A
energia gerada será injetada
na rede da concessionária
local. O investimento inicial
é de R$ 5,5 milhões. A área
adquirida para o projeto é
superior a 50 mil metros
quadrados.

A equipe de engenharia
da HostDime adotou a
tecnologia MLPE (Module
Level Power Electronics, ou
Eletrônica de Potência em
Nível de Módulo), que
aumenta o rendimento de
energia devido à tolerância ao
sombreamento e eliminação do
mismatch, além de oferecer maior
confiabilidade e flexibilidade de projeto
da instalação fotovoltaica.

No primeiro momento, a usina terá
potência instalada de 1081,08 kWp, com
geração prevista de 122.500 kWh médio
por mês. Segundo dados do Laboratório
de Eficiência Energética em Edificações,
isso é equivalente ao consumo mensal
de mais de 800 residências brasileiras.

“Um data center é um grande
consumidor de energia. Conseguir
converter 100% desse consumo por
uma fonte limpa e renovável é motivo
de alívio para a organização, pois é
tecnologia aliada à sustentabilidade.
Todos os nossos data centers próprios
seguirão este padrão como meio de
contribuir para um mundo mais
consciente de suas responsabilidades”,
afirma Filipe Mendes, CEO da

HostDime, empresa norte-americana,
fundada em 2001 e com operações no
Brasil desde 2006, especializada em
armazenamento de dados, colocation e
servidores dedicados, com foco no
atendimento de médias e grandes
corporações. Além de João Pessoa, tem
data centers em São Paulo, Orlando
(EUA) e em Bogotá, na Colômbia,
estes dois últimos Tier IV.

“Para nós, que oferecemos serviços
em data center, a energia é algo
estritamente necessário para a
conectividade e total disponibilidade de
que os nossos clientes precisam. O
projeto da usina fotovoltaica irá
garantir a independência energética de
forma sustentável”, diz.

Por ser um projeto de grande porte, a
empresa se certificou em adotar critérios
ambientais e medidas de sustentabilidade
para a construção da usina. A localização
do empreendimento é uma área já
desmatada e sem restrição de preservação.

Além da construção da usina
fotovoltaica, a HostDime vem
realizando uma série de ações para
melhorar a eficiência energética em suas
instalações, com destaque para o uso de
chillers com selo Go Green.
“Operamos mais de 2 mil litros de
água por mês ́ descartando´, por meio
de evaporação, apenas uma quantidade
equivalente a 1 copo”, diz o executivo.
Além disso, é realizado o revezamento
inteligente entre os chillers. Ou seja, se
uma unidade estiver operando, a outra
fica em stand by. A ação reduziu em
30% o gasto com ar condicionado e
manteve o sistema redundante e ativo.

No que se refere ao dia a dia do
escritório, já é adotado o descarte
responsável de lixo eletrônico, não é
utilizado material descartável
(evitando a geração de lixo
desnecessário) e todo o time conta
com conversas e treinamentos de
práticas sustentáveis que precisam
exercer. Uma outra ação foi a
substituição de lâmpadas por LED.
“Nosso escritório foi arquitetado
para aproveitar a luz solar ao
máximo”, diz.

A empresa também conta com
equipamentos com selos de
sustentabilidade e possui uma
estrutura em steel frame e drywall
composta de paredes com sete

camadas, que geram
economia de energia na
climatização. “Queremos
pensar em todos os
pontos, para que
consigamos ter, de fato e
por completo, uma
estrutura que não impacte
as próximas gerações”, diz
Mendes.

A demanda por serviços
de data center teve elevado
crescimento nos últimos
anos, principalmente com a
obrigatoriedade do
isolamento social e a
urgência de adaptação

durante a pandemia. “Clientes
ampliaram serviços, empresas nos
procuraram e nossas atividades
cresceram”, afirma. Como resultado, o
consumo de energia também
aumentou.

Concluído em 2017, o data center de
João Pessoa conta com 1500 m2

 totais
de área, sendo 500 m2 de piso elevado.
Segundo o CEO, a HostDime Brasil é
o data center mais certificado da
América Latina, com selos que validam
recursos indispensáveis para a
excelência da operação de missão
crítica, como qualidade de
infraestrutura, disponibilidade,
melhoria contínua, redundância,
segurança da informação,
continuidade, gestão de privacidade de
dados e satisfação de clientes.

HostDime – www.hostdime.com.br

Data center da HostDime em João Pessoa, PB
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Empresa de gerenciamento
de redes reforça time na
América Latina

A Infovista, especializada em
automação do ciclo de vida de redes,
incluindo o 5G, está reforçando o time
na América Latina. Com uma nova
base estratégica�em São Paulo e a
contratação de Michel Araújo como
vice-presidente para a região, a marca
espera crescer 50% ainda este ano,
impulsionada pela chegada do 5G ao
Brasil. A empresa comercializa o
conceito de NLA - Network LifeCycle
Automation, o qual possibilita
automatizar desde testes até a
resolução de problemas nas redes.

No país desde 2007, a empresa é
responsável por viabilizar toda a
operação, assim como proporcionar
visibilidade e a solução de problemas
de redes móveis e fixas. Por meio de
um portfólio nativo de nuvem aberto
e integrado, automatiza
tarefas, fluxos, análises e
tomadas de decisão, e
elimina a complexidade,
além de fornecer
soluções compatíveis
com todas as
tecnologias e fabricantes
do mercado.

Para Araújo, o maior
objetivo neste ano é
garantir que as redes
críticas de dados e
telecomunicações
possam ser operadas,
mantidas e
automatizadas de forma simples, para
oferecer ainda mais qualidade nos
serviços prestados ao consumidor.
“Justamente por isso, houve o
investimento em pessoal e novas
bases estratégicas, para conseguirmos
atender as necessidades de todos os 33
países da América Latina e,
principalmente do Brasil, devido a sua
proporção territorial”, ressalta.  

Recentemente, a Infovista lançou
um pacote de soluções focadas em
aprimorar a experiência dos usuários
de redes através da automação de
processos usando inteligência
artificial e machine learning, o que é

de extrema importância para redes de
5G devido à natureza dinâmica de sua
arquitetura.

Com mais de 1500 clientes ao redor
do mundo, sendo 400 operadoras de
rede móvel, a empresa está presente
em 150 países em todos os
continentes. Entre as soluções
disponíveis, estão o Planet Cloud (que
permite planejamento e
dimensionamento dinâmico às redes),
o Automated Sweet Spot
Verification (acelera os testes de
aprovação de redes), o Smart
Capex (reúne dados diversos, inclusive
de tráfego em tempo real, sobre o
impacto do desempenho da rede na
receita) e o 360°Assurance (suporte à
garantia de experiência do cliente em
tempo real, correção preditiva e
automatizada). 

De acordo com a IDC, o total
gerado por tecnologias impulsionadas
pela alta conectividade trazida pelo 5G,
como big data, inteligência artificial,

IoT - Internet das
Coisas, realidade
aumentada, realidade
virtual e robótica, por
exemplo, deve gerar,
somente no Brasil, US$
2,7 bilhões em novos
negócios ainda em 2022.

Segundo relatório
da Juniper Research, a
receita global voltada
para a nova tecnologia
deve ultrapassar os
US$ 600 bilhões em 2026.
Até o mesmo ano, é
esperado um aumento

de 1,5 bilhão de Petabytes no tráfego
de dados celulares, gerado por
conexões 5G. Com essa velocidade,
mais de 80% dos dados 5G estarão
rodando em conexões de banda larga
móvel.

“2020 e 2021 foram os anos onde
tivemos a maior demanda por redes
de dados, especialmente por conta
dos smartphones, devido à
pandemia. Mas a chegada do 5G no
Brasil será o verdadeiro divisor de
águas, pois as operadoras não terão
outra alternativa a não ser preparar
suas redes para o altíssimo
crescimento do uso de dados e

necessidade de flexibilização para os
próximos cinco anos. Ou terão que
arcar com as consequências, como
diminuição na receita, perda de
clientes e subutilização da
tecnologia”, conclui o vice-presidente.

Infovista – https://www.infovista.com/

Mais de 4 mil km de cabos
de telecomunicações
foram roubados em 2021

De acordo com a Conexis Brasil
Digital, que reúne as empresas de
telecomunicações e de conectividade,
em 2021 foram furtados ou roubados
4,12 milhões de metros de cabos de
telecomunicações. As ações
criminosas deixaram mais de
6 milhões de clientes sem acesso a
serviços de comunicação e, com isso,
privados de contato com serviços
essenciais como polícia, bombeiros e
emergência médica.

São Paulo segue sendo o estado que
mais sofre. No ano passado foram
furtados 1,081 milhão de metros. Em
segundo lugar ficou o estado do
Paraná, com 608,5 mil metros de
cabos furtados ou roubados, seguido
pelo Rio de Janeiro, com 504,1 mil
metros. No Rio Grande do Sul,
estado que ocupou a quarta posição, a
quantidade de cabos furtados
aumentou 75% em 2021 na
comparação com 2020, passando de
187.676 metros para 328.959 metros.

Ao longo de 2021, principalmente
no segundo semestre, o setor
intensificou o diálogo com
autoridades federais, estaduais e
municipais para a promoção de ações
de combate ao furto, roubo e
vandalismo de cabos e equipamentos.
Como reflexo dessas ações, em 2021,
foi registrado um volume de cabos
roubados 11% menor que o registrado
em 2020, quando foram furtados ou
roubados 4,6 milhões de metros.

O setor de telecomunicações tem
defendido uma ação coordenada de
segurança pública envolvendo o
Judiciário, o Legislativo e o Executivo,
tanto o federal quanto os estaduais e

Michel Araújo, VP da
Infovista: foco em
inteligência artificial
e machine learning
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municipais, e a aprovação de projetos
de lei que aumentem as penas desses
crimes e ajudem a combater as ações
criminosas.

O setor também defende a punição de
empresas que compram equipamentos
furtados ou roubados, além da
mudança da regra que penaliza as
operadoras quando o serviço é
interrompido em decorrência do crime.

No final do ano passado, o setor
divulgou uma Carta Aberta à
Sociedade alertando para o impacto
dessas ações criminosas, que se soma a
um outro problema ainda mais
delicado, que é o bloqueio de acesso
das equipes das prestadoras para a

manutenção de seus
equipamentos, usados
para a prestação do
serviço.

As operadoras ficam
sem acesso aos
equipamentos e
impedidas de dar a
manutenção necessária à
prestação do serviço,
assim como para a
eventual substituição dos
itens roubados. Já os
consumidores ficam
reféns, privados dos
serviços ou obrigados a

contratá-los de empresas ilegais,
controladas pelo crime organizado, sem
quaisquer direitos, garantias e sujeitos a
preços abusivos.

Conexis – Tel. (61) 2105-7455
Site: www.conexis.org.br

Smart Modular
inaugura fábrica
em Manaus
A Smart Modular Technologies
inaugurou uma nova fábrica em
Manaus, AM, com investimento inicial

de R$ 150 milhões, para a produção de
até 5 milhões de módulos de memória
DRAM, módulos de memória
DRAM, 1,5 milhão de SSDs - Solid
State Drives e de 500 mil conectividade
para IoT - Internet das Coisas,
totalizando 7 milhões de unidades no
primeiro ano de funcionamento, que
serão somadas a até 20 milhões de
circuitos integrados de memória, a
serem testados e marcados na nova
fábrica, ampliando a capacidade de
testes de componentes
semicondutores.

Com a operação, a empresa tem a
previsão de gerar 160 empregos diretos
locais. “A nova estrutura permitirá
ampliar as linhas e a oferta de
produtos, atuar estrategicamente em
outros segmentos e voltar a destinar
parte de produção para o mercado
externo”, afirma Rogério Nunes,
presidente da Smart no Brasil.

A produção em escala comercial da
nova fábrica foi iniciada no final de
2021 e já atende às maiores empresas
fabricantes de computadores pessoais,
servidores e smartphones instaladas no
país. “A Zona Franca de Manaus
combina localização estratégica e
ambiente regulatório favorável. Esses
fatores são ainda mais importantes
para o setor de semicondutores, que

Ações criminosas deixaram mais de 6 milhões
de clientes sem serviço no ano passado
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tem apresentado crescimento jamais
visto e que pode trazer grandes
oportunidades de negócios para o
Brasil”, complementa Nunes.

Com investimentos acumulados no
Brasil que superam R$ 1,5 bilhão em
infraestrutura produtiva, máquinas e
equipamentos, além de outros R$ 600
milhões já investidos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação, a empresa
foi responsável pela inauguração do
primeiro laboratório de prototipagem e
testes de componentes semicondutores
do Brasil, em 2017, em parceria com o
Instituto Eldorado, em Campinas, SP,
ainda único no Hemisfério Sul. Sua
unidade de Atibaia, SP, que conta com
mais de 550 profissionais, tem capacidade
de encapsular mais de 150 milhões
circuitos integrados por ano e produzir
componentes com empilhamento de
até 11 chips.

Integrante do grupo Smart Global
Holdings, a Smart é especializada em
design, manufatura e comercialização de
componentes e dispositivos de memória
para diversos segmentos, contando com
tecnologia própria e totalmente
desenvolvida no Brasil. A trajetória no
Brasil teve início em 2002, com a aquisição
de um negócio local de montagem de
módulos de memória. Três anos depois, a
empresa foi pioneira no desenvolvimento
do complexo processo de
encapsulamento de circuitos integrados de
memória, passando a produzi-los em

escala comercial no país. Mais
recentemente, a empresa desenvolveu e
passou a fabricar dispositivos de
conectividade para IoT baseados em
tecnologia LPWAN, aproveitando o
aumento exponencial da computação em
nuvem e o crescimento da comunicação
entre dispositivos inteligentes.

Smart Modular - Tel.  (11) 4417-7200
Site: www.smartmodular.com.br

TIM Live oferece
Wi-Fi 6 para clientes
residenciais
A  TIM, através da TIM Live
Ultrafibra, está oferecendo o modem
Wi-Fi 6 a assinantes residenciais.
Inicialmente, a tecnologia está

disponível no plano de 1 Gbit/s e
deve ser incluída em demais planos
ao longo do ano.

Atendendo à demanda do mercado
cada vez mais crescente por casas
conectadas e inteligentes, a tecnologia
permite melhorar a qualidade do
serviço com aumento de velocidade
de transferência em até 40% e conectar
um número maior de dispositivos
sem perda de velocidade e qualidade
de transmissão – o que pode
acontecer quando uma pessoa está
jogando online e outra está em
streaming, por exemplo. Outras
vantagens são a maior segurança, com
criptografia mais robusta; menor
consumo de energia; e a redução de
interferências entre aparelhos, fato
comum, especialmente em locais com
muitos terminais funcionando
simultaneamente, como condomínios.

“Muitas vezes se tem uma boa
conexão de fibra, mas a experiência é
prejudicada com um modem Wi-Fi
antigo. Queremos que o cliente tenha
acesso à melhor tecnologia e não precise
gastar mais em equipamentos
adicionais”, diz Fabricio Bindi, Diretor
de Soluções Residenciais da TIM Brasil.
Segundo ele, com cada vez
mais serviços conectados à rede, como
câmeras de segurança, uso intensivo de
vídeo (para aulas ou para trabalho) e
jogos, é fundamental um bom
equipamento em casa. “É como usar um
smartphone de cinco ou seis anos atrás e
querer a performance de um novo”, diz.

Com taxa de transferência de até 3,2 Gbit/s
e porta Ethernet de 2,5 Gbit/s, o roteador
CPE da Sagemcom F@ST 5670
oferece quatro vezes mais capacidade de
conexão e é 100% compatível com

padrões anteriores.
Possui easy mesh,
suporte à
criptografia WPA3 e
funcionalidade Band
Steering, que faz a troca
inteligente das bandas
2,4 e 5 GHz para
melhorar a distribuição
de sinal e manter a
estabilidade, sem
intervenção do usuário.

TIM – www.tim.com.br

Entre os produtos a serem fabricados estão módulos de conectividade para
IoT

Tecnologia 802.11ax permite aumento de até
40% na velocidade de navegação
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Procergs recebe aporte
de R$ 87,9 milhões em
infraestrutura de TI

No ano em que a Procergs - Centro de
Tecnologia da Informação e
Comunicação do Estado do Rio
Grande do Sul completa 50 anos de
existência, o governo gaúcho anuncia o
aporte de R$ 87,9 milhões na atualização
tecnológica da corporação, que deverá
melhorar o processo de digitalização
em curso no Estado.

Este aporte financeiro, já previsto
através do Decreto Estadual
Nº 56.337, publicado em 24 de
janeiro, será aplicado na modernização
da infraestrutura da empresa,
incluindo telecomunicações, segurança
da informação e LGPD e construção

de mais um data center para 
DR - Disaster Recovery (recuperação
de desastres), condição para que o
governo consiga atingir, ainda em
2022, a meta de garantir 100% dos
serviços digitais.

Os investimentos previstos
promoverão o upgrade no parque
tecnológico que atende aos diversos
órgãos do Estado, aumentando a
capacidade e segurança dos serviços
disponibilizados para a sociedade.
“A implementação do governo digital
passa por uma Procergs forte, atualizada

e preparada para enfrentar
os novos desafios que a
gestão pública impõe”,
diz o secretário de
Planejamento,
Governança e Gestão,
Claudio Gastal.

Já o diretor-presidente
da Procergs, José
Antonio Leal, entende
que a chegada de novos
recursos é um imperativo

diante dos desafios que a companhia tem
pela frente. “Todas essas ações de
modernização na infraestrutura de TIC, a
serem implementadas neste ano e em
2023, são fundamentais para que
possamos seguir contribuindo com o
Estado em sua transformação digital. A

digitalização é um processo irreversível,
de acordo com os estudos do Gartner, e
nós precisamos manter a robustez do
parque tecnológico para continuar
cumprindo com a missão de auxiliar o
Estado na prestação de melhores
serviços à sociedade por meio da
tecnologia”, diz Leal.

A Procergs é uma sociedade de
economia mista que iniciou suas
atividades em 28 de dezembro de 1972
como órgão executor da política de
informática do Estado. Especializada no
desenvolvimento de soluções de alto
valor agregado, a companhia atua em
100% dos órgãos do executivo estadual
e processa diariamente milhões de
transações vitais para o funcionamento
do governo gaúcho.

Procergs – Tel. (51) 3210-3100
Site: www.procergs.com.br

Brasil TecPar fecha ano
como 11ª maior operação
de Internet do país

O valor líquido de mercado (valuation)
do Grupo Brasil TecPar, composto pelas
empresas Amigo Internet, Ávato
Tecnologia, Bereit Engenharia e Safety

Sede da Procergs em Porto Alegre
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Uma solução 360º 
para o gerenciamento 
físico e lógico da sua 
infraestrutura de TI
Em tempos de alta demanda por processamento de 
dados e acelerada transformação digital da economia, 
mitigar os riscos de outage do seu ambiente de missão 
crítica, garantindo a operação, é vital para as empresas 
e organizações.

Temos uma equipe de mais de 430 técnicos distribuídos em 
25 dos 27 estados brasileiros e na América Latina. Garantimos 
SLAs reduzidos, alta disponibilidade e redução de custos, com a 
máxima segurança e eficiência energética da infraestrutura de TI.

Fale com 
nossos 
especialistas:  

(11) 4410-4380         
www.green4t.com 

On IT Management
Gestão do ambiente operacional - servidor, 
storage e networking - em seu gerenciamento 
lógico e no break & fix.

Life Extended
Serviço de manutenção pós-garantia do data 
center com atendimento unificado e multivendor.

Ongoing
Gestão especializada para infraestrutura 
de TI que compreende ações preventivas, 
preditivas, evolutivas e corretivas para garantir a 
continuidade das operações, mitigando os riscos 
de outage.

Online
Monitoramento remoto em tempo real do data 
center, garantindo alta disponibilidade e confiança 
ao seu negócio.  
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Cables, teve um incremento de 131% no
último ano. Já para 2022 a projeção é
uma adição de 71,02% na receita bruta
da companhia. Além disso, conforme
dados da Anatel, o grupo fechou o ano
como a maior operação de Internet do
Rio Grande do Sul e a 11ª maior
operação de Internet do país, com 0,7%
do mercado nacional e tendo subido
8 posições no ranking.

Foram 14 operações adquiridas ao
longo de 2021 nos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de
Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul. Com isso, a
abrangência da companhia deixou de
ser regional e passou a ser nacional,
com um total de 94 unidades de
negócios e de relacionamento
espalhadas nestes seis estados.

O crescimento também foi
observado por meio do número de
colaboradores. Em 2020, cerca de 700
profissionais atuavam nas quatro
marcas (Amigo Internet, Ávato
Tecnologia, Bereit Engenharia e Safety
Cables). Já em 2021 essa quantidade
de colaboradores aumentou
consideravelmente, chegando a mais
de 1900, incluindo os das empresas
adquiridas.

Em 2021 a companhia conquistou
200 mil novos clientes, a maioria
proveniente das aquisições, passando
de uma base de 100 mil para uma de
300 mil. Com isso, a Brasil TecPar está
mais próxima de alcançar o seu
objetivo de atender 1 milhão de
pessoas até 2023.

Quanto ao número de home passed
(pontos de acesso a residências) o
aumento foi de seis vezes, passando de
200 mil em 2020 para 1,2 milhão em
2021. A rede também teve seu tamanho
duplicado ao longo do último ano,
partindo de 6 mil quilômetros de fibra
óptica para 12 mil quilômetros.

Além disso, a Brasil TecPar conquistou
ao longo de 2021 três certificações
importantes: ISO 27001 por Gestão da
Segurança da Informação; MANRS, por
Gestão e Segurança de Roteamento de
Redes; e GPTW, classificando a
companhia e suas subsidiárias como
excelentes locais para trabalhar.

Brasil TecPar – www.brasiltecpar.com.br

Mais de 70% das organizações

são afetadas pela escassez de

habilidades de cloud

A Cloudreach, uma empresa da Atos,
provedora de serviços de cloud,
divulgou novos dados destacando as
tendências de tecnologia em nuvem.
Mais de 70% dos líderes de TI
entrevistados em todo o mundo viram
a lacuna de habilidades como uma
preocupação urgente, com mais da
metade alegando que isso desacelerou
(46%) ou representou uma crise
existencial para a empresa (9%).

Os dados foram publicados no estudo
da IDC “How to be a Digital Leader in
2022” e encomendados pela Cloudreach e
pela AWS - Amazon Web Services,
apoiando a iniciativa Atos OneCloud. A
pesquisa também investiga
o papel atual e em
expansão da tecnologia de
nuvem no apoio ao
crescimento dos negócios e
aos esforços de
sustentabilidade.

À medida que mais
organizações correm para
adotar a tecnologia em
nuvem para melhorar a
eficiência e a
sustentabilidade, o
relatório mostra como o
setor precisa mais do que nunca de
profissionais qualificados para manter as
operações. Os líderes de negócios estão
descobrindo que suas iniciativas de
transformação na nuvem são cada vez
mais prejudicadas pela falta de mão de
obra, com 34% dos entrevistados
explicando que a escassez reduziu sua
capacidade de operar e lançar serviços.

A baixa oferta de habilidades também
está afetando a inovação, causando alta
rotatividade de funcionários e inflação de
salários. Recursos multinuvem,
desenvolvimento de sistemas em nuvem
e governança foram as três principais
áreas mais impactadas pela lacuna de
habilidades, de acordo com os
entrevistados.

“A pesquisa confirma que há uma
escassez de talentos em nuvem hoje,
ameaçando projetos de transformação
que são essenciais para a sobrevivência

dos negócios”, afirma Brooks
Borcherding, CEO da Cloudreach.
“Arquitetos e engenheiros talentosos
são vitais para cumprir a promessa da
nuvem para as empresas, e as
oportunidades são enormes para suas
carreiras. Essa lacuna de habilidades
representa um desafio para as
organizações encontrarem novas
maneiras de recrutar, contratar e
aprimorar talentos; incluindo a remoção
de barreiras de entrada que
historicamente limitaram a diversidade
dentro da indústria”.

“As empresas reconhecem a
importância da infraestrutura em
nuvem para o crescimento e efetividade
da operação, e este estudo confirma que
a demanda por serviços de nuvem
continuará crescendo”, afirma Vittorio
Sanvito, Diretor de Desenvolvimento

de Parceiros da região EMEA da AWS.
“Por isso estamos trabalhando tão
duro para ajudar a diminuir essa lacuna
no mundo com nossos parceiros como
a Cloudreach e a Atos. A AWS também
se comprometeu a ajudar 29 milhões
de pessoas em todo o mundo a
desenvolver suas habilidades
tecnológicas com treinamento gratuito
até 2025. Estamos trazendo mais
pessoas para carreiras profissionais e
aumentando a diversidade da força de
trabalho”.

A escala de preocupação com a lacuna
de habilidades permaneceu consistente
nas organizações de Cloud na América
do Norte e na Europa. O Fórum
Econômico Mundial estima que, até
2025, metade da força de trabalho
global precisará de requalificação e 97
milhões de novos cargos surgirão
devido à digitalização. Com menos

Escassez de mão de obra reduziu a capacidade
das empresas de operar e lançar serviços
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trabalhadores qualificados do que
empregos abertos e uma demanda
crescente no horizonte, as organizações
em nuvem lutarão para manter suas
equipes e operações.

“O estudo mostra que a nuvem é
crucial para atingir as metas de emissões
de carbono. Empreendimentos
consomem menos energia e reduzem
sua pegada ambiental ao migrar para um
ambiente de nuvem”, afirma Carla
Arend, Diretora Sênior de Programas e
Analista Líder de Cloud na Europa no
IDC. “Para serem impactantes, as
práticas de sustentabilidade precisam ser
incorporadas à empresa nos processos
de negócios. Essas vão além do
rastreamento de emissões de CO2 ou
consumo de energia, mas através de
práticas mais ecológicas em todo o ciclo
do negócio.”

A pesquisa coletou dados de 610
líderes de negócios de TI na América
do Norte e na Europa em grandes
empresas em uma ampla gama de
indústrias. “No Brasil vemos um
cenário parecido com uma lacuna forte
de profissionais de TI no geral”, afirma
Fabio Beato, Head de Cloud da Atos
na América do Sul. “A tecnologia em
nuvem não é útil apenas para a
operação dos negócios, mas também
pode ajudar as empresas a avançarem
nos objetivos ESG, como a
sustentabilidade.”

Cloudreach - www.cloudreach.com

Fintech Nexoos
oferece crédito
para provedores
A Nexoos, fintech que já transacionou
cerca de R$ 800 milhões em créditos para
PMEs - Pequenas e Médias Empresas de
todo o Brasil em quase seis anos de
operação, mais do que triplicou o
número de provedores de Internet que
receberam financiamento: eram 26 até
março de 2020 e, atualmente, são 87.

“É um tipo de negócio que exige um
investimento inicial que não é baixo, mas
que se adequa muito com o tipo de
operação em que faz sentido a tomada de
crédito. Não é para tampar buracos no

orçamento ou resolver problemas, mas
para expansão, investimento em
infraestrutura. Nesse cenário, empresas
mais sólidas têm um retorno com grau
de confiança grande, e vemos empresas,
ainda que de porte pequeno ou médio,
buscando capital para crescer e
apresentando ótimos indicadores, tanto
que buscam crédito para expandir para
outras cidades”, explicou Daniel Gomes,
CEO da Nexoos.

Este é o caso da TDKOM, que
completa 25 anos de operação em 2022 e
atua mais ativamente na região oeste do
estado de São Paulo. Localizada em
Ourinhos, a empresa atinge também 20
municípios à volta, parte da capital e da
Grande São Paulo. Tinha um plano de
expansão dentro do triênio 2020-2022
que só foi possível executar, em meio à
pandemia de Covid-19, graças a uma
mudança de estratégia administrativa,
aceitando ter dívidas controláveis para
crescer. Assim, conseguiu financiar, até
agora, R$ 1,9 milhão com a Nexoos nos
últimos dois anos.

“A pandemia trouxe impactos para o
mercado, como o aumento da necessidade
de conectividade. Isso acelerou o nosso
plano de expansão, e um dos desafios foi
o acesso ao crédito. Quando parceiros
anunciaram que parariam de operar,
trabalhamos alternativas e encontramos a
Nexoos. O primeiro contrato foi em maio
de 2020, tudo foi resolvido de forma bem
simples e rápida, digitalmente, para
aprovar e operar, casando com a nossa
necessidade e urgência. Desde então, já
fizemos sete contratos com a Nexoos, que
tem nos ajudado a financiar o crescimento
neste triênio que se encerra agora”,
explicou Rodrigo Capriles Smith, CEO da
TDKOM.

“O recurso que conseguimos com a
Nexoos foi vital, porque o mercado de
provedores de Internet é de capital
intenso, com retorno dentro de uma
margem muito boa, mas ninguém
consegue crescer sem um recurso
externo e estrutura. Como o mercado
mostrava uma tendência de
consolidação, por estratégia, precisamos
nos manter relevantes, executar os
passos do nosso plano de expansão e
romper barreiras. Foi assim que, nos
últimos dois anos, contratamos 65
funcionários, inauguramos oito lojas no

interior, passamos a atender 19 novas
cidades, atingimos 100% de cobertura
de fibra óptica, fazendo nossa rede
crescer 860 km, e quadruplicamos a base
de clientes, atingindo 22 mil assinantes.
Mas, até o fim de 2022, projetamos
superar 50 mil assinantes, baseados nos
nossos números. Desde 2020, a soma
do nosso crescimento orgânico como
empresa é de 121%”, completou o CEO
da TDKOM, indicando a importância
das PMEs no setor.

“Os provedores, principalmente os de
pequeno e médio porte, são responsáveis
por mais de 60% do atendimento de
banda larga no Brasil. Fomos diretamente
responsáveis por tornar possível o home
office, o estudo em casa. Tanto que, assim
que foram anunciadas as medidas
sanitárias, demos um upgrade a todos os
nossos clientes residências, sem qualquer
custo, para 300 Mbit/s.”

No caso da Gigalink, de Nova Friburgo,
RJ, a busca por crédito ocorre com a
Nexoos desde antes da pandemia. Nos
últimos quatro anos, a fintech financiou
cerca de R$ 3 milhões para a empresa, que
buscava ter capital de giro, expandir e
comprar outras empresas. Atualmente, a
Gigalink, presente em quase 30 cidades da
região serrana do Rio de Janeiro, viu seu
número de funcionários saltar de 250 para
400 desde 2020, alcançou um faturamento
anual de R$ 50 milhões no ano passado e
ampliou em mais de 80% sua base de
usuários.

“Com a pandemia, aumentou a
demanda. O provedor de Internet precisa
de recurso de investimento de
infraestrutura e serviço, para bancar folha
salarial, expansão, manutenção. E
vivemos um momento de troca de
tecnologia, passando de cabo de rede
para fibra óptica, em uma operação que
costuma ter um custo elevado. Com o
financiamento da Nexoos, pudemos
unificar a qualidade a todos, com a fibra
óptica. E alavancamos com a compra de
pequenos provedores, contratando os
funcionários deles também e investindo
em atendimento, porque o que diferencia
um provedor do outro é o
atendimento”, apontou Vinicius Castro,
supervisor financeiro da Gigalink.

Diante do cenário, que aponta ainda
uma melhora em telecomunicações
com a entrada da tecnologia 5G, a
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perspectiva na Nexoos é de ampliar a
oferta de créditos para empresas do
setor. “O diferencial é que a Nexoos
acredita nesse segmento e entende
muito bem a dinâmica do negócio,
avaliando o valor da demanda do
crédito, se cabe no pagamento das
parcelas e se a operação, como um
todo, faz sentido tanto para a empresa
que está tomando crédito quanto para
os investidores que vão financiar essa
operação”, diz Daniel Gomes, CEO
da fintech.

Nexoos - Tel. (11) 4949-5929
Site: www.nexoos.com.br

IPTP lança
ferramenta gratuita
para comparar IXs
A IPTP Networks, provedor global de
telecomunicações, lançou um programa

gratuito de calculadora para rastrear e
comparar IXPs - Internet Exchange
Points em todo o mundo.

A calculadora IXP Compare analisa
conjuntos de dados com tecnologia
PeeringDB e cria apresentações visuais
baseadas em vários parâmetros e cinco
domínios: peers, peers abertos,
conexões, porcentagem de IPv6 e
velocidade geral. Todas as informações
podem ser obtidas escolhendo os
nomes IXP de destino na caixa de
ferramentas.

A IXP Compare apresenta uma lista
completa de membros de peering com
seus nomes e ASN - número do
sistema autônomo. Além disso, possui
opções para visualizar os pares mútuos
e exclusivos dos IXPs escolhidos.

Segundo a IPTP, a ferramenta é
especialmente útil para provedores
de Internet, empresas de serviços
financeiros e empresas
multinacionais com escritórios
localizados em todo o mundo, que

estão procurando uma comunidade
IX adequada para participar. Ao
fornecer uma comparação gráfica
detalhada, a IXP Compare oferece
uma oportunidade para os
provedores de rede revisarem
instantaneamente os IXPs
escolhidos na área geográfica
desejada e ajudar no planejamento
global de negócios.

“Como o IX Transit e o Remote IX
são alguns de nossos serviços mais
populares, muitas vezes encontramos
vários clientes com dificuldades para
tomar decisões sobre as comunidades
IX mais adequadas”, diz Vladimir
Kangin, CEO e cofundador da IPTP
Networks . “Com o IXP Compare, os
tomadores de decisão podem se sentir
mais confiantes e agilizar a busca pelo
melhor IXP para atender às
necessidades do negócio”, diz.

A ferramenta pode ser acessada
gratuitamente no link: https://
www.iptp.net/es_ES/iptp-tools/ixp/.
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Desktop aumenta a
base de assinantes
em 186% em 2021
Os resultados do balanço financeiro de 2021 da Desktop,
divulgados no dia 30 de março, apontam para um crescimento de
106% da receita bruta em relação ao período anterior,
atingindo R$ 436,1 milhões. No ano, o Ebitda ajustado
atingiu R$ 146 milhões. O lucro líquido ajustado
apresentou crescimento de 16% em 2021, contra 2020,
atingindo R$ 45 milhões. Com sede em Sumaré, SP, a empresa
realizou cinco aquisições em 2021, acrescentando 275 mil acessos
à base. As adições líquidas orgânicas somaram 123 mil em 2021.

Segundo dados da Anatel, em 2021, a Desktop foi um dos
provedores que mais cresceram no Brasil, alcançando 612 mil
acessos, contra 214 mil no mesmo período de 2020, o que
representa 186% de aumento no total de assinantes.

Mais de 2 milhões de HP - Homes Passed foram
adicionados à cobertura em 2021, distribuídos em 97 novas
cidades. A empresa fechou o ano com atendimento em 122
municípios no Estado de São Paulo. Os demais assinantes
resultaram de uma estratégia de aquisições: Netion (15 mil),
C-Lig (47 mil), Starnet (20 mil), Net Barretos (63 mil) e LP
Net (130 mil).

“Net Barretos e LP Net se posicionam como dois dos
ativos mais relevantes no Estado. Tais aquisições nos

aproximam das
regiões do sul de
Minas Gerais e do
norte do Paraná,
abrindo o leque de
potencial
expansão”,
acrescenta Bruno
Leão, Diretor de
M&A e Relações
com Investidores.

No fim de
dezembro de 2021, a Desktop assinou a aquisição da Infolog,
com aproximadamente 16 mil acessos, o que eleva o número de
assinantes para cerca de 628 mil. Os resultados da operação serão
consolidados nos resultados do primeiro trimestre de 2022.

A oferta dos serviços nas cidades foi acompanhada pelo
aumento da infraestrutura, que soma 9 mil km de
backbone e 31 mil km de acesso FTTH. Em 2021, houve a
adição de 33,4 mil km de rede, o que representa um
incremento de 467%.

“Com o propósito de ‘conectar o presente com o futuro’, a
Desktop acelerou seu crescimento e o movimento de
consolidação de provedores no Brasil. Mas ainda existem
diversas oportunidades de expansão, tanto organicamente
como através de M&As”, conclui Denio Alves Lindo, CEO.

Desktop - www.desktop.com.br

Com cinco aquisições, provedor
fechou 2021 com 612 mil
acessos no Estado de São Paulo

Informações PAG NOVO 2.pmd 26/04/2022, 14:0121
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A expansão das redes
neutras está
possibilitando a
criação de uma nova
categoria de
empresas, a “tel-tech”.
É o caso da Obvious
Fibra, nova operadora
de banda larga 100%
digital, com
investidores do Vale do
Silício e da Europa,
que usa a
infraestrutura da V.tal
para oferecer os
serviços a seus
assinantes. A
reportagem a seguir
traz uma atualização
das informações das
empresas que
compartilham rede no
mercado brasileiro.

Operadoras
de redes
neutras

Sandra Mogami, da Redação da RTIRTIRTIRTIRTI

Para os provedores de Internet, usar
uma rede neutra traz vantagens

financeiras, uma vez que é possível usar
uma infraestrutura já existente para
chegar rapidamente até seu assinante,
sem elevados investimentos iniciais.
Com a limitação de espaço em postes e
a necessidade de rápida expansão da
banda larga, o compartilhamento
torna-se uma opção
cada vez mais
interessante.

Os provedores
podem começar a
ativar assinantes da
noite para o dia e
gerar receita. No
novo modelo, é
possível explorar o
investimento já
realizado por outra
operadora, abrindo
oportunidades para
as empresas que
estão limitadas
regionalmente e favorecendo seu
crescimento orgânico e inorgânico.

Uma outra vantagem da rede neutra é
a capacidade de evolução da tecnologia
óptica, como XG-PON e XGS-PON,
que demandam investimentos bastante
elevados. Grandes empresas têm
volume e poder de negociação com
fornecedores, em especial na adoção
massiva de CPEs.

O conceito de rede neutra vai além do
simples aluguel de fibra apagada e

swap, avançando sobre a camada de
software responsável pela operação das
várias redes que compartilham a mesma
infraestrutura. Além de todas as
vantagens, a rede neutra ainda
potencializa a conversão das portas
disponíveis das CTOs em clientes de
parceiros. Um artigo técnico sobre o
assunto pode ser conferido na página 30.

A seguir apresentaremos as
operadoras que estão apostando no
mercado de fibra óptica com a oferta de
redes neutras no país.

American Tower

Em 2018, quando concluiu a compra
de ativos da Cemig Telecom, em 2019,
a American Tower lançou sua rede
neutra FTTH - Fiber-to-the-Home no
estado de Minas Gerais. “A solução
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replica nosso modelo bem-sucedido de
compartilhamento de torres, permitindo
que várias operadoras utilizem a
infraestrutura de fibra óptica, o que
evita investimentos redundantes e
promove um maior acesso a empresas
que queiram expandir a oferta de
serviços de conectividade”, diz Daniel
Laper, diretor de Novos Negócios e
IoT da American Tower.

Somados os quatro países onde a
empresa explora os modelos de FTTH,
FTTT (fibra até a torre) e serviços no
atacado, são mais de 46 mil km de fibra
instalados no Brasil, Argentina e
México (provenientes de aquisições) e
uma startup de FTTH na Colômbia.
No Brasil, a rede abrange, atualmente,
mais de 120 cidades com 24 mil km de
rede. “Estamos bem encaminhados
para implementar até 1 milhão de HPs
(homes passed) em 2022, e sempre
avaliando possibilidades de continuar
expandindo”, diz o
executivo.

O modelo adotado é
o de rede ativa, ou seja,
a rede da American
Tower vai desde a
eletrônica das OLTs até
a CTO. “Quando
concebemos nosso
modelo para o
lançamento em 2019,
buscamos maximizar a
eficiência do
compartilhamento.
Dessa forma, a rede
nasceu planejada e
implementada
multioperadora, ou seja,
com cada um dos elementos e
arquitetura projetados para receber
várias operadoras dos mais diversos
portes. A solução é mais eficiente do
ponto de vista de infraestrutura, uma
vez que permite o compartilhamento
de postes, dutos, operação e
manutenção, energia e até mesmo
fibra, com o compartilhamento no
nível do feixe de luz”, afirma. O
modelo é similar ao RAN Sharing, de
rede wireless, mas em fibra”, diz
Laper. As operadoras parceiras ficam
com a responsabilidade de interligar a
rede com o seu core e de levar o drop
até a casa do seu assinante.

De acordo com o executivo, as redes
neutras ativas têm um componente
tecnológico importante e, sendo um
investimento de infraestrutura pensado
para o longo prazo, é preciso considerar
as evoluções que certamente acontecem
nesse período. “Um exemplo foi quando,
no início de 2021, habilitamos a
tecnologia XGS-PON, permitindo que os
clientes comercializem velocidades de até
10 Gbit/s para os clientes finais”, diz.

Outro ponto importante diz respeito à
facilidade de integração via APIs,
interfaces padrão que conversam com os
sistemas e processos de cada operadora.
“Cada operadora tem uma realidade
distinta, então além de evoluir
continuamente nossas APIs, lançamos
também uma plataforma digital
justamente buscando abstrair e
simplificar ao máximo esse
onboarding”, diz. Com o recurso, uma
das operadoras clientes conseguiu ativar

seus primeiros clientes
em dois meses apenas.

Num contexto mais
amplo, para suportar o
desenvolvimento de
negócios em fibra óptica
(no modelo FTTH) e de
IoT - Internet das Coisas,
assim como em outras
áreas, como data centers e
novos modelos em 5G, a
American Tower
anunciou recentemente a
criação de uma unidade
regional de novos
negócios para a América
Latina. “Estamos sempre
buscando parcerias com

os clientes e players relevantes do
mercado, seja para movimentos de fusão
e aquisição como para crescimento
orgânico”, diz.

De acordo com a conferência de
resultados anuais de 2021 da companhia,
os investimentos em redes de fibra
óptica já alcançaram a marca de mais de
US$ 1 bilhão nos últimos quatro anos na
América Latina e África. “O Brasil é um
país-chave na estratégia da empresa”,
afirma.

No Brasil, a companhia opera também
desde 2018 uma rede neutra para IoT em
tecnologia LoRaWAN, com presença
nacional incluindo todas as capitais e

abrangendo mais de 67% do PIB, com
um ecossistema com mais de 130
parceiros e cerca de 200 soluções, além de
16 acordos de cooperação técnica com
universidades, órgãos governamentais e
aceleradoras. “Em pouco mais de três
anos de operação comercial, mais de 5
bilhões de mensagens foram
transmitidas pela infraestrutura
compartilhada da empresa e, no ano
passado, anunciamos 5 milhões de
conexões em acordos firmados para os
próximos cinco anos, com evoluções
relevantes nas verticais de rastreamento,
cidades inteligentes e gestão de
iluminação pública”, finaliza Laper.

Site: www.americantower.com.br

FiBrasil

A FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica,
uma joint venture destinada à
construção, desenvolvimento e operação
de uma rede neutra de fibra
independente, em modelo de atacado, foi
criada em março de 2021. O Grupo
Telefónica e o CDPQ - Caisse de dépôt
et placement du Québec, grupo de
investimento global, detêm, cada um,
50% da FiBrasil sob um modelo de
governança de controle compartilhado.
A participação de 50% do Grupo
Telefónica é formada por meio da
Telefônica Brasil e da Telefónica Infra,
cada uma com 25%.

A empresa iniciou a operação em julho
de 2021 com 1,4 milhão de domicílios
cobertos em 34 cidades e fechou 2021
com 2 milhões. Atualmente, a empresa
está presente em aproximadamente 60
cidades e até o fim de 2022 espera alcançar
cobertura em 200 cidades. O plano é
ampliar sua infraestrutura de fibra para
6 milhões de residências nos próximos
quatro anos, cobrindo mais de 250
cidades. A Vivo é o primeiro cliente de
atacado, com dez anos de contrato, e
conta com a infraestrutura da FiBrasil
para chegar a 29 milhões de domicílios
até o final de 2024.

A Fibrasil tem a proposta de auxiliar o
negócio dos provedores e impulsioná-los
no mercado de banda larga por conta da
otimização de recursos. Com a FiBrasil,
esses provedores substituem o risco de
alto investimento inicial por um modelo
menos intensivo em capital.  

Daniel Laper, diretor
de Novos Negócios e
IoT da American
Tower: redes neutras
facilitam evoluções
tecnológicas

Especial-Redes Neutras PAG.pmd 26/04/2022, 14:0625
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A IJ Global, publicação britânica focada
no mercado global de infraestrutura, elegeu
a criação da FiBrasil como o “negócio do
ano” na América Latina no setor de
telecomunicações. O IJ Global Awards é
concedido anualmente às melhores
operações de infraestrutura e energia em
diferentes regiões do mundo, de acordo
com categorias específicas. “A premiação é
um reconhecimento do nosso
compromisso em ajudar os provedores de
banda larga e impulsioná-los no mercado
otimizando seus recursos. O território
brasileiro é continental e ainda possui
regiões sem acesso à Internet de
ultravelocidade. Temos a oportunidade de
ampliar e democratizar esse acesso,

tornando-o não
restrito aos
grandes centros
urbanos ou
cidades de médio
porte”, explica o
CEO da FiBrasil,
André Kriger.

Em agosto de
2021, a FiBrasil
anunciou a
aquisição da
Fiberty 1 SA
(antiga Phoenix
Fiber do Brasil),

administrada pelo fundo de
investimentos Blackstone. “A aquisição
ocorreu apenas um mês após o início
da operação da FiBrasil, reforçando o
compromisso de seus acionistas com
o avanço da infraestrutura de fibra”,
diz.

Fundada em 2018, a Fiberty 1 possui
mais de 1,5 mil km de fibra nos estados de
Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul, chegando em 170 mil
residências – a aquisição representou um
acréscimo de 11 municípios ao alcance
da FiBrasil. A transação incluiu também
outras 18 cidades em desenvolvimento,
com cerca de 310 mil domicílios cobertos.

As redes de fibra neutra funcionam
como uma alavanca para acelerar o acesso
da população à Internet de ultra
velocidade. Com essa movimentação,
a FiBrasil permitirá que as operadoras
atuem no mercado de fibra, com um
amplo pool de novas cidades, disponível
por meio do modelo de asset-light.

Site: www.fibrasil.com.br

MCD Telecom

A MCD Telecom, com sede em
Brasília, DF, conta com 4000 km de
backbone próprio em Brazlândia, Águas
Claras, Riacho Fundo 2, Taguatinga,
Ceilândia e Sol Nascente, todos
municípios do DF, além de Águas
Lindas de Goiás e Luziânia, GO. De
2022 até 2024 vai investir R$ 30 milhões
em rede neutra na região do Alto
Paranaíba, MG, contemplando as cidades
de São Gotardo, Carmo do Paranaíba,
Matutina, entre outras, totalizando 32
municípios. A empresa também está
finalizando um backbone entre Brasília e
São Gotardo e de São Gotardo e Belo
Horizonte, que somam cerca de1400 km
de extensão.

“Ajudamos o provedor a se
fortalecer”, diz o diretor Wesley
Gonçalves da Silva, que atua no
mercado de telecomunicações desde
2008 e comprou a MCD em 2018.
Segundo o executivo, o modelo traz
benefícios para os provedores, que ao
alugar as portas da MCD não precisam
mais de investimentos pesados para
expansão ou cobertura de uma área
nova. “Em vez de gastar R$ 1 milhão
para passar fibra em um pequeno
bairro, a empresa pode alocar os
recursos na compra de cabos drop e
equipamentos e já começar a vender o
serviço de banda larga”, diz.

Ao assinar o contrato, basta instalar
o equipamento PPoE no data center
da MCD, que também fornece o link
de Internet. O software smart OLT
faz a separação, provisionamento e
gerenciamento dos assinantes. O drop
a partir da CTO – caixa terminal
óptica e a instalação da ONU na
residência ficam a cargo do provedor,
que também se encarrega do
atendimento e suporte técnico ao
cliente. Para o assinante o serviço é
transparente.

Entre os 40 parceiros que já alugam
sua rede, há empresas pequenas que
antes só forneciam acesso via rádio e
agora conseguiram migrar para a
fibra, além de operações maiores,
com cerca de 20 mil assinantes, já
estabelecidas e com serviços FTTH,
mas que estão recorrendo à rede
neutra para aumentar a capilaridade.

André Kriger,
CEO da FiBrasil:
é preciso
democratizar o
acesso de
banda larga
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Para aderir ao modelo, a MCD
estabelece o mínimo de 50 portas
ativadas, o que gera uma receita de R$ 1000
por mês apenas com o aluguel da rede,
fora a contratação do link, sob demanda,
que é o carro-chefe da empresa. A MCD
também disponibiliza serviços gratuitos
de transmissão de TV aberta, alguns
streamings de vídeo e telefonia IP,

permitindo aos provedores oferecer
serviços completos aos assinantes. “Um
provedor constrói sua rede pensando em
uma participação de mercado de 20%,
30%. Na MCD pensamos em 100% de
ocupação. Eu posso colocar 10 empresas
trabalhando na minha rede”, diz o diretor.

De acordo com ele, os clientes finais
estão satisfeitos porque em algumas
cidades ou bairros havia apenas um ou
dois provedores de Internet atuando.
“Quando eu chego com o modelo de rede
neutra, rapidamente essas localidades
passam a ter cinco provedores. A
competição traz melhores preços e
serviços para a população”, finaliza.

Site: www.mcdtelecom.com.br

V.tal

Criada a partir da separação estrutural
dos ativos de infraestrutura de fibra da Oi,
a V.tal conta com uma rede neutra fim a
fim FTTH de cerca de 400 mil km de fibra
óptica, chegando a 2,3 mil cidades e mais
de 15 milhões de casas passadas (HP)
disponíveis para contratação de Internet
de fibra óptica, com plano de expansão
para 32 milhões em 2025. Cerca de 58% da
empresa pertence a fundos geridos pelo
banco BTG, que pagaram R$ 12,5 bilhões
em um leilão realizado com a Oi em
julho do ano passado.

Um dos clientes da V.tal é a Obvious
Fibra, que iniciou operação no dia 5 de abril
com o lançamento do serviço de Internet
de ultra velocidade em 35 bairros em Serra,
ES. O objetivo é conquistar 4 milhões de
clientes nos próximos cinco anos.

A Obvious Fibra é uma “tel-tech”,
startup que está investindo no mercado de
telecomunicações usando a tecnologia
como principal diferenciador em relação às
empresas tradicionais do setor. A nova
operadora de banda larga é 100% digital,
com investidores do Vale do Silício e da
Europa.

“O setor de telecomunicações, junto com
o setor de serviços financeiros, são os que
têm a maior quantidade de usuários
insatisfeitos. Por isso, queremos ser a
primeira tel-tech do Brasil que entrega o
óbvio que ninguém oferece até este
momento: Internet veloz, acessível e de alta
qualidade, com um preço transparente e
justo, além de um serviço impecável ao
cliente. Fazer o que tem que ser feito já é
algo disruptivo no setor e a nossa proposta
é ser a marca mais desejada em
conectividade digital do Brasil, nos
próximos anos”, afirma Gonzalo
Fernández Castro, fundador e presidente da
Obvious Fibra. O executivo vem do
mercado financeiro. Argentino, possui
MBA em Harvard e foi até 2020 Head
de Private Equity para América Latina de

Wesley Gonçalves, diretor da MCD:
mais de 40 provedores usam sua rede
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um dos maiores gestores do mundo, a
Partners Group.

Ao optar por alugar a infraestrutura de
fibra óptica, a Obvious Fibra não precisa
realizar investimentos em infraestrutura de
conectividade, direcionando o capital na
oferta de conteúdo, marketing e
atendimento aos clientes, com um suporte
tecnológico nativo. Com isso, consegue
implantar todo o serviço em prazos
menores, iniciando sua atuação comercial
também de forma mais rápida.

“Uma das vantagens da rede neutra é que
ela favorece o surgimento de novas
entrantes no setor de telecomunicações; ou
seja, mais investimentos, mais empregos e
mais opções para os consumidores.
Possibilitar a entrada de um novo player no
mercado de Internet brasileiro consolida a
nossa estratégia de atuação”, avalia Pedro
Arakawa, Chief  Comercial Officer da V.tal. 

A Obvious Fibra está oferecendo a seus
primeiros clientes um “período de
degustação” no primeiro ano, no qual o
cliente recebe 500 Mbit/s ao contratar o

pacote de 200 Mbit/s. Nos próximos seis
meses, vai expandir gradualmente a sua
operação para 23 novas cidades, distribuídas
por oito estados, das regiões Sul, Sudeste e
Centro Oeste, mais o Distrito Federal, em
parceria com a V.tal em mais de 4,2 milhões
de domicílios nessas localidades.  

Além de novas operações, a rede neutra
também tem sido usada para ampliar
coberturas e acelerar o crescimento. É o caso

Pedro Arakawa (à esq.), Diretor
Comercial da V.tal, e Gonzalo
Fernández, CEO da Obvious:
provedor pode direcionar os
investimentos na oferta de
conteúdo, marketing e atendimento

da Master Internet, presente em 60 cidades
de Minas Gerais e com mais de 800
colaboradores, no mercado há mais de 30
anos. A empresa acaba de anunciar a
operação para a capital Belo Horizonte
fazendo uso da rede da V.tal e expansão
para novos bairros em Divinópolis,
Montes Claros, Pouso Alegre, Poços de
Caldas, Varginha, Betim, Contagem e Sete
Lagoas, totalizando nove municípios no
estado.

“Entendemos que a procura pela
Internet ocorre de forma muito natural.
Com o uso das redes neutras,
desenvolvemos um plano para o futuro
focado no atendimento ao cliente e em um
pacote de serviços mais amplo com
soluções de suporte financeiro e assistência
saúde, por exemplo. Nossa meta é alcançar
150 mil novos clientes de banda larga de
fibra óptica até 2024”, revela Henrique
Leibholz, Diretor de Operações da Master.

Site: www.vtal.com.br

Especial-Redes Neutras PAG.pmd 26/04/2022, 14:0729



FI
B

R
A

 Ó
P

TI
C

A 30 – RTI – MAI 2022

Este artigo apresenta
os aspectos técnicos
e comerciais de uma
rede neutra de fibra.
Além de reduzir
custos, resolver o
gargalo da ocupação
de postes e facilitar a
ativação de
assinantes, o
compartilhamento de
rede permite a
criação de um novo
modelo de
provedores de
Internet baseado em
market places, em
que qualquer pessoa
física ou jurídica
poderá vender
planos de acesso
sem ter um único
metro de fibra puxada.

Redes FTTH neutras

Alan Araújo, Engenheiro de Computação e Engenheiro de
Segurança do Trabalho, especialista em engenharia elétrica/

eletrotécnica e aprovado em dois programas de doutorado

As redes compartilhadas, hoje
também chamadas de redes

neutras, não são novidade no mercado
de telecomunicações. Há muitos anos
existem termos como swap, MVNO
(operadora móvel virtual), divisão de
fibra apagada e até mesmo “fazer uma
VLAN para atender meu cliente pela
sua rede”. Recentemente o mercado
está adotando o conceito “rede FTTH
neutra”, que é o compartilhamento da
infraestrutura de fibra óptica da
empresa A com a empresa B, a fim de
atender o cliente final de B pela rede
FTTH de A.

De fato, a rede FTTH neutra pode
surgir como um parâmetro

fundamental para escalar áreas de
coberturas sem a necessidade de puxar
mais backbone ou abrir novos POPs -
pontos de presença. Inclusive existe a
possibilidade de se criar um market place
de venda de Internet, em que qualquer
pessoa física ou jurídica poderá vender
planos de acesso sem ter um único
metro de fibra puxada. Mais à frente
voltarei ao tema das aplicações
comerciais.

O compartilhamento de postes é um
dos principais desafios às empresas de
SCM - Serviço de Comunicação
Multimídia. Atire a primeira pedra
quem ainda não teve algum problema,
principalmente nos grandes centros.

Fig. 1 - Representação de uma rede FTTH no mapa
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O espaço é finito, portanto, limitado. Na
maioria das concessionárias de energia
existem cinco vagas para compartilhar
com as operadoras de telecomunicações.

Mas a pergunta fica no ar: qual é a
melhor forma de resolver esse
problema? A seguir apresentaremos
cinco cenários. Conforme avançamos,
as soluções se tornam mais
sofisticadas, com maior eficiência e
redução de custos.

Alguns defendem deixar a
rede irregular e torcer para
nunca ter problema

Esse é o motivo que traz muita
insegurança e o menos recomendado. A
rede do provedor puxada nos postes é
um dos seus principais patrimônios.
Muitos levaram praticamente a vida toda
para chegar a esse nível.

Fazer internalização de
rede (rede subterrânea)

Essa é uma solução legalmente mais
segura que a primeira. No entanto, requer
elevados investimentos, considerando os
seguintes aspectos:
• engenharia para projetar a estrutura e
registrar nos órgãos competentes;
• os produtos são muito mais caros,
como as caixas especiais com vedação

para a rede subterrânea ou cabos do tipo
DD, DE, DDR e afins;
• o custo de execução da rede também
fica substancialmente maior, com a
necessidade de maquinário e mão de obra
para fazer perfurações ou ainda com
elevado custo-hora na locação de
equipamentos de MND - método não
destrutivo;
• dificuldade operacional durante a obra,
como canos perfurados, dutos de energia
e de gás; e
• dificuldade do acesso da última milha
para chegada do cabo subterrâneo à casa
do cliente. Cada ativação será uma batalha.

Compartilhar a vaga no
poste

Para ter algumas empresas na mesma
BAP é importante observar o contrato de
compartilhamento de postes com a

Fig. 2 - Plano de fusão do provedor A

Fig. 3 - Plano de fusão do provedor B

Fibra Óptica-Alan PAG.pmd 26/04/2022, 14:2632



Entre em contato com o gerente de 
contas da sua região pelo WhatsApp em 

www.datacom.com.br/pt/como-comprar

Anúncio RTI-2022.indd 1 05/04/2022 18:22:51



34 – RTI
FIBRA ÓPTICA

concessionária. Algumas distribuidoras
têm a cláusula de não permissão do
compartilhamento do ponto de fixação.
Contudo, do ponto de vista técnico, é
totalmente viável. O limite de cabos por
ponto de fixação é de 65 mm. Levando
em conta que a maioria dos provedores
usa cabo ASU, com diâmetro em torno
de 6,8 mm, é possível usar até oito a
nove cabos no ponto de ancoragem.
Deve-se observar que os pontos
precisam ser identificados com a placa
do titular do contrato e todos os
cabos espinados.

Compartilhamento das
fibras dentro do cabo
fisicamente separadas

Uma boa prática de projeto é a
utilização de fibras de reserva para fazer
ampliações de rede. Com o aumento da
concorrência, tem ficado cada vez mais
difícil encher uma CTO – caixa terminal
óptica de 1x16. É comum ver taxas de
penetração surreais. Por exemplo, na rua
onde moro há cerca de 40 residências,
porém existem pelo menos sete
provedores com caixas, ou seja, uma
capacidade de atendimento de 112 portas
para um público-alvo de 40 casas.
Contudo, essas fibras apagadas podem
ser usadas em negociações com outras
empresas, como aluguel, venda ou até
mesmo permutas. Por exemplo, “você
usa tantos km de fibra neste trecho e em
troca eu cedo a mesma quantidade em
outro bairro ou cidade.”

As figuras 1, 2 e 3 mostram na prática
como funciona este cenário de rede

compartilhada. No mapa da figura 1 os
triângulos são caixas de emenda, os círculos
são CTOs e os dois ícones de casa mostram
os provedores A e B. Nos cabos de 12
fibras, cada provedor fica com seis. O
provedor A atende sua rede das fibras 1 a 6
e o provedor B das fibras 7 a 12.

Neste cenário, cada provedor tem a sua
OLT própria e as redes são fisicamente
separadas. A caixa de emenda é
trabalhada com duas bandejas: bandeja
1 do provedor A e bandeja 2 do
provedor B. Nas figuras 2 e 3, a CTO
funciona da seguinte maneira: os dois
provedores compram uma caixa com
capacidade de 16 atendimentos. Cada
provedor coloca um splitter de 1x8 e
ativa através de uma fibra independente.

Compartilhamento das
fibras em nível lógico

É possível que várias empresas
usem fisicamente a mesma CTO e a
mesma fibra óptica separando os
clientes em nível lógico.

É possível criar uma rede compartilhada
usando a mesma fibra e fazendo a divisão
apenas em nível lógico. Nas duas formas as
OLTs são compartilhadas. Na figura 4 é
apresentada uma ilustração que se
comporta da seguinte forma:
• os concentradores dos provedores
acessam portas de uplink separadas
da OLT;
• uma ONU é provisionada na OLT; e
• o cliente é autenticado no concentrador
do provedor titular do cliente, que terá
todos os controles de acesso e controle
de banda.

Fig. 4 - Topologia de rede compartilhada com concentradores separados e
mesma OLT
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Apesar de ser bastante utilizado, o
formato apresenta uma fragilidade.
Quem tiver acesso ao login e senha da
OLT, por consequência, terá acesso aos
detalhes de LOG de todos os clientes
de todos os provedores. Daí surge a

necessidade da criação de uma
metodologia que possibilite separar
esses clientes dentro da OLT.

O formato de rede apresentado na
figura 5 mostra os detalhes muito
semelhantes com o exemplo anterior da

figura 4. Contudo, é importante ressaltar
que as novas OLTs de algumas marcas
permitem a criação de slice (fatia em
inglês). Essa funcionalidade cria fatias de
OLT virtualizadas com logins e senhas
próprias. Assim o provedor logado na
OLT só consegue visualizar seus clientes.
Mais que login independente, essas slices
possuem múltiplas fatias de rede para
flexibilização de serviços, separação dos
planos de controle e encaminhamento,
além de fatias independentes com portas,
VLAN e endereço MAC/IP.

Com a rede de acesso (atendimento)
compartilhada, o uso se torna mais
otimizado. Reduz custos e evita
investimentos sobrepostos ao mesmo
tempo em que possibilita a convergência
de serviços. Entre outras vantagens
estão:
• a empresa paga apenas por porta
conectada;
• diminui o capital investido na
construção de rede;
• otimização dos custos operacionais;

Fig. 5 - Rede compartilhada usando a mesma OLT, porém com portas
virtualizadas

Fibra Óptica-Alan PAG.pmd 26/04/2022, 14:2636
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• melhor aproveitamento de espaço
ocupado nos postes;
• crescimento mais acelerado e escalado; e
• foco maior em marketing e vendas.

É obvio que o mercado ainda precisa
evoluir e amadurecer para que o modelo
de negócio se torne uma realidade.
Muitos provedores não pensam em
compartilhar a rede em última milha,
embora essas mesmas empresas já
pratiquem o conceito de rede neutra em
backbone há muitos anos.

Rede neutra como modelo
de negócio

A rede neutra é uma grande
possibilidade de negócios. É uma
solução mais administrativa do que
técnica, uma vez que tecnicamente não
há gargalo.

Como citado, a abertura da
infraestrutura de uma empresa para
fazer rede neutra requer muita
maturidade empresarial. Por isso é

sempre recomendável uma boa
consultoria jurídica para os dois
lados, tanto do locador como do
locatário. As definições contratuais
precisam ser bem detalhadas e
transparentes com as obrigações das
duas partes, respondendo a
questões como:
• Quem fica responsável pelo suporte?
• Quem faz a instalação do cliente?
• De quem será o link?
• Vai existir padronização de ONU para
se integrar facilmente com os softwares
de gestão?
• Será disponibilizado espaço para
colocação de equipamento do locatário
no rack do locador?
• O acesso do locatário será totalmente
remoto?
• Qual o prazo de duração do contrato
para que haja segurança jurídica nas
prospecções e fechamento dos novos
clientes?
• Quais as cláusulas punitivas por
descumprimento de obrigações?

Há muitos pontos importantes que
precisam ser fechados e bem modelados.
Quanto mais documentado e detalhado
for o contrato, menor será o risco futuro
de atritos comerciais.

Conclusão

A possibilidade de compartilhamento de
redes pelo Brasil pode criar um novo
modelo de provedores de Internet
baseado em market places. Imagine a
seguinte situação: tenho um provedor na
capital e meu cliente se muda de um bairro
para outro. Posso negociar uma porta com
um provedor local e continuar atendendo
o cliente. Se esse cliente mudar de cidade
ou de estado, é possível a criação de uma
empresa nacional focada em marketing e
vendas capaz de atender muitos clientes
sem ter um metro de fibra sequer. Isso é
positivo, pois ganha quem vende e ganha
quem atende de fato.

Fibra Óptica-Alan PAG.pmd 26/04/2022, 14:2637
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As operadoras de
redes neutras têm uma
oportunidade única de
adotar redes abertas e
independentes de
hardware. Várias
nascem com grandes
legados e
naturalmente devem
crescer as suas
plantas a partir dos
fornecedores
tradicionais. Mas, para
novas e futuras
instalações, uma nova
tecnologia chega para
propor uma revolução:
a virtualização de
OLTs, conhecida como
VOLTHA, parte do
projeto SEBA da ONF -
Open Network
Foundation.

Neutralidade das
redes abertas

Ricardo Pianta, CEO da Venko Networks

Interoperabilidade talvez seja a
questão número um nas áreas de

engenharia desde as grandes operadoras
até os pequenos provedores de
serviços. Pequenas ou grandes
incompatibilidades foram criadas por
alguns fabricantes como estratégia de
negócios. Amarrando os negócios de
OLT e ONU como uma venda casada,
esses fabricantes reduzem os preços da
OLT e diluem a diferença nos preços da
ONU, criando uma falsa impressão de
vantagem para o cliente. Para garantir e
proteger a estratégia, aproveitaram-se de
lacunas na especificação dos protocolos,
especialmente o OMCI - ONT
Management Control Interface, criando
amarras entre os dois elementos da rede
PON. A consequência dessa estratégia foi
nefasta para os clientes, com vários silos
sendo gerados nas redes e problemas
que vão da logística até a gerência.

As operadoras de redes neutras têm
uma oportunidade única de modificar
esse cenário. Várias nascem com
grandes legados, e naturalmente devem
crescer as suas plantas a partir dos
fornecedores tradicionais. Mas, para
novas e futuras instalações, uma nova
tecnologia chega para propor uma
revolução nesse cenário, a virtualização
de OLTs, conhecida como VOLTHA,
parte do projeto SEBA da ONF -
Open Network Foundation.

Virtualização da OLT

Há dois aspectos muito relevantes
na arquitetura SEBA/VOLTHA. O
mais importante é a abstração de
hardware, mais conhecida como
virtualização da OLT. Essa
virtualização remove da OLT toda a
“inteligência” de software e
protocolos, reduzindo a OLT às
suas interfaces PON e upstream. A
OLT se comunica com o VOLTHA
através de um conjunto de
adaptadores e agentes que
normalizam e ajustam todas as
operações entre esses dois
elementos. Logo, se o fabricante
disponibiliza um adaptador
compatível com a API VOLTHA,
essa OLT passa a ser gerenciável por
essa infraestrutura, e categorizada
como uma OLT whitebox.

Há fabricantes importantes
disponibilizando OLT e ONU
compatíveis com VOLTHA: Adtran,
Edge-core, Zyxel, Radisys, Iskratel e
Secomm, tendo a Broadcom como
participante ativa da comunidade.
Uma característica interessante dessas
OLTs é que elas podem se comportar
tanto como uma OLT convencional,
stand-alone, como uma OpenOLT,
bastando para isso uma troca do
sistema operacional.

GPON-Venko PAG.pmd 26/04/2022, 14:5538
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Por exemplo, a OLT Radisys RTL-1600X
permite embarcar a versão do sistema
VOLTHA desenvolvido pela própria
Radisys. O OcNOS, popular sistema
operacional para whitebox desenvolvido
pela IP Infusion, suporta os equipamentos
Zyxel SDA3016 e Edge-Core ASGvOLT64,
agregando funcionalidades avançadas. Essa
característica garante proteção de
investimento, uma vez que permite
utilização dos dispositivos em diferentes
circunstâncias e assegura a migração gradual
para arquiteturas SDN.

Flexibilidade

O segundo aspecto relevante é a
flexibilidade da arquitetura SDN,
muito adequada para o caso de uso
das redes neutras. Conforme a
concepção, torna-se relevante a
possibilidade de individualizar e alocar
um elemento, seja uma porta de OLT,
seja uma ONU, a um “tenant” dessa
rede, que são as operadoras cliente
dessa infraestrutura. Como toda a
estrutura é virtualizada e abstraída por

software, o conceito de alocação passa
a ser muito mais simples. O paralelo
que fazemos é com a reserva de
assentos em um voo em codeshare,
onde várias empresas podem vender
aquele assento como seu.

Casos de sucesso

SEBA/VOLTHA são projetos de
código aberto, disponíveis para toda a
comunidade. Isso sempre gera um
temor para os clientes em relação ao

suporte e manutenção dos produtos
quando em produção. Mas esse temor
está sendo solucionado com a
disponibilização de versões polidas e
curateladas do SEBA, criando
produtos “freemium” suportados por
integradores de sistema especializados.
O principal caso de sucesso no
mercado é o BBSuite, desenvolvido
pela Netsia, empresa de tecnologia da
Turk Telecom. O BBSuite está
atualmente em produção em diversas
operadoras, com destaque especial

para a Turk Telecom e Turkcell, onde
1 milhão de clientes são atendidos em
serviços triple play.

Recentemente a Radisys lançou a sua
própria solução baseada na arquitetura
VOLTHA, chamada comercialmente de
Connect Open. A Venko Networks
oferece ambas as soluções no mercado
brasileiro, dentro da sua filosofia de
liberdade de escolha, primando pela
análise detalhada das necessidades de
cada caso de uso.

Todas essas tecnologias inovadoras
nasceram há cerca de cinco anos dentro
da ONF, em uma iniciativa chamada
CORD – Central Office Re-architectured
as a Datacenter. A ONF está presente
desde os primórdios das SDNs - redes
definidas por software, mas a partir de
2018 tomou um direcionamento
estratégico inovador naquele momento
de alinhar-se com grandes operadoras e
direcionar os seus programas para casos
de uso práticos. Nesse momento
tomaram forma os projetos relacionados
à banda larga, SEBA/VOLTHA,
capitaneadas inicialmente pela AT&T e
DT, com forte participação da
Telefônica, NTT e Turk Telecom.

Quatro anos depois, esses projetos
chegam à maturidade, com instalações
massivas, incluindo serviços inovadores
por conta da natureza SDN da solução de
ser implementada. Além disso, as
interfaces abertas de gerência estão se
consolidando sobre padrões,
simplificando a integração com os
sistemas de gerência de mais alto nível.

Não é razoável imaginar que as
operadoras vão migrar imediatamente
para arquiteturas abertas dado o
imenso legado e a pressão dos
fornecedores tradicionais. Mas,
definitivamente, a padronização e a
liberdade de escolha de fornecedor
deverão ser um fator estratégico,
gerando reduções significativas de Capex
e Opex das novas implementações,
como vem acontecendo entre os líderes
na adoção dessas tecnologias.

Fig. 1 – Arquitetura da rede SEBA/VOLTHA
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A segunda parte
do artigo apresenta
o núcleo das
redes 5G, suas
características
e arquitetura. O
trabalho detalha
as diversas
camadas da rede
implementadas
pela técnica de
slicing, além de
mostrar o conceito
de 5G Mobile Edge
Computing.

5G NR – Novo rádio 5G
Parte II

Eduardo Tude, presidente do Teleco

Na edição anterior (RTI abril),
apresentei o que é o 5G e suas

especificações, frequências utilizadas, o
rádio 5G NR e a evolução da técnica de
transmissão/recepção Massive MIMO.
Esta segunda parte trata do núcleo
(core) 5G, onde abordarei as suas
principais características, bem como a
arquitetura da rede.

Core 5G

O novo core 5G representa um passo
corajoso da comunidade de
telecomunicações na “softwarização” das
suas redes, permitindo a integração com
serviços oferecidos na nuvem. Foram
abandonadas funções lógicas monolíticas
tradicionais que utilizavam protocolos
centrados em telecomunicações, como o
Diameter para se comunicar, adotando
uma arquitetura “baseada em serviço”. Já
o uso de APIs permitirá ampliar a
aplicação de código aberto (open source)
na sua implantação.

As duas bases tecnológicas para o core
5G são redes definidas por software
(SDN) e a virtualização de funções. O
core 5G é nativo na nuvem (cloud
native), distribuído (statelessness),
modular e implementado com
containers. A tecnologia viabiliza uma
arquitetura distribuída via edge

computing, de forma a garantir baixa
latência e redes privadas virtuais. No
entanto, as operadoras terão que migrar
para containers as funções que foram
virtualizadas em máquinas virtuais,
como o VMware.

Uma arquitetura cloud native traz
disponibilidade, agilidade e possibilita
a automação.

O que é cloud native?

A “computação nativa da nuvem” é
uma evolução de diversas ferramentas
e técnicas utilizadas pelos
desenvolvedores de software para
construir, implantar e manter
aplicativos na infraestrutura em
nuvem e não mais em hardware não
virtualizado, como ocorria no início
do século.

As tecnologias nativas da nuvem
capacitam as organizações a criar e
executar aplicativos escaláveis em
ambientes modernos e dinâmicos,
como nuvens públicas, privadas e
híbridas. A CNCF – Cloud Native
Computing Foundation procura
impulsionar a adoção desse paradigma
promovendo e sustentando um
ecossistema de projetos de código
aberto e neutros em relação aos
fornecedores.

Fig. 1 – Plano de controle e de dados na rede 5G
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Os containers, microsserviços,
infraestrutura imutável e APIs
declarativas exemplificam a
abordagem. As técnicas permitem
obter sistemas fracamente acoplados
que são resilientes, gerenciáveis e
observáveis. Quando combinados
com automação robusta, permitem
que os engenheiros façam alterações de
alto impacto com frequência e
previsivelmente com o mínimo de
trabalho.

A CNCF fornece estrutura e restrições
para ser nativo na nuvem, exigindo que
os aplicativos desenvolvidos e
arquitetados usem metodologias de
microsserviços para serem implementadas
como contêineres. Os microsserviços
são aplicações tradicionais divididos em
componentes pequenos e reutilizáveis.
Para serem classificados corretamente
como cloud native, os microsserviços
precisam ser “stateless”, o que significa
que deve haver separação do
processamento dos dados associados e
do armazenamento na nuvem.

A orquestração dinâmica é outro
pilar crítico de ser nativo da nuvem.
O Kubernetes é o orquestrador de
containers de código aberto do CNCF.
Ele desempenha um papel crucial no
planejamento ativo e na otimização da
utilização de recursos, proporcionando
observabilidade, resiliência e uma
infraestrutura imutável.

Arquitetura da rede

A tendência para a “softwarização” das
redes de telecomunicações levou o 3GPP a se
afastar das funções lógicas monolíticas
tradicionais que usavam protocolos
centrados em telecomunicações para se
comunicar do plano de controle no core 5G,
adotando uma arquitetura baseada em redes
definidas por software (SDN) (figura 1).

A SDN tem como principal característica
uma arquitetura em que os planos de
controle e dados são separados. Aqui, os
dispositivos de plano de dados atuam
com o encaminhamento de pacotes. Já o
plano de controle é implementado em
um controlador ou conjunto de sistemas
centralizados coordenados

O 3GPP definiu a arquitetura core 5G
como “baseada em serviço” (SBA). Na
SBA, o plano de controle é mais
modularizado do que o do core 4G (EPC
- 4G Evolved Packet Core) (figura 2).

Esses módulos são chamados de
funções de rede (NFs). Internamente, as
NFs compreendem um ou mais serviços
que podem ser descritos como
submódulos. A interação entre funções
de rede é baseada em SBIs - Service-
Based Interfaces, que geralmente são
serviços da web em conformidade com a
REST -  Representational State Transfer,
arquitetura de serviços web.

Slicing

Um dos principais objetivos do 5G é
possibilitar a oferta de serviços para o
mercado B2B, cuja maior demanda é o
compromisso com um SLA – Acordo de
Nível de Serviço. Para isso, a solução
adotada é o fatiamento da rede (slicing).

A divisão permite que as operadoras
criem redes virtuais personalizadas para
diferentes aplicativos e clientes. As fatias
(slices) podem ser diferentes nos serviços
(prioridade, controle de política e
segurança), no desempenho (latência,
disponibilidade, confiabilidade e taxas de
dados), nos tipos e detalhes dos dados de
garantia e no diagnóstico de falha oferecido.

Cada fatia é uma rede virtual para
servir a um grupo específico de usuários
(segurança pública, clientes
corporativos). Além disso, operam
como uma versão virtualizada e
independente da rede, conforme pode
ser visto na figura 3.

Fig. 2 – Arquitetura baseada em serviços

Fig. 3 – Fatiamento (slicing)
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Para um aplicativo, a fatia é a única rede que
ele vê. As demais, nas quais o usuário não
está inscrito, são invisíveis e inacessíveis. Elas
costumam ser implementadas por meio do
NSSF – Network Slice Selection Function, na
SBA – Service Base Architecture, onde são
configuradas as características das partes
oferecidas pela rede. Quando o
equipamento de um usuário solicita o
registro na rede, o AMF – Access&Mobility
Management Function envia um pedido
para o NSSF com a identificação da fatia de
rede preferida. O NSSF responde com uma
mensagem incluindo a lista de instâncias
apropriadas para aquele usuário.

5G Mobile Edge Computing

O Mobile Edge Computing, também
conhecido como MEC - Multi-access
Edge Computing, é uma forma de
arquitetura de rede que permite que a
computação em nuvem seja feita na
extremidade de uma rede móvel.

Nesta arquitetura, a conexão do servidor
com a aplicação ocorre via uma conexão local
próxima da ERB – estação radiobase e não
mais através da nuvem, permitindo atender
requisitos de baixa latência, segurança das
informações e reduzir o congestionamento
na rede móvel (figura 4).

As soluções de MEC serão
disponibilizadas em áreas delimitadas
como universidades, fábricas e estádios,
para atender demandas específicas de
soluções, como as que demandam
atualizações em tempo real. Elas também
podem ser aplicadas em serviços
orientados ao consumidor, como
realidade aumentada ou games.
Lembrando que sua utilização está
associada a fatias definidas por grupos
específicos (figura 5).

Considerações finais

O novo 5G core representa um passo
corajoso da comunidade de
telecomunicações na “softwarização” de
suas redes, permitindo uma integração
com serviços oferecidos na nuvem.

As duas bases tecnológicas para o core
5G são as redes definidas por software
(SDN), com a separação dos planos de
controle e dados, e a virtualização de
funções de rede em um core nativo na
nuvem e com uma arquitetura de
microsserviços que traz disponibilidade,
agilidade e possibilita a automação.

O novo core 5G possibilita o
fatiamento de rede (slicing) permitindo
que as operadoras criem redes virtuais
personalizadas para diferentes
aplicativos e clientes. As fatias podem

Fig. 4 – MEC – Mobile Edge Computing
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ser diferentes nos serviços, no
desempenho, latência, disponibilidade,
confiabilidade e taxas de dados, nos
tipos e detalhes dos dados de garantia e
no tipo de diagnóstico de falha
oferecido.

O MEC permite atender requisitos
de baixa latência, segurança da

Fig. 5 – Aplicações de MEC

informação e reduzir o
congestionamento na rede móvel, com
a conexão do servidor da aplicação em
um local próximo da ERB e não mais
via nuvem. As soluções de MEC serão
disponibilizadas em áreas para atender
demandas específicas, como as de
tempo real.

A arquitetura do novo core 5G, associada
ao fatiamento da rede e a utilização de
MEC, possibilitará atender os requisitos de
SLA do mercado B2B. Os casos de uso
ainda estão sendo desenvolvidos e
demandarão tempo para se consolidarem
como soluções de larga adoção.

[1] 5G Americas White Papers. https:/
/www.5gamericas.org/white-papers/.
[2] Dahlman, Erik. 5G NR: The Next
Generation Wireless Access
Technology. Elsevier Science.
[3] Stallings, William. 5G Wireless. A
Comprehensive Introduction. 2021.
Pearson Education. Edição do Kindle.
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Construir uma
estrutura de data
centers implica atingir
objetivos de tempo e
custo, além de
confiabilidade.
Características como
disponibilidade de link
óptico para
conectividade,
capacidade da rede
elétrica e isenções
fiscais são
provavelmente os
quesitos que mais
impactam na escolha
do local para receber
um centro de dados.

Como escolher o local
ideal para a construção
de um data center

Elayne Martins, diretora de vendas corporativas da CommScope

Segundo estimativas do Gartner, os
gastos globais com tecnologia da

informação devem crescer 5,5% em
2022, totalizando US$ 4,5 trilhões. E as
despesas com os sistemas de data
center terão alta de 5,8%, com receitas
de US$ 207 bilhões. Construir uma
instalação de missão crítica implica
atingir objetivos de tempo e custo,
além de confiabilidade. Desenvolver
uma estrutura de data centers em escala
é um enorme desafio, a começar pelo
local a ser escolhido para instalação.

Características como disponibilidade
de link óptico para conectividade,
capacidade da rede elétrica e isenções
fiscais são provavelmente os quesitos
que mais impactam
na escolha do local
para a construção de
um centro de dados.
Mas há outros fatores
a serem considerados.
Os data centers não
existem em
isolamento. Eles
necessitam de
serviços como água
e resfriamento, e há
outras áreas
industriais que
possuem
necessidades
complementares.

Sem dúvida, encontrar o espaço ideal
para um data center é um desafio, pois
ele é mais necessário em grandes
metrópoles, onde terrenos são
limitados, ou em áreas onde não há a
infraestrutura ideal. Por exemplo, os
preços dos terrenos na região de
Washington DC, onde estão
concentrados os data centers da
Google, Microsoft e Amazon, mais que
dobraram nos últimos anos.

Usina de gás natural

Os data centers necessitam de
resfriamento, e um local onde uma grande
fonte de resfriamento é atualmente

Fig. 1 – Disponibilidade de link óptico para
conectividade, capacidade da rede elétrica e
isenções fiscais costumam ser os quesitos que
mais impactam na escolha de um local para abrigar
um data center
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descartada são as usinas de gás natural liquefeito (GNL). O gás
natural é transportado em caminhões-tanque, comprimido e
resfriado até a forma líquida. Quando descarregado, o gás precisa
ser vaporizado e alimentado em tubulações. Esse processo de
regaseificação exige energia térmica, então as usinas de GNL
podem ser boas parceiras: a energia térmica residual de um data
center pode ser enviada para a usina e ambos se beneficiam.

A ideia foi proposta pela empresa TeraCool em 2014. Assim
como o resfriamento, o processo de expansão cria energia
mecânica, a qual pode acionar turbinas e gerar eletricidade. O
processo também pode abastecer o data center com energia
renovável. Em 2021 a ideia saiu do papel. A Universidade
Nacional de Cingapura (NUS) e a Keppel Data Centres estão
desenvolvendo um protótipo no terminal da Singapore LNG
Corporation (SLNG) na Ilha de Jurong. Cingapura é um local
especialmente bom para isto: o resfriamento é um problema em
seu clima tropical e a energia renovável está em falta.

Estações de tratamento de efluentes

Viver ao lado de uma estação de tratamento de esgoto pode
não parecer uma ideia interessante, porém a Tomorrow Water da
Califórnia, EUA, estima que os data centers se encaixam

perfeitamente lá. Segundo a companhia, em uma estação de
tratamento de águas residuais há milhões de litros de água
disponíveis gratuitamente. Além disso, as estações possuem
espaço livre disponível e utilizam processos que podem ajudar a
resfriar os sites.

A maioria dessas plantas estão estabelecidas há muito tempo
em áreas densamente povoadas. Você pode imaginar que esses
locais não teriam espaço físico para um data center, porém as
novas estações de tratamento de água estão criando espaço
nestes locais. Boa parte da área é destinada a tanques de
sedimentação. A Tomorrow quer substituí-los por sistemas de
biofiltração que ocupam 80% menos espaço.

No momento, a Tomorrow está à procura de parceiros para o
Projeto Tomorrow Water, cujo objetivo é financiar parcialmente

Fig. 2 – EcoDataCenter em Falun, Suécia
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atualizações da estação com parceiros de data center, os quais
obtêm terra, água e resfriamento, assim como energia limpa, a
partir do metano produzido no local.

Enquanto a Tomorrow Water está trabalhando em
protótipos ambiciosos, a ideia de data centers em estações de
tratamento de esgoto foi, de fato, proposta há quase dez anos
pela Microsoft e, então, colocada em prática por meio de um
protótipo de instalação de dados no centro de tratamento de
água em Cheyenne, estado do Wyoming, que foi aberto em
2015. A instalação utilizou células de combustível para produzir
energia a partir do metano da unidade.

Biocombustível

Os biocombustíveis são renováveis e têm certa vantagem em
relação à energia eólica e solar, pois estão continuamente
disponíveis. Uma instalação desse tipo que deu certo é a
EcoDataCenter, em Falun, Suécia. A instalação fica próxima a
uma usina combinada de calor e energia (CHP, na sigla em
inglês) que queima madeira residual e produz pellets de
madeira para aquecimento em toda a Suécia (figura 2).

Além de utilizar a energia renovável da usina, a
EcoDataCenter envia até 10 MW de calor residual de volta,
usado para secar os pellets para queima e exportação. Isso
ajuda a usina a produzir o ano todo sem precisar de mais
energia para secá-los. Segundo a empresa, com um data center
nas proximidades é possível prolongar a temporada e
produzir mais pellets de madeira do que de outra forma. A
EcoDataCenter também utilizou madeira em sua construção,
reduzindo sua pegada de carbono incorporada.

Moradias

E por que não construir um data center próximo a casas? Os
data centers em cidades podem vender seu calor residual para
aquecer prédios residenciais e comerciais nas imediações. A
energia é usada duas vezes, e a cidade pode desligar parte do
aquecimento gerado por energia fóssil, reduzindo sua pegada.

O conceito decolou lentamente, mas alguns data centers já
estão colocando em prática em países como a Dinamarca e a
Suécia, com temperatura baixa o suficiente para exigir
aquecimento durante muitos meses do ano, e diversos sistemas
de aquecimento instalados pelo governo para distribuir o calor
residual aos consumidores. A União Europeia aprova a ideia. Se
um data center não estiver próximo a residências, mesmo assim
pode haver unidades industriais, instalações para psicultura, ou
piscinas que poderiam utilizar o calor.

Construir um data center próximo a uma indústria
complementar pode fazer com que o site deixe de ser uma
despesa e se torne um ativo ambiental.
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A importância da
governança de dados
corporativos
armazenados em
nuvem tem crescido
nos últimos anos.
Quando aplicada de
forma satisfatória, a
administração de
informações pode
render análises de
negócios relevante.
Para isso, é preciso
saber onde os dados
estão localizados,
como se originaram,
quem tem acesso e o
que eles contêm.

Governança e segurança
de dados na nuvem

André Soares, especialista em
GCP – Google Cloud Platform na Avenue Code

Na última década, foi possível
observar uma rápida e significativa

migração da comunidade de gerenciamento
de informações para a nuvem, um
crescente contingente de consumidores
de dados para coletar, armazenar e
analisar informações para a geração de
insights de negócios e tomada de decisões.
À medida que as taxas de crescimento
da migração para a nuvem aumentam,
novas preocupações foram levantadas.

1 – Como proteger os
ativos digitais

Atualmente, a maior preocupação é
migrar para a computação em nuvem,
pois agora os dados de negócios estão
sendo armazenados em uma
infraestrutura de nuvem pública. Com

o aumento de ameaças e violações, a
segurança de dados é um tópico
delicado, afinal nenhuma organização
quer ser a próxima vítima.

Em termos de gerenciamento de
risco, a proteção de dados contra acessos
não autorizados e vazamentos é
prioritária para evitar a exposição de
informações confidenciais. Como
exemplos recentes, temos nos deparado
com um aumento no número de casos
de ransomware em todo o mundo.

2 – Compliance e
regulamentos

Existem conjuntos de regulamentos
que abrangem aspectos semelhantes,
como o Regulamento Geral de
Proteção de Dados da União Europeia

Fig. 1 – Pesquisa sobre falta de visibilidade e controle de dados nas
organizações. Fonte: Mckinsey Company
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(GDPR), a Lei de Privacidade do
Consumidor da Califórnia (CCPA) e
padrões de proteção de dados específicos
do setor, como a Lei de Portabilidade e
Responsabilidade de Seguros de Saúde
da 1996 (HIPAA), Global Legal Entity
Identifier (LEI) no setor financeiro,
Payment Card Industry Data Security
Standard (PCI DSS), apenas para citar os
mais importantes.

As equipes de compliance são
responsáveis por garantir e manter a adesão
aos regulamentos e padrões, podendo ter
preocupações com a supervisão e controle
dos dados armazenados na nuvem.

3 – Falta de visibilidade e
controle

A maior parte das organizações ainda
luta para entender o seu volume de
dados, o que exatamente possuem e
onde tudo está armazenado. Isso
costuma levantar questões sobre quanto
valor potencial esses dados criam e a
quantidade de risco que geram.

Infelizmente, muitos profissionais de
gerenciamento de dados e consumidores,
às vezes, não têm visibilidade de seu
próprio cenário de dados e ainda não
sabem quais ativos estão disponíveis,
onde estão localizados e como podem
ser usados, quem tem e se devem ter
acesso. A incerteza limita a capacidade de
aproveitar ainda mais os dados para
melhorar a produtividade ou gerar valor
para o negócio.

Os fatores de risco estão dando
destaque para processos críticos que
devem ser criados, como núcleos para
governança de dados:
• Avaliação.
• Catalogação de metadados.
• Qualidade.
• Gerenciamento de controle de acesso.
• Segurança da informação.

Lidar com esses riscos e obter os
benefícios fornecidos pela computação
em nuvem ressaltam a importância de
compreender a governança de dados,

bem como descobrir o que é importante
para as operações de negócios e a tomada
de decisões (figura 1).

Governança de dados

A governança é uma parte da disciplina
de gerenciamento de dados com um papel
relevante. Enquanto a governaça de dados
diz respeito às funções, responsabilidades e
processos para garantir a responsabilidade e
a propriedade dos ativos de dados, a
DAMA - Data Management a define
como “um termo abrangente que
descreve os processos utilizados para
planejar, especificar, habilitar, criar,
adquirir, manter, usar, arquivar, recuperar,
controlar e limpar dados”.

Em uma abordagem prática, as equipes
de governança de dados costumam ter
como missão central os seguintes tópicos:
• Otimizar, organizar, proteger, governar
e regular os ativos de dados corporativos
para garantir insights de negócios
confiáveis e seguros.
• Influenciar e informar os projetos
futuros que resultam da transformação
abrangente do negócio.
• Criar ou aplicar tecnologia, políticas e
estruturas para tornar mais fácil e
intuitivo para os consumidores de dados
fazer a coisa certa quando se trata de
proteger a empresa.

A governança de dados precisa estar
“em execução” para cobrir todo o seu
ciclo de vida, desde a coleta até o
momento em que são destruídos ou
arquivados. Já a equipe de governança
concentra-se em disponibilizar as
informações para todos os consumidores
de uma forma que eles possam acessar os
dados prontamente e entender os seus
meios de negócios via insights e análise.
O resultado da governança deve ser
sempre aumentar a confiança nos dados.

Dados confiáveis são “obrigatórios” para
apoiar a tomada de decisões, avaliações de
riscos e gerenciamento dos usuários via
indicadores-chave de desempenho (KPIs).
Assim, é possível ter um processo
baseado em evidências (figura 2).

Data Governance Framework

O principal objetivo de uma estrutura
de governança é apoiar a criação de um
único conjunto de regras e processos para

Fig. 2 – Principais tópicos em governança de dados

Fig. 3 - Estrutura geral para o
Programa de governança de dados
cobrindo as principais atividades
macro. Fonte: O’Reilly

Tecnologia PAG.pmd 26/04/2022, 15:5354





56 – RTI – MAI 2022
TECNOLOGIA

coletar, armazenar e utilizar dados. A
estrutura deve incluir a descoberta de
informações para criar uma visão de um
catálogo em toda a linha de negócios ou
dados mestre corporativos. Isso inclui
não apenas os dados em si, mas
relacionamentos e linhagem, metadados
técnicos e de negócios, perfil, qualidade,
classificação, engenharia de dados e fluxo
de trabalho.

Uma estrutura de governança suporta a
execução definindo os componentes

essenciais do processo de um programa
de administração de dados, como:
• Implementar mudanças de processo
para melhorar e gerenciar a qualidade dos
dados.
• Gerenciar problemas e identificar
proprietários e gestores de dados.
• Construir um catálogo, criando dados
mestres e de referência.
• Políticas de privacidade, auditoria e
monitoramento com base na classificação
da informação e controle de acesso.

• Provisionar, fornecer e impulsionar a
alfabetização de dados.

Os resultados podem ser medidos e
monitorados ao longo da execução
dos processos estabelecidos e
otimizados para confiança, privacidade
e proteção. Processos de rastreamento
que abrangem a qualidade e a
proliferação de dados; monitora a
privacidade e a exposição ao risco;
alertas para anomalias, criação de uma
trilha de auditoria; e facilita o
gerenciamento de problemas e o fluxo
de trabalho (figura 3).

Benefícios corporativos de
uma governança de dados
robusta

Definir uma estratégia de governança é
fundamental, bem como projetar um
modelo operacional para executar a
estrutura de administração de dados em
etapas para suportar a evolução do
modelo de acordo com o nível de
maturidade a ser alcançado (figura 4).

Uma boa estratégia de processo de
governança e um modelo operacional
permitem que as empresas saibam se os
dados que estão acessando são atuais ou
históricos, e se são confiáveis e utilizáveis
para análises de negócio (figura 5).

Fig. 4 – Visão geral do modelo de maturidade na governança de dados
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Conclusão

A governança auxilia
organizações a gerenciar
melhor a disponibilidade,
usabilidade, integridade e
segurança de seus dados
corporativos. Com a
tecnologia certa, também
pode oferecer um
tremendo valor comercial
e apoiar a jornada de
transformação digital.

Em seu nível mais
básico, a governança trata
de controlar e manter os
dados seguros. Para ser
bem-sucedida, requer saber onde os
dados estão localizados, como se
originaram, quem tem acesso e o que
eles contêm. A administração eficaz é
um pré-requisito para manter a
conformidade comercial, seja ela
autoimposta ou exigida pelo setor ou
por agente externo.

A qualidade, veracidade e
disponibilidade dos dados para o
pessoal autorizado também pode
determinar se uma organização atende ou
viola requisitos regulatórios rigorosos.

O Google, por exemplo, oferece
diversas ferramentas para permitir a
governança em uma organização. Isso

inclui um catálogo que ajuda a
descoberta de dados,
gerenciamento de metadados
e controles de nível de classe
que permitem a separação de
informações confidenciais de
outros dentro de contêineres,
além de aplicações como Data
Loss Prevention e Identity
Access Management.

O Data Catalog é um
serviço de administração de
metadados gerenciado e
escalonável da família de
produtos Data Analytics do
Google Cloud com foco na
busca inteligente, e em tornar

os dados úteis.
Além disso, o Data Catalog interage

com o Cloud Data Loss Prevention
(DLP) para identificar automaticamente
dados confidenciais usando o
mecanismo de codificação automática.

Fig. 5 – Benefícios corporativos do programa de
governança de dados
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Entre os dias 26 e 28
de maio acontece,
no Pavilhão 1 do São
Paulo Expo, o 13º
Encontro Nacional
Abrint. Com foco
nos provedores
regionais de
Internet, o evento
reúne diversas
empresas para
networking, além
de oferecer palestras
técnicas sobre
temas pertinentes
ao setor de
telecomunicações.

13º Encontro Nacional Abrint
Fábio Laudonio, da Redação da RTIRTIRTIRTIRTI

CCCCCom a chegada da pandemia da
Covid-19, os últimos dois anos

foram de intenso trabalho para os
provedores de Internet. O aumento no
número de clientes e consumo de
banda larga fez com que as operadoras
tivessem muito trabalho para manter
os cidadãos conectados durante as
restrições impostas pela crise sanitária.

A situação descrita acima se encaixa
perfeitamente com o tema central do
13º Encontro Nacional Abrint:
Impulsionando Inovações.
Programado para acontecer entre os
dias 26 e 28 de maio no Pavilhão 1 do
São Paulo Expo, a edição trará diversas
novidades para os visitantes.

“Impulso é uma força que provoca
movimento, estímulo, e que também
denomina um grupo de oscilações de
frequência. Além disso, boa parte do
desenvolvimento tecnológico só se
tornou acessível aos brasileiros graças
aos provedores regionais. Sendo assim,
podemos dizer que a Abrint impulsiona
a inovação no Brasil, e este será o tom
do Encontro Nacional de 2022”, declara
André Felipe Rodrigues, presidente do
conselho de administração da Abrint.

Um dos principais destaques é a
mudança de local. Com mais de 13.730 m2

disponíveis no Pavilhão 1 do São Paulo
Expo, a expectativa dos
organizadores é que o
local traga mais conforto
para os visitantes. O
espaço possibilitará a
inclusão de estandes
maiores.

O 13° Encontro
Nacional Abrint terá
uma programação
estruturada para
contemplar em palestras,
debates e workshops os

temas mais relevantes e atuais do setor,
como o futuro das telecomunicações e a
importância dos provedores regionais
para a economia do Brasil, e contará com
a participação de palestrantes influentes
no segmento de telecomunicações.

A última edição, realizada entre os
dias 8 e 10 de dezembro de 2021 no
Centro de Convenções Frei Caneca em
São Paulo, foi o primeiro encontro
realizado pela associação pós-pandemia.
Na ocasião, o evento reuniu um
público de mais de 6 mil pessoas
durante os três dias, que puderam
conferir as novidades de
aproximadamente 145 expositores e
assistir a palestras sobre
compartilhamento de postes e redes
neutras, expectativas sobre o 5G e
reforma tributária. Para 2022, a Abrint
aumentou o número de expositores
para cerca de 200, e espera atingir um
público igual ou maior ao evento de
2019, quando 8 mil pessoas estiveram
presentes.

Confira a seguir uma entrevista
exclusiva de RTI com André Felipe
Rodrigues, presidente do conselho de
administração da Abrint, bem como
uma prévia com alguns produtos e
serviços que serão exibidos pelos
expositores.
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RTI – O que os visitantes podem esperar
do 13° Encontro Nacional Abrint?
André – Os visitantes podem esperar um
local mais amplo, com mais conforto para a
circulação e estandes maiores, alguns com 64
e 96 m2. Também teremos uma praça de
alimentação própria. A plenária aumentou e
trará temas importantes para os provedores,
como compartilhamento de postes e gestão
de pessoas.

RTI – Além de postes e gestão de pessoas,
que outros temas serão abordados no
congresso?
André – Falaremos sobre neutralidade de
rede, inovações, Wi-Fi 6, gestão de vendas.
Tudo isso será apresentado na plenária
principal. Teremos alguns nomes de peso
palestrando, sendo quatro especialistas de
nível nacional. Para aqueles que não
quiserem assistir à plenária principal, vamos
oferecer duas plenárias menores com temas
específicos.

RTI – Por que a Abrint escolheu
Impulsionando Inovações como tema principal
do evento?
André - O setor de telecomunicações está
sempre em busca de inovações, seja no
atendimento ou na aplicação de novas
tecnologias. Os últimos dois anos foram de
intenso desenvolvimento em virtude da
busca cada vez maior das pessoas para ter
Internet em suas residências. Antes, muitos
utilizavam apenas a Internet móvel do
celular ou compartilhavam o Wi-Fi do
vizinho. O pós-pandemia fez com que a
Internet se tornasse um serviço essencial
para muitos.

RTI – O que levou a Abrint a mudar o local
do evento do Centro de Convenções Frei
Caneca para o São Paulo Expo?
Andre – Nosso primeiro congresso foi em
um hotel na estação da Luz, SP, onde
reservamos um espaço para até 200 pessoas,
porém o evento acabou recebendo o dobro
disso, o que nos fez alugar a sala ao lado na
época. No Frei Caneca, por exemplo,
tínhamos uma lista de espera de
expositores. Isso mostra que estamos
sempre crescendo, e a decisão de migrar para
o São Paulo Expo era uma ideia que já
estávamos amadurecendo faz um tempo,
sempre com o objetivo de oferecer mais
conforto para visitantes e expositores. O 13°

Encontro Nacional Abrint ocupará o
pavilhão 1 do São Paulo Expo, um espaço
com aproximadamente 13.900 m2 e pé
direito de 14 m.

RTI – Qual é a expectativa da Abrint em
relação ao número de pessoas que visitará o
evento?
André – Nossa melhor edição foi a de 2019,
quando tivemos aproximadamente 8 mil
visitantes. Já no último, realizado em
dezembro de 2021, registramos cerca de
6 mil. Foi um evento pós-pandemia, e ainda
não tínhamos certeza da quantidade de
pessoas que compareceriam, o que nos fez
inclusive a segurar um pouco as vendas. Para
a edição 2022, por ser no São Paulo Expo, a
expectativa é atingirmos a marca de 2019.

RTI – Com relação aos expositores, houve
um aumento na procura também por uma
questão de demanda reprimida pelo fato de
não termos tido eventos presenciais nos
últimos dois anos?
André – O evento da Abrint já é um marco
do setor. É um dos maiores da América
Latina. Nós sempre tivemos filas de espera
por parte dos expositores. A mudança de
local não é uma questão comercial, mas sim
de darmos mais oportunidade para os
provedores aparecerem e conseguirem
realizar negócios.

RTI – O evento contará com quantos
expositores?
André – Cerca de 200.

RTI – Por conta da pandemia, o último
Encontro Nacional Abrint foi realizado em
dezembro, e o próximo acontece agora em
maio. Como o mercado viu a realização do
evento em meses tão próximos? Há um
interesse da Abrint em realizar mais de um
congresso ou mesmo aumentar o número
de simpósios online?
André – A princípio não. O conselho da
Abrint tem a ideia de consolidar o evento
nacional para que a associação consiga
desenvolver suas atividades durante o ano.
Nós iniciamos o congresso com foco no
associado, esclarecendo dúvidas sobre
procedimentos em relação à Anatel,
questões de postes, etc. O grande diferencial
do evento é trazer a experiência do mercado
para os associados, profissionalizando cada
vez mais o setor.

RTI – A Abrint fez alguma modificação na
organização de eventos por conta da
pandemia?
André – No último Encontro Nacional
Abrint, chegamos a cogitar a utilização de
ferramentas digitais para alcançar pessoas que
por ventura não comparecessem. Por
questões de tempo, acabamos deixando isso
de lado e realizamos o evento no formato
tradicional, até para sentirmos como seria a
recepção. Foi uma surpresa muito grande ver
o quanto as pessoas estavam com saudade
de um encontro presencial, de interagir,
trocar experiências. Por conta disso, achamos
que não teria sentido fazer a edição 2022
online.

RTI – Qual é o balanço do setor de
telecomunicações depois de dois anos de
pandemia? Houve uma mudança muito
positiva no relacionamento dos provedores?
André – Durante a pandemia, a Abrint
participou de um comitê com o Ministério das
Comunicações para monitorar o setor. No
início, o consumo de banda aumentou 40%
por conta do uso elevado de aplicações de vídeo.
Um dado interessante é que os provedores
regionais, que juntos acabam sendo a maior
operadora em número de assinantes, não
passaram por nenhum tipo de colapso. Mesmo
antes da pandemia, eles já trabalhavam juntos
em melhorias para questões como rede e
acesso. Apesar disso, muitos não eram tão
avançados em questões mais administrativas
como gestão de vendas e pessoas, e com o
aumento no número de assinantes foi
necessário melhorar esses aspectos.

RTI – O aumento da demanda por Internet
não ter causado um colapso foi surpreendente?
André – Não. É claro que nenhuma
empresa esperava um aumento desse porte,
porém como a maioria dos provedores atua
com uma folga muito grande na contratação
de link e estrutura de rede, foi possível
aumentar a banda com um fornecedor em
questão de minutos. Isso foi fundamental.

RTI – Gostaria de deixar uma mensagem
para os visitantes do evento?
André – Será uma edição diferente de tudo
que já fizemos. Teremos temas pertinentes
para o mercado com a presença de diversos
especialistas. É uma estrutura ampla, com
novos expositores. Visitem o congresso e
venham nos prestigiar.

RTI Entrevista - André Felipe Rodrigues, , , , , Presidente do Conselho de Administração da Abrint
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Agora Solutions

A Agora Solutions
comercializa a linha de
roteadores WiFi AX2, da
Huawei. Com suporte para
os padrões de rede sem fio
Wi-Fi 6 e Wi-Fi 5, a linha
opera com as frequências de

2,4 e 5 GHz, cujas velocidades
de transmissão podem
chegar até 300 e 1200 Mbit/s,
respectivamente. Site: https://
www.agoratelecom.com.br/

Aligera

A Aligera destacará o
AG6000, um media gateway
para interconexão a redes de
sinalização SS7 com
capacidade para até 64
interfaces E1 e funções
avançadas de transcodificação
de mídia e cancelamento de
eco para melhor qualidade na
prestação dos serviços de
voz. Com suporte para até
1920 canais de voz, pode ser
utilizado em call centers que
possuem uma plataforma de
telefonia IP, mas que são
servidos pelas operadoras
através de múltiplos enlaces
E1. Site: www.aligera.com.br.

Angola Cables

A Angola Cables reforçará as
vantagens de seu produto
Remote Peering, que conecta
usuários nos principais PTTs –
Pontos de Troca de Tráfego
globais e onde a empresa está
presente, como o Angonix,
Linx, AMSIX, France IX,
IX.br (São Paulo, Rio de

Janeiro e Fortaleza) e à
DECIX em diversas
localidades. Site:
www.angolacables.co.ao.

Campsoft

A Campsoft apresentará mais
detalhes da sua nova parceria
com a HBO Max, plataforma
de streaming direta ao
consumidor da WarnerMedia.
O produto conta com uma
programação que inclui
filmes, séries, futebol e
conteúdo infantil. Site:
www.campsoft.com.br.

Connectoway

A Connectoway está com
dois novos parceiros para
ampliar o seu portfólio:
HikVision e CheckPoint. A
primeira apresenta uma gama
de produtos que vai desde
câmeras residenciais a
soluções para aplicações em
projetos de cidades
inteligentes e de IA –
Inteligência Artificial. Já a
segunda permitirá  à
Connectoway oferecer um
novo produto que os
provedores utilizem em seus
próprios aparatos de
segurança ou ofereçam para
seus clientes um cardápio
maior de serviços de valor
agregado. Site:
www.connectoway.com.br.

Datacom

Complementando seu
portfólio GPON, a Datacom
está lançando no mercado a
OLT modular DM4618 de 2U
de altura. O equipamento
possui 32 interfaces GPON

fixas e um slot de expansão
que permitirá equipá-lo com
mais 32 portas GPON, sendo
possível atender até 8192
clientes. Um dos diferenciais
desta OLT é ser
non-blocking, sendo que
possui 4 portas 1/10/25GE
SFP28 e 2 portas 40/100GE
QSFP28 para uplink. Site:
www.datacom.com.br.

DPR

Um dos destaques da DPR
será a CTO-C-DPR - Caixa de
Terminação Óptica para Cordoalha.
Desenvolvida para acomodar
e proteger emendas e divisores
ópticos por fusão e
conectorização em campo
sem precisar contar com o
compartilhamento de postes,

pois toda a aplicação é na
cordoalha, apresenta retenção
de drop óptico e pode ser
expandida de 8 para 16
assinantes em até dois
minutos por meio de troca de
módulo. Site: www.dpr.com.br.

Eletronet

A Eletronet divulgará mais
informações sobre sua
chegada ao PIX – Ponto de
Interconexão de Internet

em Aracaju, SE. Com essa
conexão, os clientes da
Eletronet distribuídos pelo
Brasil poderão trocar
tráfego diretamente no PIX
de Aracaju e, por outro
lado, os participantes do
PIX Aracaju poderão se
conectar com a rede
Eletronet e receber os
produtos por meio do
novo PIX. Site:
www.eletronet.com.

FiberHome

A FiberHome levará diversas
soluções de seu portfólio
para o evento. Um dos

destaques é a linha de switches
S1800/S4800/S5800/S6900
com modelos de até 48
portas e 100GE. Site:
www.fiberhomebrasil.com.br.

Fibrasil

Fundada em 2020 e com
início das operações em 2021,
a Fibrasil apresentará sua
proposta disruptiva com um
modelo flexível de rede neutra,
que se adequa a necessidade de
cada provedor. O objetivo da
empresa é possibilitar a expansão
dos provedores de Internet
sem o investimento inicial
para estruturação da rede.
Site: www.fibrasil.com.br.

FonNet

A FonNet Networks
apresentará a família de
transceivers de 400 Gbit/s.
Os módulos têm capacidade
para se comunicarem em alta
taxa de transmissão de dados e
tem como foco em data centers
e core network. Site:
www.fonnet.com.br.

As novidades da Abrint
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Forte Telecom

A Forte Telecom anunciou
recentemente sua chegada ao
Centro-Oeste. A empresa
inaugurou um ponto de
presença em Brasília, DF, e
formou uma equipe técnica e
comercial para atender os
novos clientes. Paralelamente
à expansão no Centro-Oeste,
a Forte Telecom continua
dando sequência à construção
de rotas ópticas rumo ao
Nordeste. Site: https://
www.fortetelecom.com.br/.

Furukawa

A Furukawa fará o pré-
lançamento de sua plataforma
IoT – Internet das Coisas
destinada a ajudar os
provedores regionais a
reduzir seus custos
operacionais e melhorar a
qualidade do serviço (SLA), a
partir do gerenciamento mais

eficiente de suas redes. A
solução combina a
distribuição de sensores pela
rede, instalados dentro das
caixas de emendas, com
vários módulos de software,
entre eles o de cadastro de
novos elementos por meio de
QRcode associado à localização
geográfica, monitoramento
em tempo real do status da
rede e abertura de chamado
com localização precisa do
problema. O produto está
disponível para provedores
regionais e operadoras no
modelo de SaaS – Software
como Serviço. Site:
www.furukawalatam.com.

Galax Pay

A Galax Pay estreia na Abrint
apresentando a sua solução
de gestão de cobranças.
Compatível com diversos
ERPs do mercado, a
plataforma oferece a
possibilidade de ter uma
documentação de API única,
opção de pagamento misto,
contrato digital gratuito e
juros e multa na cobrança
feita no cartão de crédito.
Além disso, traz como

novidade o Bolemix, um
boleto com QR Code que
pode ser pago via Pix. Site:
www.galaxpay.com.br.

HT Cabos

A HT Cabos levará para a
Abrint o seu portfólio de
cabos. Entre as novidades
está o cabo drop circular, um
cabo dielétrico recomendado

para redes FTTx, podendo ter
de 1 a 12 fibras ópticas. É
composto por gel protetor de
umidade, tubo, aramida e
capa externa feita em

polietileno ou LSZH - Low
Smoke Zero Halogen. Site:
www.htcabos.com.br.

Int6

A Int6 lançará o RemoteISP.
O produto oferece
ferramentas para gestão
remota dos equipamentos do
usuário, visando garantir uma
boa experiência de navegação
e reduzir custos de operação e
de investimento em
equipamentos. Com
funcionalidades como
visualizar os dispositivos
conectados no Wi-Fi,
alteração de canal na rede 2,4 e
5 GHz, desabilitar/habilitar a
troca automática do canal,
entre outros detalhes
configuráveis, é possível atuar
para melhorar a experiência
do usuário final. Site:
www.int6tech.com.

Intelbras

A Intelbras, em colaboração
com a Qualcomm, está
trabalhado no
desenvolvimento de um CPE
- Customer Premises
Equipment que se conectará à
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rede 5G e distribuirá a
conectividade no ambiente do
assinante através de Wi-Fi 6.
Site: www.intelbras.com.br

MK Solutions

A MK Solutions irá expor
uma ferramenta de BI –
Business Intelligence. O
conceito reúne os processos

de coleta, organização, análise,
compartilhamento e
monitoramento de todas as
informações essenciais para a
gestão de uma empresa. Site:
www.mksolutions.com.br.

OIW

Comercializados pela OIW,
os conectores de campo
OPFIBRA apresentam
características como uso de
ferrolho único pré-polido de
fábrica, uso de gel para
garantir a qualidade da
conexão entre a fibra óptica
interna do ferrolho e a do

cabo drop, e V-Groove feito
de cerâmica. Site:
www.oiw.com.br.

Padtec

Uma nova geração de
transponders, com taxas de
transmissão de 400 Gbit/s
por canal óptico, será uma das

principais
atrações da
Padtec. A
tecnologia
apresenta
novidades
técnicas
como
interfaces
de rede
plugáveis
com até

400 Gbit/s de capacidade de
transmissão baseadas em
CFP2-DCO. Site:
www.padtec.com.br.

Parks

O PK500, da Parks, é um
roteador Wi-Fi Mesh Dual
Band que pode trabalhar em
conjunto com mais unidades
iguais ou com a ONU GPON

Fiberlink 501, ampliando a
cobertura Wi-Fi. A solução
atende diversos tipos
ambientes, pois permite
ampliar a cobertura,
aumentando o número de
dispositivos utilizados.
Site: www.parks.com.br
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Prosper Capital

A Prosper Capital apresentará
novidades em planejamento
tributário e fusões e aquisições
(M&A). No âmbito do
planejamento tributário, a
otimização tributária para
provedores de Internet será
apresentada nas suas duas
versões. A Pass é customizada
para provedores que faturam
até R$ 4,8 milhões/ano.
Com ela, elimina-se o
problema de alta carga
tributária mesmo no Simples,
que ocorre quando o provedor
atinge R$ 3,6 milhões/ano,
permitindo que ele
permaneça dentro do
Supersimples até atingir
o limite máximo de
R$ 4,8 milhões, com carga
total inferior a 10%. Já a
Superpass foi feita sob medida
para os provedores que
faturam acima de
R$ 4,8 milhões/ano. Site:
www.prospercapital.com.br.

Prysmian

A Prysmian levará para a Abrint
o novo cabo óptico da linha
Sirocco Extreme. Com 576

fibras em 8,2 mm, o produto
apresenta um aproveitamento
de 10,9 fibras por mm2 e é
voltado para aplicações FTTx e
5G. Site: br.prysmiangroup.com.

RG Soluções

O analisador de espectro
5GPro, da EXFO, permite que
os técnicos de campo realizem
análises de sinal 4G/5G, para

detectar e solucionar problemas
rapidamente, identificando a
causa-raiz do mau desempenho

do sistema irradiante e da
formação do feixe. Sua
plataforma modular permite
análises de frequências FR1
(sub-6 GHz), incluindo bandas
CBRS/C e FR2 (mmWave)
com uma única solução com
flexibilidade e capacidade de
atualização. Comercializado
pela RG Soluções. Site
www.rgsolucoes.com.br.

SatTV

A SatTV mostrará seus
modelos de parceria para
entrega de conteúdos de TV
linear, streaming e VOD para
provedores de Internet. Site:
www.sattvacabo.com.br.

Technobox

A Technobox irá expor o
TechnoDNS, solução que
oferece suporte e
monitoramento 24 horas,
segurança contra ataques
DDoS e melhora na

latência. Disponível no
tamanho de 1U. Site:
www.technobox.com.br.

Telium Networks

A Telium Networks pretende
abordar os temas de
conectividade e segurança.
Com firewall e anti-DDoS, a
empresa proporciona uma
rede avançada de segurança
contra ataques cibernéticos em
uma solução compacta e
personalizada. Site:
www.telium.com.br.

TP-Link

A TP-Link irá expor o
HC220-G5, com Wi-Fi Mesh.

Comercializada em pares, a
solução oferece velocidades de
até 1200 Mbit/s, sendo 867 Mbit/s
em 5 GHz e 300 Mbit/s em
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2,4 GHz e apresenta recursos
como criptografia WPA3,
Multi-SSID e controle dos
pais. Site: www.tp-link.com.

UPX

A UPX apresentará o Edge
Protection: DDoS Defense,
ferramenta voltada para a
proteção de redes, com
módulo avançado contra
ataques DDoS. O produto
realiza bloqueios de ataques
em até cinco segundos e não
apresenta limite de proteção
de banda suja. A UPX tem
capacidade de mitigação de
12 Tbit/s e conta com 17
centros de mitigação. Site:
www.upx.com.

Venko Networks

A Venko Networks irá expor
a Micro OLT Plugável XGS-PON,
capaz de transformar switches
e roteadores com soquetes

SFP+ em uma OLT XGS-
PON de alta performance,
viabilizando a oferta de
planos de até
10 Gbit/s simétricos. Site:
www.venkonetworks.com.

V.tal

A V.tal estará na Abrint
mostrando as diversas
soluções de seu portfólio.
Recentemente, a empresa
lançou o FTTTower, produto
voltado para a conexão de
torres e antenas de telefonia
celular entre uma localidade
até os PoPs - Pontos de
Presença das operadoras de
uma área, por meio do
backhaul de fibra óptica da
V.tal em um mesmo
município. Site:
www.vtal.com.br.

Wirelink

A Wirelink projeta para o
primeiro semestre de 2022 o
aprfeiçoamento dos serviços
de atendimento focados na
jornada do usuário, desde a
prospecção de vendas até o
suporte técnico especializado.
Na Abrint, a companha irá
reforçar as vantagens das
soluções em seu portfólio,
como o trânsito IP nacional e
internacional. Site:
www.wirelink.com.br.

Youcast

A Youcast levará para o
encontro o Yplay, sua
plataforma de streaming. O
produto oferece uma

programação com filmes,
séries e diversos canais ao
vivo. Site: www.youcast.tv.br.

Zyxel

O EX3220-TO, da Zyxel,
fornece Internet de alto
desempenho e é compatível
com os padrões Wi-Fi 6 e
EasyMesh. A solução oferece

velocidades de até 1201 Mbit/s
com 2x2 802.11ax e 574 Mbit/s
com 2x2 802.11ax. Site:
www.zyxel.com.
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As empresas estão
sonhando grande, mas
para acompanhar a
tendência atual do
metaverso, elas
precisam de uma nova
abordagem para a
infraestrutura digital.
Quando nos referimos
ao metaverso, falamos
de uma combinação
de tecnologias que
podem resultar em
poderosos
mecanismos de
transformação digital e
ofertas para fortalecer
os negócios em
diversas verticais.

Sua empresa está
preparada para o
metaverso?

Olivia Braga, engenheira de sistemas da Bedu.Tech

No metaverso, é possível viver em
mundos complementares e

paralelos, onde a coexistência de
realidade e abstração se fundem,
garantindo a possibilidade de
experimentação e imersão, onde
podemos estudar, socializar e trabalhar.
Podemos experimentar um dia de sol
ou a chuva em noites de inverno, por
exemplo, em um ambiente que poderá
oferecer contornos de realidade e
sinestesia. A sinestesia é uma confusão
neurológica que provoca a percepção de
vários sentidos de uma só vez. Ela não
é considerada uma doença mental, e
sim uma forma diferente que o cérebro
tem de interpretar os sinais. Uma em
cada 2 mil pessoas têm sinestesia, e elas
podem ver sons, sentir cores ou o
paladar das formas.

O metaverso utiliza tecnologias capazes
de criar contextos e espaços que
possibilitam, por meio da visão
computacional e realidade aumentada, o
uso de espaços cíbridos, termo que
designa a hibridação entre os mundos on
e offline, isto é, a interpenetração crescente
entre essas duas esferas, fazendo com que
seja cada vez mais difícil, senão
impossível, existir em apenas uma delas.

Quando nos referimos ao metaverso,
falamos de uma combinação de
tecnologias como mídias sociais
VR – Realidade Virtual, AR – Realidade

Aumentada e MR – Realidade Mista. A
primeira implica uma experiência
completa de imersão que exclui o
mundo físico. Por meio de dispositivos
VR, os usuários podem ser
transportados para vários ambientes
reais e imaginados. Já a segunda
adiciona elementos digitais a uma
visão ao vivo, muitas vezes
utilizando a câmera em um
smartphone. Por fim, a terceira
combina elementos tanto AR quanto
VR, objetos reais e digitais interagem.

Além das mídias sociais, outras
tecnologias utilizadas são o
XR – Extended Reality, blockchain,
criptomoedas, cloud computing,
poder computacional, cibersegurança,
IoT – Internet das Coisas,
IA – Inteligência Artificial e machine
learning. Existe também o gêmeo
digital, conceito que cria uma réplica
virtual completamente fiel a um
objeto físico capaz de fornecer todas as
perspectivas e dados importantes
sobre a utilização de um produto.

De alguma forma, todas essas
tecnologias de modo colaborativo e
transdisciplinar são utilizadas para
entregar experiências inusitadas ao
desfrutador. A combinação entre elas
pode resultar em poderosos
mecanismos de transformação digital e
ofertas para fortalecer os negócios, uma
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vez que muitas dessas ferramentas já
estão disponíveis no Brasil e em nosso
cotidiano, portanto, prontas e acessíveis
para uso.

A mudança de cultura é fator
importante e decisivo para garantir que a
adoção de novos contextos tecnológicos
seja bem aceita e utilizada por todos

dentro dos espaços tecnológicos.
Lembrando que não é uma substituição
do mundo real, mas a coexistência de
realidades paralelas.

É possível citar diversas tecnologias já
disponíveis para entregar soluções em
metaverso, desde redes sociais, cloud
computing, infraestrutura em 5G e
sensores e plataformas para ambientes de
colaboração. Já na parte de
equipamentos, temos como exemplo os

óculos de realidade aumentada, sensores,
computadores ou celulares com acesso
rápido à Internet, plataformas (softwares
e redes sociais que propiciem a interação
entre os usuários) (figura 1).

Educação e tecnologia

Apesar de diversas verticais de negócios
como saúde, segurança, finanças,

logística, governo, entre outras, terem a
chance de se beneficiar com os
propósitos alinhados com a cultura do
metaverso, uma área que merece destaque
é a educação. O metaverso está
transformando o modelo híbrido de
lecionar, assim como a adoção do AVA -
Ambientes Virtuais de Aprendizagem e

ECODI - Espaço de Convivência Digital
Virtual. Hoje, é possível apoiar e
construir em conjunto com educadores e
interessados salas de aula virtuais por
meio do Google Sala de Aula (Google
ClassRoom) para criar e disponibilizar os
recursos necessários para essa
transformação digital e técnicas de uso
para o metaverso, com experiências
conduzidas por especialistas em educação
e tecnologia (figura 2).

Segurança

Um dos pontos de maior atenção
desse novo conceito é a segurança, que
deve ser discutida de forma ampla e clara.
Isso porque o metaverso é um ambiente
onde as pessoas, ou seus avatares,
podem representar valor, pois a sua
imagem de pessoa física ou jurídica passa
a ser lastreada a partir de suas credenciais.

Fig. 1 – Tecnologias que podem entregar experiências no metaverso

Fig. 2 – Exemplo de sala de aula virtual no metaverso

Imagine que alguém passou por um
roubo de identidade e seus dados do
Facebook, Instagram, WhatsApp, entre
outras plataformas, foram sequestrados
ou ainda itens raros de jogos foram
roubados por cibercriminosos? Os
hackers podem utilizar o perfil roubado
para solicitar dinheiro a parentes, amigos

e conhecidos, ou ainda solicitar cartões de
crédito, fazer compras dentro de um
ambiente que é utilizado para trabalhar e
se relacionar.

Além disso, os usuários ainda podem
estar sujeitos a stalkers ou doxing, ou
seja, a publicização de informações ou
documentos privados de alguém, fotos
íntimas por exemplo, em que o alvo
dessa publicidade pode arranhar ou
manchar a imagem de pessoa física ou
jurídica, causando danos que podem ser
irreversíveis. Técnicas como phishing,
engenharia social e ataque homográfico
também podem ser adotadas e, por isso,
usar a conscientização de que as ameaças
estão em um ambiente tecnológico pode
resultar em melhor forma de prevenção,
logicamente associados a diversas
camadas de tecnologias apropriadas para
barrar ou conter ataques.

Conclusão

A pandemia, o trabalho remoto e a
cultura de gamificação contribuíram,
aceleraram e acentuaram a necessidade de
utilizarmos o metaverso e suas
vantagens para criar provas de conceitos
para diversos projetos. Sem dúvida, essa
tecnologia será crucial para criar uma e-
sociedade com regras e modos de utilizar
o mundo virtual a favor do mundo real.
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Existem diversos tipos
de transceivers ópticos
no mercado, e
selecionar a melhor
opção pode ser uma
tarefa árdua. As
necessidades de
banda larga
continuarão
aumentando, tornando
mais importante do
que nunca ter uma
rede eficiente
projetada com o
hardware certo para o
trabalho. De acordo
com o estudo de
banda larga da
OpenVault, no quarto
trimestre de 2021, o
consumo médio
mensal ponderado de
dados por assinante
de banda larga
norte-americana era de
536,3 GB, ultrapassando
mais de meio TB pela
primeira vez.

Seis fatores para escolher
o melhor transceiver
para a sua rede

FonNet Networks Precision Optical Transceivers

Transceivers de fibra óptica são
essenciais nas redes atuais e os

desenvolvimentos avançados nessa
tecnologia continuarão a atender às
necessidades de dados do futuro. Para
ajudar na tarefa de escolher os módulos
certos para uma rede, selecionamos seis
fatores-chave que devem ser analisados
por um especialista antes de optar por
um equipamento. Estas considerações
técnicas e operacionais ajudarão a
determinar os transceivers corretos para
uma aplicação de rede:

• Compatibilidade do host.
• Form fator (fator de forma).
• Distância/atenuação/link.
• Tipo de fibra.
• Tipo de conector de fibra.
• Classificação de temperatura.

Compatibilidade do host

Antes de adquirir um transceiver, é
preciso saber em que tipo de
equipamento de rede eles serão
utilizados e como ela é arquitetada. Em
que os módulos se conectarão? É
necessário determinar o quão restritiva
a plataforma host é para fontes de
terceiros. Ficará preso apenas a
transceptores OEM do host ou será
“amigável” para outras fontes? Para
cada switch, placa de linha ou qualquer
dispositivo ao qual os transceptores se
conectem, é preciso saber o fabricante,
modelo e a versão do software que o
dispositivo host está conectado.

Form fator

Não basta apenas saber em que
tipo/marca de dispositivo os
transceivers serão conectados, mas
também detalhes físicos sobre as
portas. Vários anos atrás, quando os
módulos ópticos foram desagregados
do switch e do roteador, não havia
padrões da indústria. Aparentemente,
cada empresa tinha um form factor
proprietário. Os principais players se
uniram para criar o MSA - Acordo de
Fonte Aberta, que ajudou a definir
cada transceiver com características
elétricas, ópticas e mecânicas
específicas (tabela I).

Valores como o tamanho do
encapsulamento metálico e a forma do
transceiver foram definidas pelo MSA.
O desenvolvimento de MSAs resultou
nos form factors SFP, SFP+, QSFP,
QSFP+ e CFP, para citar alguns.
Compreender as funções e as principais
diferenças entre eles é crucial ao decidir
o melhor ajuste para a rede óptica.

Link budget: até onde os
dados precisam ir?

As distâncias de operação para
transceivers ópticos podem ser tão
curtas quanto alguns metros ou tão
longas como até 2000 km com CFPs
digitais coerentes e outras tecnologias
emergentes. De certa forma, a
classificação de distância máxima deve
ser interpretada como um link budget.
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O link budget é o critério principal
para determinar qual transceiver utilizar
para estabelecer adequadamente um
comprimento de link físico de rede.
Normalmente, no projeto de rede, uma
margem de segurança de 2 a 3 dB é
necessária para qualquer link budget.
Esse requisito fornece margem extra no
caso de atenuação decorrente de um
possível evento de rede. Essa margem
permite que o link lide com a degradação
sem afetar potencialmente os serviços.
Isso significa reduzir a sensibilidade
máxima de RX (receptor) em 2 a 3 dB, o
que reduz diretamente o link budget na
mesma quantidade.

Um cálculo simples de link budget
seria a potência de saída óptica mínima
menos a sensibilidade do receptor. No
entanto, à medida que os sistemas de
rede aumentam os requisitos de largura
de banda em distâncias mais longas, o
link budget precisa levar em consideração
questões como dispersão cromática e
SNR – Relação Sinal Ruído (Signal to
Noise Ratio). Por exemplo, a atualização
de 1 para 10G apresenta dificuldades
com relação à propagação do sinal e a
fórmula simples de link budget não será
mais suficiente. Um SFP 10G de 80 km
pode ter um link budget de 22 dB que,

em teoria, deve fornecer cerca de 100 km
de alcance usando uma perda de 0,22
dB/km. No entanto, a dispersão
cromática reduz a distância efetiva para
80 km. Essa penalidade é ainda maior à
medida que a taxa de dados aumenta.
Um sinal de 25G experimentará até oito
vezes mais dispersão cromática do que
um 10G. A dispersão cromática também
depende do comprimento de onda, mas
a taxa de dados é o principal aspecto
determinante.

Meio (tipo de fibra) de
propagação

Como o tipo de fibra pode afetar as
perdas no link? Assim como os
transceivers têm padrões da indústria,
jumpers e cabos de fibra também têm
aspectos claramente definidos.
Diferentes tipos de cabos de fibra têm
perdas de fibra distintas em seus
comprimentos de onda, conforme
mostrado nos padrões TIA-568-C.0-2
da tabela II. Ela fornece uma boa
aproximação de perda, mas na prática a
perda real de um link deve sempre ser
medida no comprimento de onda de
operação com um OTDR - Optical Time
Domain Reflectometer.

Fig. 1 - Tipos de conectores ópticos de transceiver disponíveis

Tab. I – Lista de MSAs para vários fatores de forma

Referência MSAReferência MSAReferência MSAReferência MSAReferência MSA R e v i s ã oR e v i s ã oR e v i s ã oR e v i s ã oR e v i s ã o Data da revisãoData da revisãoData da revisãoData da revisãoData da revisão Fator de formaFator de formaFator de formaFator de formaFator de forma
INF-804i 1 12/5/11 SFP - Small Form Factor Transceiver Plugável

SFF-8431 4.1 A 6/7/09 SFP+ 10 Gbit/s e Interface Elétrica de Baixa Velocidade
INF-8438i 1 1/11/06 QSFP – Quad Small Form Factor Transceiver Plugável

QSFP-DD MSA 5.1 7/8/20 QSFP Double Density 8x Transceiver Plugável
CFP 1.4 7/6/10 CFP MSA Descrição de Hardware

SFF-8690 23/1/13 Tunable SFP+ Memory Map para frequências ITU
SFF-8436 4.9 31/8/18 QSFP+ 10 Gbit/s 4x Transceiver Plugável
SFF-8662 2.9 8/6/18 Conector QSFP+ 4x 28 Gbit/s (Estilo A)
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Dois tipos principais de fibra são
importantes para se ter em mente ao
emparelhar com um transceiver:
monomodo e multimodo.
Historicamente, as fibras multimodo
demandam um menor
investimento, mas ao custo de
maior atenuação e maiores
índices de refração em relação à
monomodo. Já a monomodo
geralmente é utilizada para
transmissão de dados de alta
velocidade em longas distâncias,

pois são menos suscetíveis à atenuação
do que a multimodo. Porém nota-se
um aumento exponencial do uso desse
tipo de fibra nas mais variadas
aplicações, o que vem promovendo

preços mais competitivos (figura 1). Já a
figura 2 traz alguns tipos de conectores
ópticos de transceiver disponíveis.

O conector de fibra SC é um
antecessor do modelo LC, pois
ambos compartilham o mesmo
design básico. A diferença entre os
dois é que o ferrolho SC é
aproximadamente o dobro do LC.
Duplex LC e SC, conforme mostrado
na figura 2, são bastante simples: um
lado é o Tx e o outro o Rx. Já no
caso de conectores MPO-12 e
MPO-16, a relação é um pouco mais
complexa. O 12 e o 16 indicam o
número de fibras contidas no interior
do cabo. “12” em MPO-12 indica 12
fibras, porém está utilizando apenas
8 lanes. SN é um tipo mais novo de
conector de fibra projetado e
otimizado para aplicações 400G. São
basicamente 4x LCs duplos
compactados em um conector. Ele
permite 4 lanes duplex de um
transceptor 400G. O conector MDC

também é uma variedade mais
recente e amplamente utilizada
para 400G.

Quanto aos tipos de
polimento da face final da fibra,
há UPC - Ultra Physical Contact
ou APC - Angle Physical
Contact. As extremidades da

Tab. II – Valores máximos de perda de fibra
multimodo e monomodo

Tipo de f ibraTipo de f ibraTipo de f ibraTipo de f ibraTipo de f ibra M u l t i m o d oM u l t i m o d oM u l t i m o d oM u l t i m o d oM u l t i m o d o M o n o m o d oM o n o m o d oM o n o m o d oM o n o m o d oM o n o m o d o
Comprimento de onda (nm) 850 1310 1550

Perda km/fibra (dB) 3,5 0,4 0,3
Perda de inserção (dB) 0,75

Fig. 2 – Características dos conectores SC e LC
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UPC são “planas”, enquanto as da APC são polidas em um
ângulo de 8°. O APC oferece melhor perda de retorno óptico,
o que proporciona um link budget ligeiramente melhor do
que o UPC. No entanto, existem situações em que o UPC, a
escolha um pouco mais barata, pode ser bom o suficiente em
termos de desempenho óptico. Qualquer que seja o tipo de
polimento escolhido para a aplicação, é importante lembrar
que APC e UPC não podem ser combinados.

Classificação de temperatura

Em que tipo de ambiente o transceiver será utilizado?
Ele estará em um data center com temperatura controlada
ou estará conectado em um site outdoor, que pode
alcançar altas temperaturas? Geralmente, as faixas de
temperatura especificadas para transceptores são mostradas
abaixo. No entanto, estes podem variar ligeiramente
dependendo do fabricante.

• Comercial: 0°C a 70°C.
• Industrial: -40°C a 85°C.
• Estendida: varia de acordo com o fabricante.

Antes de fazer o pedido, é preciso certificar que o transceptor
passará por rigorosos ciclos de testes ambientais em um
laboratório de engenharia, tanto do ponto de vista do
hardware quanto do nível do sistema.

Conclusão

Com as operadoras de rede sob pressão para fornecer
velocidades e largura de banda mais altas em redes
backbone, metropolitanas e de acesso, a necessidade de um
fornecedor confiável de equipamentos de rede óptica só
aumentou. Como é possível ter certeza de que a empresa é
mais do que apenas outro fornecedor e que dará apoio em
situações complicadas? A resposta está em procurar as três
qualidades a seguir em seu provedor de equipamentos de
rede óptica:

• Inventário confiável.
• Suporte da engenharia.
• Soluções personalizadas.

Mais importante ainda, escolher um fornecedor que seja
mais do que apenas um fabricante de equipamentos. Suporte
completo ao ciclo de vida, testes de laboratório e experiência
em todos os tipos de arquiteturas de rede podem garantir
que o comprador aproveite ao máximo o seu investimento.
É preciso contar com engenheiros especializados à mão, e não
apenas representantes de vendas.

Artigo reproduzido do original Como Escolher os Transceivers Certos para a
Sua Rede, disponível no site: www.fonnet.com.br/artigos-tecnicos/redes-
opticas/como-escolher-os-transceivers-certos-para-sua-rede/.
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Os ataques e
tentativas de invasões
estão cada vez mais
próximos das
estruturas dos
provedores, que
sofrem com a afetação
do tráfego ou com
acessos indevidos,
bloqueando ou
apagando todas as
configurações dos
equipamentos de rede,
como switches e OLTs.
O artigo traz dicas
práticas e simples de
implantar que podem
ajudar a evitar riscos
no dia a dias das
operações.

Dicas para melhorar
a segurança de
switches e OLTs

Tatiane Figueiredo, Instrutora de Treinamentos da Datacom

Muito tem se falado nos últimos
tempos a respeito de segurança

nos equipamentos de rede, como
switches, roteadores e OLTs GPON.
Cada dia que passa, as ameaças, os
ataques ou tentativas de invasões estão
mais presentes ou mais próximos das
estruturas dos provedores, que sofrem
com a afetação do tráfego ou com
acessos indevidos, bloqueando ou
apagando todas as configurações dos
equipamentos. Uma vez por semana,
recebemos pelo menos um pedido de
ajuda no nosso suporte técnico.

A negação de serviço ou DoS -
Denial of  Service é uma técnica pela
qual um atacante utiliza um
equipamento conectado à rede para
tirar de operação um serviço, um
computador ou uma rede conectada à
Internet. Quando usada de forma
coordenada e distribuída, ou seja,
quando um conjunto de
equipamentos é utilizado no ataque,
recebe o nome de Ataque Distribuído
de Negação de Serviço (DDoS -
 Distributed Denial of  Service).

Os ataques mais comuns são
baseados em três pontos:
• Volume: são os mais aplicados,
pois direcionam solicitações
verdadeiras para um servidor de
DNS, NTP e SNMP através de um
endereço de IP falso.

• Protocolos: consomem recursos reais
do equipamento e são medidos em
pacotes por segundo.
• Aplicação: são originadas de
solicitações verdadeiras e o objetivo
é travar o servidor web, ou VoIP,
por exemplo.

A ideia deste artigo não é trazer
soluções milagrosas ou que farão
com que a empresa nunca mais
receba uma tentativa de ataque,
mas sim, de trazer boas práticas
que podem auxiliar no dia a dia.
Recomenda-se buscar informações
a respeito de mitigação de ataques
e há empresas especializadas nesse
segmento.

Como minimizar os riscos

O que um provedor de Internet pode
fazer para começar a se proteger?
Confira os itens que abordaremos
neste artigo:
• Importância de manter os
equipamentos atualizados
• Desabilitar o Telnet
• Data e hora
• Habilitar SNMPv3 e retirar a
comunidade “Public”
• Usuários distintos e com privilégios
mínimos conforme a função ou
hierarquia
• Radius ou TACACS+
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• Defina quais endereços IPs poderão ter
acesso ao equipamento
• Logs
• Políticas de controle de banda
• Tempestades de pacotes: storm-control
• Backup das configurações

Veremos a seguir cada um dos itens
em detalhes.

Importância de manter os
equipamentos atualizados

Os fabricantes de equipamentos
sempre buscam implementar em suas
versões de firmware proteções voltadas
para possíveis ataques de DoS ou DDoS,
falhas de segurança ou até mesmo
correções de problemas. Deve-se verificar
periodicamente o que o fabricante tem
adicionado nos novos firmwares.

Como boa prática, recomendamos
sempre manter o equipamento na
última versão.

Desabilitar o Telnet
Este tipo de comunicação ocorre em

modo texto claro. Prefira utilizar o
acesso via SSH – Security Socket Shell,
onde há criptografia. Algum mal-
intencionado pode estar analisando o
tráfego da sua rede e verificando todas
as configurações, usuário e senhas
enviadas para o equipamento.

Deve-se utilizar, então, apenas acessos
aos equipamentos via SSH.

Data e hora
Nada de deixar o equipamento com

aquele padrão de 1970. Data e hora
atualizados são importantíssimos para a
análise dos LOGs e possíveis alarmes
do equipamento. Não deixe essa

configuração para mais tarde. Atue antes
que algo aconteça.

A configuração é bem tranquila e
você poderá direcionar para um
servidor de SNTP – Simple Network
Time Protocol. Se esse servidor
oferecer autenticação, com o uso de
senha, melhor ainda.

A comunicação do SNTP ocorre
baseado no protocolo UDP, na porta
123. E fazendo uma busca rápida no
Google, é possível perceber que esse tipo
de serviço pode receber ataques através da
inundação de pacotes UDP.

Habilitar SNMPv3 e retirar a
comunidade “Public”

O SNMP – Simple Network
Management Protocol é um padrão de

gerenciamento de rede amplamente
utilizado em redes TCP/IP. É um
protocolo da camada de aplicação que
possibilita gerenciar a rede quanto ao
desempenho e eventuais problemas em
tempo real. Sua especificação pode ser
obtida na RFC 1157. A finalidade do
SNMP é transportar as informações de
gerenciamento dos ativos através das
portas UDP 161 e 162.

Tenha preferência por utilizar o
SNMPv3, que é a versão mais recente do
SNMP, suportando segurança e
autenticação SHA e MD5 completas. A
versão 2 do protocolo é a mais utilizada e
melhorou o tratamento do protocolo em
relação à versão 1, porém ambas são
vulneráveis quando comparadas com a
versão 3, pois utilizam strings de
comunidade em texto simples.

É muito importante alterar a
comunidade “Public” ou que retire a

sua configuração do equipamento.
Utilize comunidades específicas para
leitura e leitura e escrita. A configuração
é simples e manterá o equipamento
mais protegido.

Usuários distintos e com
privilégios mínimos conforme a
função ou hierarquia

Não caia na tentação de deixar o
usuário padrão do equipamento. Os
invasores sempre tentarão o acesso
pelos defaults mais comuns, como
admin, administrator, root, guest,
monitor, user e outros.

É possível consultar ou verificar as
tentativas de acesso indevidas através
dos logs do equipamento. Em um
exemplo real, foram verificadas 2298

tentativas de acesso apenas no dia 25 de
maio de 2020. Claro, este equipamento
está com um IP válido e não há firewall
no ambiente em que está instalado.
Aqui vale a reflexão: será que realmente é
necessário um IP público para a gerência
do equipamento? Que estrago o invasor
poderia ter feito se o login e a senha
estivessem com o famoso “admin”?

E cada usuário deve ter seus
privilégios de acessos corretos. Não é
necessário que todos os usuários dos
equipamentos possam configurá-los
por completo. Atendentes de primeiro
nível geralmente possuem acesso
restrito aos comandos de visualização,
os “shows”. Apenas os administradores
da rede que precisam realizar
configurações devem ter tal permissão.

Deve-se configurar senhas fortes. Nada
de datas de aniversário ou sequência de
números, que são mais fáceis de serem

Tab. I – A funcionalidade de storm-control impede uma interface de receber uma tempestade de pacotes
unicast desconhecidos (DLF), broadcast e multicast

Pacote Endereço MAC Destino Função
Broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF Importantes para a resolução de endereços ARP ou quando deseja-se enviar uma informação a todos os hosts.
Multicast 01:XX:XX:XX:XX:XX Comunicação entre alguns hosts da rede, conforme necessidade. Exemplo: Protocolo IGMP.
Unicast Qualquer MAC que não Comunicação tradicional entre hosts.

seja broadcast, multicast ou BPDU
DLF Semelhante ao unicast, porém as Incapacidades em saber qual é a porta de destino correta.

entradas estão fora da tabela L2
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identificadas. Há listas que podem ser
encontradas na Internet com as senhas
mais usuais.

Radius ou TACACS+
Os protocolos Radius e TACACS+

são normalmente utilizados para
fornecer AAA - Autenticação,
Autorização e serviços de Contabilidade
em dispositivos de rede.

O Radius foi concebido para autenticar
usuários remotos dial-up a uma rede e o
TACACS+ para acesso ao administrador
a dispositivos de rede.

A principal diferença é que o
TACACS+ separa a funcionalidade de
autorização, enquanto o Radius combina
a autenticação e autorização.

Explorando os três “As”, temos:
• Autenticação – Verifica e confirma a
identidade do usuário. Quem é o
usuário?
• Autorização – Define os privilégios e
restrições do usuário, ou seja, permite a
execução ou não, de uma operação no
equipamento. O que o usuário pode
fazer?
• Contabilização (Auditoria) – Coleta
informações sobre o comportamento
dos usuários e de que forma eles
consomem os recursos da rede. O que o
usuário fez?

O uso desses protocolos facilita a
administração dos usuários que terão ou
poderão ter acesso aos equipamentos,
além de agregar segurança ao controle de
acesso dos equipamentos.

Com a utilização de servidores de
acesso centralizado, em apenas um lugar
pode-se configurar todas as pessoas que
acessarão os equipamentos, evitando o
trabalho individual e manual.
Lembrando que há uma certa
rotatividade de técnicos nos provedores,
na saída de um deles, não será necessário
acessar equipamento por equipamento
para retirada do acesso. Por isso, é mais
fácil e rápido realizar isso em apenas um
lugar. Este servidor, por ser configurado
em uma plataforma Linux e na Internet,
há vários tutoriais que abordam sua
implementação e utilização.

Defina quais endereços IP
poderão ter acesso ao
equipamento

Não deixe que qualquer IP ou rede
tenha acesso ao equipamento. Deve-se
verificar quais endereços realmente
precisam ter o acesso e criar filtros ou
listas de controle, evitando que o
equipamento fique exposto e vulnerável.

Além dos controles que podem ser
realizados nas permissões para
endereços IP, é preciso criar regras que
filtram o tráfego por endereço IP ou
porta de origem/destino para as
aplicações que realmente estão rodando
ou sendo utilizadas na estrutura, como
OSPF, BGP, MPLS/LDP e outros.

Entre as opções estão:
• Blacklist: o provedor imputará as
informações que deseja bloquear em um
primeiro momento. O acesso que não
atender à regra criada será descartado.
• Whitelist: para esta configuração é preciso
saber tudo que deseja liberar e inserir de
forma explícita, desde protocolos até
endereços IP. O acesso que não atender à
regra será negado/descartado.

Não há jeito certo ou errado e sim, o
que melhor se adapta ao cenário ou
conceito de operação.

É importante implementar
mecanismos que impeçam a saída de
pacotes com endereços de origem de uma
rede privada e que não façam parte de um
dos blocos de endereços da rede interna.

Logs
Tenha certeza de que os equipamentos

estão gerando logs, seja para consulta
diretamente pela linha de comando (CLI)
ou o envio para servidores de syslog,
fazendo a consulta e análise com filtros
diretamente pelo aplicativo de sua escolha.

Analise o tráfego de entrada e saída da
sua rede, verifique se há tentativas de
acesso não autorizado ou vazamento de
dados importantes. Crie uma rotina para
auditorias regulares.

Políticas de controle de banda
Realize o controle de banda em

VLANs ou endereços IP destinados para

a gerência dos equipamentos, assim,
possíveis ataques através de ICMP, do
famoso Ping da morte ou de tempestade
de pacotes podem ser reduzidos.

Interfaces voltadas para os clientes ou
que realizam o transporte devem conter
limitação ou restrição de banda,
conforme o serviço contratado.

Tempestades de pacotes:
storm-control

A funcionalidade de storm-control,
quando habilitada, previne uma interface
de receber uma tempestade de pacotes
unicast desconhecidos (DLF), broadcast e
multicast, monitorando os pacotes
entrantes e comparando com os
parâmetros configurados (tabela I).

Caso a quantidade de pacotes
recebidos seja maior que a capacidade
configurada, estes serão descartados. A
técnica impõe um limite aos pacotes que
ingressam na interface.

Backup das configurações
Último, mas não menos importante:

crie uma rotina de backup das
configurações de todos os equipamentos,
seja armazenando a configuração em
memórias disponíveis dentro dos
dispositivos ou transferidos para um
servidor via TFTP ou SCP.

A realização desse procedimento, em
caso de invasão, desastres ou perda das
configurações, reduzirá o tempo de
inatividade. É possível também
configurar para que a tarefa seja
executada automaticamente.

Conclusão

Com estas boas práticas, simples e de
fácil implantação, o provedor pode se
preparar para minimizar os riscos de
ataques à rede da empresa, evitando
problemas, interrupções de serviços e
dores de cabeça.

Artigo adaptado e resumido do blog da Datacom,
www.datacom.com.br/pt/blog, que também
produziu as dicas no canal do Youtube com mais
detalhes de cada um desses pontos.
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Esta seção aborda aspectos
tecnológicos das comunicações
corporativas, em especial redes locais,
mas incluindo também redes de acesso
e WANs. Os leitores podem enviar suas
dúvidas para Redação de RTI,
e-mail: inforti@arandanet.com.br.

O avanço do XG-PON e
XGS-PON no Brasil

O Brasil se prepara para a entrada
das tecnologias XG-PON e XGS-
PON. A migração do GPON, já
disponível nas casas e empresas
brasileiras, deve ganhar um salto de
qualidade na prestação de serviço
para o cliente através da demanda
por banda larga por fibra (FTTX). A
mudança deve acontecer
impulsionada pelas necessidades do
próprio cliente, que utiliza
equipamentos mais modernos,
aparelhos de televisão com resolução
4K e 8K, games online de alta
definição e serviços de streaming que
hoje já ensaiam experiências de
metaverso por jogos imersivos e de
realidade aumentada.

A principal responsável pelo
incremento da demanda domiciliar
por conexões mais rápidas nestes
últimos dois anos foi a pandemia.
Nesse período, o número de
usuários atingiu 152 milhões no
país, especialmente por causa das
novas configurações do mercado de
trabalho, como o home office. Hoje,
91% dos provedores de Internet
disponibilizam planos de conexão
através de fibra óptica.

Segundo dados da Anatel, neste
primeiro trimestre de 2022, houve
uma redução de 1,2 milhão de
clientes entre as PPPs - prestadoras
de pequeno porte, possivelmente
causada pela subnotificação de
acessos e da retomada do trabalho

presencial após medidas de
liberação da Covid-19. Mesmo
assim, foram notificados nesse
período 40,185 milhões de acessos
pelas operadoras brasileiras.

Outro fator que deve ser levado
em consideração é o aumento do
acesso das classes C e D ao mercado
da banda larga. Preços mais
acessíveis de smartphones, smart
TVs e o próprio consumo de
informação e entretenimento
motivaram a busca por melhor
conexão entre as classes com menor
poder aquisitivo. Mesmo que elas
não tenham acesso às melhores
larguras de banda oferecidas no
mercado, é um público que deve ser
levado em consideração nos planos
de expansão do serviço no Brasil
num futuro muito próximo.

Além do crescimento do número
de usuários e acessos, os serviços de
streaming também devem contribuir
para impulsionar a migração da
tecnologia. Lançamentos mundiais
da indústria cinematográfica podem
ser acessados hoje da sala de casa. E
essas produções tornam-se cada vez
mais complexas, com efeitos
computadorizados e com melhores
resoluções. Transmissões de eventos
esportivos também estão presentes
exclusivamente na Internet. Em seis
países da América Latina, por
exemplo, 92% das pessoas possuem
assinatura de algum serviço de
streaming, segundo levantamento da
consultoria em negócios Sherlock
Communications. Somente no
Brasil, 37% dos consumidores
assinaram um serviço por conta do
conteúdo exclusivo oferecido, vários
provedores já possuem em seus
pacotes de serviços algum streaming
associado na tentativa de elevar o
tíquete do cliente residencial.

Por esses motivos, é preciso que
os provedores estejam preparados
para esse novo momento da banda
larga que bate à nossa porta. A

tecnologia XG-PON possibilita
quadruplicar a capacidade de receber
dados, enquanto dobra o envio.
Enquanto na rede GPON a
capacidade de downstreaming é de
2,5 e 1,25 Gbit/s de upstreaming,
a rede XG-PON pode oferecer até
10 Gbit/s de downstreaming e
2,5 Gbit/s de upstreaming.

Outra vantagem da rede XG-PON
é a possibilidade de agregar mais
clientes por porta, chegando até a
256, enquanto o GPON possibilita a
ligação com até 128 clientes por porta.
Sabemos que, na prática, atingir esses
números pode ser desafiador,
principalmente quando se pensa na
qualidade do serviço entregue ao
cliente. Quanto mais clientes
conectados a uma porta PON, mais a
largura de banda é compartilhada,
tornando o serviço mais lento. Aqui,
cabe ao empresário do setor a
avaliação sobre a necessidade do seu
cliente e o melhor atendimento que
se pretende prestar.

É importante destacar que a
tecnologia XG-PON vai ter a
capacidade de ampliar a cadeia de
qualidade da Internet no Brasil. E
isso estará diretamente ligado à oferta
de contratos com as operadoras e
provedores regionais. Eles que serão
a porta de entrada da nova tecnologia
nas empresas e casas brasileiras.
Como toda evolução tecnológica de
largura de banda, o serviço da XG-
PON deve ser, inicialmente,
absorvido por empresas que
precisam de um tráfego maior na
transmissão de dados.

As conexões XG-PON e
XGS-PON vêm atender à demanda,
inicialmente, de consumidores mais
exigentes, além de pequenos e
médios negócios onde a demanda
por links simétricos é cada vez maior.
Provedores sabem que precisam
ofertar produtos focando em
empresas de pequeno porte que são
capazes de consumir um tíquete mais

Thyago Monteiro, Diretor de
Engenharia da Connectoway
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alto, mas também exigem conexões
dedicadas que podem até ser menores
provedores. Uma excelente
oportunidade para atender esse tipo de
cliente é o XGS-PON, que pode
oferecer até 10 Gbit/s de downstream
e 10 Gbit/s de upstream através da
rede FTTX, abrindo a possibilidade
para o atendimento de circuitos
dedicados sobre a própria estrutura já
instalada. Isso torna o provedor
atrativo até mesmo para operadoras
que precisam de backhaul robusto para
suportar a implementação do 5G. O
XGS-PON é a alternativa para viabilizar
isso, pois as operadoras precisarão de
uma capilaridade de rede que os
provedores conseguem alcançar.

Tecnicamente, essa mudança não vai
ser difícil, pois trata-se da mesma
estrutura já utilizada na tecnologia
GPON. Os provedores poderão
utilizar as mesmas OLTs já instaladas.
Provedores e operadoras só precisam
trocar as placas PON e os terminais
ONU dos clientes para a recepção da
nova tecnologia. O tráfego pela fibra
óptica na tecnologia XG-PON

também é feito em monomodo (SM)
e splitters ópticos, espalhando o sinal
através do comprimento da onda.
Assim como nas redes EPON e
GPON, são itens passivos da solução
e não possuem alimentação elétrica.

Um ponto que deve ser levado em
consideração é o investimento para a
migração para o XG-PON, uma vez
que a ultra velocidade custa cerca de
três vezes mais que a tecnologia atual.
Por outro lado, o custo do Mbit/s ao
cliente irá diminuir, enquanto a
entrega será de até quatro vezes mais
velocidade. Com o aumento da
demanda, o investimento tende a
reduzir, popularizando o serviço,
como já vemos hoje na oferta de
banda de até 1 Gbit/s para clientes
residenciais no modelo de negócios
que a Huawei traz ao Brasil, em que o
cliente pode habilitar as licenças de
XGS-PON porta por porta,
possibilitando o investimento
acompanhar a demanda.

Mas engana-se quem pensa que
apenas as operadoras maiores estão
com sua fatia no mercado garantidas.

Um levantamento divulgado pela
Telcomp - Associação Brasileira das
Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações mostra que os
pequenos provedores são
responsáveis por 44% do mercado de
banda larga fixa no Brasil. Atuam hoje
mais de 14 mil provedores de Internet
de pequeno porte, muitos
competindo com as grandes
empresas. Ou seja, a possibilidade de
crescimento do mercado para uma
Internet com maior largura de banda é
exponencial.

A Internet na velocidade do
XG-PON já é uma realidade em países
asiáticos como China, Japão e Coreia
do Sul. Detentores da tecnologia,
esses países também sentiram a
necessidade de oferecer mais largura de
banda devido ao tamanho da
população e à demanda de
transmissão de dados. Aqui no Brasil,
ainda estamos no começo, mas
falamos de uma realidade que irá
mudar a curto e médio prazos.
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1 0 0 %  c o m p a t í v e i s  c o m  a s  p l a t a f o r m a s  O E M  
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(11)  99905-4183

A GammaK tem vasta experiência em soluções customizadas
para atender às necessidades específicas dos nossos clientes.
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      Entendemos a importância de um sistema confiável 
para o sucesso do seu negócio, garantindo que seus 
clientes tenham conexões de internet e telefonia que 
funcionem perfeitamente e sem interrupções.
      É por isso que a GammaK está 100% focada em 
“proposta de valor”, fornecendo componentes de altíssima 
qualidade e trabalhando em parceria com nossos clientes, 
ajudando-os a expandir seus negócios de forma rápida,  
com sistemas robustos e economicamente eficientes.

www.gammak.com.br
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|   vendas@gammak.com.br
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Marcelo Bezerra

Esta seção aborda aspectos
tecnológicos da área de segurança da
informação. Os leitores podem enviar
suas dúvidas para a Redação de RTI,
e-mail: inforti@arandanet.com.br.

Segurança nos hospitais:
um grande problema

Já faz vários anos que a imagem
romântica do hacker foi substituída
pela dos grupos profissionais. Parte
deles são patrocinados por
governos. Já outros são grupos
criminosos na forma mais literal da
palavra, dos que desbloqueiam
celulares roubados para acessar
aplicativos bancários às
quadrilhas internacionais. De
criminosos não se pode
esperar muitos escrúpulos
na escolha dos alvos. Os
mais vulneráveis, aqueles
com menos cultura e
investimentos em segurança
digital, acabam se tornando
preferenciais. É o caso dos
hospitais e serviços de saúde
em geral.

Por muitos anos
acreditou-se que as quadrilhas iriam
focar tão somente nas instituições
financeiras, e muitos segmentos
deixaram de investir em segurança
por não se ver como alvos. Para que,
afinal, um hospital seria atacado?
Essa visão equivocada ainda persiste,
mas a realidade mostra outra coisa.
Os relatórios variam, mas os
números são sempre altos. A
AAMC - Associação das Faculdades
de Medicina dos Estados Unidos
estima que uma em cada três

empresas do setor sofreram ataques
em 2020 e 2021. Já o Ministério da
Saúde dos Estados Unidos contou
mais de 600 ataques no ano passado.

O jornalista Brian Krebs revelou
em artigo este mês que um dos mais
conhecidos e agressivos grupos
russos, o Ryuk, agora chamado
Conti, usou a plataforma de malware
Zloader para ataques contra hospitais
e clínicas nos Estados Unidos.
Instituições em 192 cidades de 41
estados além do distrito federal
foram invadidas, de acordo com o
H-ISAC - Health Information
Sharing & Analysis Center.  O Conti

reconheceu a autoria em 2022 de
invasão bem-sucedida a laboratórios
de câncer, centros cirúrgicos e uma
empresa farmacêutica, entre outros.
Os ataques se destinam a vazar dados
confidenciais e a obter ganhos com o
bloqueio dos sistemas, que, estima-se,
ultrapassaram US$ 600 milhões
somente em 2021. Mas, em
hospitais, os danos vão sempre além
das perdas financeiras. Entre os
impactos relatados estão o
cancelamento de cirurgias e
atendimentos em geral, além da
interrupção de serviços essenciais
exigindo a transferência urgente de
pacientes.

Do ponto de vista tecnológico,
um hospital é uma grande rede OT,
não muito diferente de uma

indústria, na qual uma série de
equipamentos médicos não
informáticos são conectados a uma
rede IP, os chamados IoMT -
Internet of Medical Things. A esses
devemos somar uma miríade de
outros dispositivos, como sensores
de temperatura e umidade, câmeras
de segurança, refrigeradores de
vacinas e medicamentos, entre
outros. Herda, dessa forma, todos
os desafios de segurança que
encontramos nas redes industriais,
sobretudo de dispositivos com
vulnerabilidades não corrigidas,
agravado pela falta geral de cultura de

segurança cibernética no
setor. A análise pós-
ataques acaba por
confirmar a tese. Não
foram, dessa forma,
ataques extremamente
complexos ou que usaram
novas tecnologias. As
técnicas mais utilizadas
foram o roubo de
credenciais e o phishing. O
FBI apurou que este é aliás
o método preferido do

Conti, que embute scripts
Powershell em arquivos Office
anexos para iniciar o Cobalt Strike e
depois baixar o Emotet.

Um relatório publicado este ano
pela Cynerio, empresa norte-americana
especializada em infraestrutura de
saúde, mostra a extensão do desafio.
Os equipamentos médicos (exames
de imagem, por exemplo) usam
diferentes sistemas operacionais,
desde Linux a proprietários, que
carecem de um processo padronizado
de atualização, análise e correção de
vulnerabilidades, que por sua vez já é
impactado pela natureza do uso
contínuo dos equipamentos. O
relatório cita que 53% dos aparelhos
pesquisados apresentavam
vulnerabilidades de alto risco. O
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cenário se agrava com os computadores
a eles conectados, a grande maioria
Windows, e desses, uma grande parte
com versões antigas, algumas já
descontinuadas. Como fazem parte do
equipamento médico, não seguem os
processos de atualização dos
computadores da rede de TI dos
hospitais. O relatório da empresa norte-
americana cita especificamente as
bombas de infusão, destinadas à
administração controlada de
medicamentos e nutrientes. Estes são a
maioria dos equipamentos conectados,
e três em cada quatro deles
apresentavam pontos de fragilidade.

Os anos de pandemia trouxeram
um desafio adicional, com potencial
de agravar os riscos das redes
hospitalares: a telemedicina e o
trabalho remoto, não muito diferente
do que outras empresas
experimentaram. Sabemos que a VPN
pode ser um tapete vermelho para um
invasor, que pode facilmente roubar
credenciais e ter acesso privilegiado a
uma rede sem controles internos,

aproveitando-se muitas vezes de
computadores domésticos fora dos
padrões da instituição ou
compartilhados com familiares.

Felizmente, a estratégia de proteção
não requer técnicas novas. Estudos e
boas práticas para redes OT e trabalho
remoto são aplicáveis e podem
melhorar muito os níveis de segurança.
Vejo como pilares a adoção de
procedimentos regulares de atualização
dos equipamentos IoT - Internet das
Coisas conectados, médicos e não
médicos, investimento massivo em
conscientização dos profissionais de
saúde e demais funcionários,
autenticação segura através de múltiplo
fator de autenticação, e segmentação de
rede norte-sul e leste-oeste.

A segmentação é o que traz maior
benefício. Por leste-oeste entende-se a
comunicação entre equipamentos que
compartilham o mesmo segmento de
rede, seja física ou virtual. Através de
tecnologias de microssegmentação tal
acesso pode ser controlado a ponto
dos dispositivos apenas se

comunicarem com quem efetivamente
precisam se comunicar. Assim câmeras
de vigilância não teriam acesso a
equipamentos médicos, que não teriam
acesso a refrigeradores ou qualquer
outro dispositivo. Além disso, da
mesma forma que se recomenda em
indústrias, as redes de escritório devem
ser completamente isoladas das redes
OT. Dessa maneira, mesmo sendo
quase impossível evitar que um
computador seja invadido, a extensão
do ataque fica limitada. Isolam-se
também equipamentos IoMT que
possuem dificuldades de atualização
para correção de vulnerabilidades. O
problema é atualmente grande, mas
há tecnologia e conhecimento para
reduzi-lo. Essa é a boa notícia.

Marcelo Bezerra é gerente técnico de
segurança para América Latina da
Cisco. Com formação nas áreas de
administração e marketing, Bezerra
atua há mais de 15 anos em redes e
segurança de sistemas. E-mail:
marcelo.alonso.bezerra@gmail.com.
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Paulo Marin

Esta seção se propõe a analisar
tópicos de cabeamento estruturado,
incluindo normas, produtos, aspectos
de projeto e execução. Os leitores
podem enviar suas dúvidas para
Redação de RTI, e-mail:
inforti@arandanet.com.br.

Qual técnica é mais
eficiente em sistemas de
climatização de data
centers: confinamento de
corredor quente ou
corredor frio? Como
essas contenções podem
ser implementadas na
prática? Parte 3

Nas edições anteriores de
Interface (RTI março e abril),
revisamos as técnicas de contenção
de corredores e seus métodos de
implementação, a distribuição das
correntes de ar em cada
configuração e as boas práticas
empregadas para minimizar a
mistura de ar quente e frio nas
salas de computadores para
eficiência energética ótima.

Nesta edição, introduzo duas
novas métricas: os índices de
elevação de temperatura e de
utilização de energia, aplicadas
na avaliação da resposta de
sistemas de climatização em
diferentes configurações, ou seja,
sem o confinamento de
corredores e com a
implementação de técnicas de
confinamento dos corredores
frios e quentes. Finalizo a
discussão apresentando dados
de estudos publicados sobre o
tema para essas configurações e
suas respostas em termos de
eficiência energética, incluindo o
comportamento da PUE –
Power Usage Effectiveness.

Métricas térmicas para
avaliação do fluxo de ar

Diversas métricas térmicas podem
ser utilizadas para avaliar as
características do fluxo de ar e a
eficiência térmica de um sistema de
climatização. Os princípios básicos
fundamentais de transferência de calor
nos ajudam a determinar e caracterizar
as taxas de transferência em ambientes
diversos. Como exemplo, para
caracterizar a taxa de dissipação de calor
de um rack em um data center,
podemos utilizar a expressão abaixo:

(1)

sendo:
• QR1: dissipação de calor do rack R1.
• m r: fluxo (de massa) de ar através
do rack.
• Cp : calor específico do ar a pressão
constante.
• Tout : temperatura de exaustão do
rack.
• Tin : temperatura na tomada de ar
do rack.

Embora alguma matemática seja
necessária para caracterizar a taxa de
dissipação de calor de um rack, a
expressão (1) é de simples
interpretação, ou seja, a taxa de
dissipação de calor é a multiplicação
do fluxo de ar através do rack (a
pressão constante) pela diferença de
temperatura entre a tomada de ar e a
exaustão do rack.

Para caracterizar a taxa de
transferência de calor de uma sala de
computadores em um data center,
com i filas e j colunas (em um
arranjo matricial), aplica-se a expressão:

(2)
sendo:

• Qm: dissipação de calor na sala de
computadores.
•          : fluxo (de massa) de ar
através dos racks nas filas i e colunas
j do espaço.
• Cp: calor específico do ar a pressão
constante.

•          : temperatura de exaustão de
cada rack.
•         : temperatura na tomada de ar
de cada rack.

Da mesma forma que na equação
(1), a expressão (2) mostra que a taxa
de transferência de calor de uma sala
de computadores é a soma das taxas
de transferência de calor individuais
de cada rack presente no espaço. No
entanto, todo o calor gerado no
ambiente deve ser drenado por meio
das unidades CRAC - Computer
Room Air Conditioner
estrategicamente dispostas na sala de
computadores. Isso leva à
introdução de uma carga adicional de
climatização ao sistema, efeito
descrito pela expressão abaixo:

(3)
em que:

• QCRAC : dissipação de calor na
unidade CRAC.
• Mk : fluxo (de massa) de ar através
da unidade CRAC.
• Cp : calor específico do ar a pressão
constante.
• Tc

in : temperatura na tomada de ar
da unidade CRAC.
•  Tref : temperatura de referência da
unidade CRAC.

Embora a equação (3) possa
parecer um tanto complicada, sua
interpretação é simples, ou seja, a
unidade CRAC, embora responsável
pela climatização do espaço,
representa uma carga térmica
adicional basicamente em função da
diferença de temperatura entre sua
tomada de ar (de retorno do espaço)
e a temperatura estabelecida como
referência para o espaço climatizado
em questão (Tref).

Análises do comportamento de
outros efeitos que afetam a
dissipação de calor no ambiente,
como do ar insuflado nas filas de
racks por meio do piso elevado e
da mistura de correntes de ar
quente e frio como efeito da
presença de unidades CRAC no
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espaço, são importantes
para a caracterização
completa da transferência de
calor na sala de
computadores. A
complexidade da análise
matemática é maior para
essa análise e, como não é
essencial aqui, não vou
entrar em mais detalhes. É
importante observar que a
temperatura de referência
do sistema de climatização é
configurada na unidade
CRAC (Tref), a partir da qual
o sistema opera. Ela será
também a referência para
todas as análises de
desempenho de eficiência
(incluindo a energética) do
sistema.

Concluirei a discussão
introduzindo os conceitos de índices
de elevação de temperatura e
utilização de energia com base em
resultados de simulações de resposta
de eficiência energética conduzidas
para três configurações de interesse:
sem confinamento de corredores;
com o confinamento de corredores

frios; e com o confinamento de
corredores quentes.

Como vimos até aqui, as características
térmicas de um sistema de climatização
são avaliadas com base no fluxo de ar e
dissipação de calor no ambiente. No
entanto, algumas métricas simples
podem identificar com certa agilidade se
uma determinada infraestrutura está

operando com boa
eficiência energética do
ponto de vista térmico.

Índice de elevação
de temperatura

O índice de elevação de
temperatura β é utilizado
para avaliar a elevação de
temperatura de um rack, por
exemplo, e é definido como:

(4)

sendo:
• Tin: temperatura média na
tomada de ar do rack.
• Tout: temperatura média de
exaustão.

• Tref: temperatura de referência de
climatização.

Os valores de β variam entre 0 e 1,
em média, com 0 indicando que não
há recirculação de ar. Por analogia, β≥1
indica que há recirculação de ar.
Quanto mais próximo de 1, pior o
comportamento do fluxo de ar no
elemento avaliado.

Fig. 1 – Arranjo da sala de computadores para
simulação de eficiência energética

Interface PAG.pmd 26/04/2022, 21:0689
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Índice de utilização de
energia

O índice de utilização de energia é
uma métrica diretamente relacionada
com a eficiência energética do sistema
de climatização, e é definido como:

(5)

Tin, Tout e Tref são os mesmos
conforme mostrados na equação (4).

Para efeito de avaliação, valores baixos
de ηr indicam que há recirculação de ar
entre os corredores quente e frio
através do elemento (rack) avaliado.

Resultados de eficiência
energética e conclusões

Os resultados obtidos em simulações
matemáticas e CFD apresentados, de
forma resumida, utilizam como
referência uma sala de computadores
com layout bastante convencional em
arranjo matricial, com quatro filas de
racks, 10 racks por fila e dois pares de
unidades CRAC alinhadas com o
corredor quente central (figura 1).

Foram avaliados os fluxos de ar nas
configurações A (sem confinamento
de corredores), B (confinamento do

corredor frio) e C (confinamento do
corredor quente) [1].

Os fluxos de ar, tanto em baixas
quanto em altas taxas, encontrados para
as três configurações simuladas não
apresentaram variações importantes. No
entanto, para a configuração A, em
baixas taxas de fluxo de ar, o ar quente
concentra-se, principalmente, no corredor
quente e há pouca mistura de correntes
de ar quente e frio. Por outro lado, em
altas taxas de fluxo de ar, a temperatura
do ar quente apresenta uma região de
difusão e a mistura de correntes de ar é
mais importante. Isso resulta no
aumento da temperatura na tomada de ar.

Para a configuração B, tanto em
baixa quanto em alta taxa de fluxo, o
ar frio se concentra, principalmente,
no corredor frio e a mistura de ar
quente e frio na parte posterior dos
racks é praticamente nula. O mesmo
ocorre para a configuração C, porém
com o confinamento do ar quente no
corredor quente, com mistura de
correntes de ar quente e frio na parte
posterior dos racks praticamente nula.
A diferença é que, neste caso, a
temperatura dos equipamentos ativos
instalados nos racks tende a aumentar,
porém dentro de limites aceitáveis. A
tabela I apresenta um quadro-resumo
dos resultados de β (índice de elevação

de temperatura) e ηr  (índice de
utilização de energia) para as
configurações avaliadas.

Da tabela I, podemos concluir que a
variação de temperatura é mais bem
comportada quando o confinamento
do corredor quente é adotado e isso
independe da taxa de fluxo de ar.

No que diz respeito à PUE, estudos
[2] mostram que os melhores valores
são encontrados quando a temperatura
na tomada de ar do rack está em 27°C,
sem uma relação direta com a
temperatura de operação do espaço
tanto para o confinamento do corredor
frio quanto para o confinamento do
corredor quente (tabela II).

Para temperaturas mais baixas do
ambiente de operação, em cerca de
24°C, por exemplo, o confinamento
do corredor quente apresenta um
melhor valor de PUE.

Ainda conforme o estudo em questão,
quando técnicas de confinamento de
corredores não são implementadas, os
valores de PUE tendem a ser piores,
ou seja, mais altos.

Tab. I – Resultados de simulação para diferentes configurações
de confinamento de corredores

Índices Fluxo de ar Sem confinamento Confinamento de Confinamento de
de corredores corredor frio corredor quente

Baixo (14,4 m3/s) 0,33 0,25 0,32

Alto (21,6 m3/s) ≥1 0,20 0,40

Baixo (14,4 m3/s) 1,63 1,68 1,62

Alto (21,6 m3/s) 1,33 1,67 1,60

βmédio

médio

Tab. II – Valores de PUE - Power Usage Effectiveness para
diferentes configurações de confinamento de corredores

Configuração Temperatura na Temperatura ambiente PUE

tomada de ar (°C) (de operação)

do espaço (°C)

Sem confinamento 13 a 27 24 1,93

Confinamento de corredor frio 27 41 1,60

10 24 1,87

Confinamento de corredor quente 27 27 1,60

24 24 1,64

[1] Ni, Jing; Jin, Bowmen; Ning,
Shanglei e Wang, Xiaowei. The
numerical simulation of airflow
distribution and energy efficiency in
data centers with three types of aisle
layout. Sustainability, 2019.
[2] Niemann, John; Brown, K. e
Avelar, Victor. Hot-aisle vs
cold-aisle containment for data
centers. APC, 2010.
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O Encontro Nacional
Abrint de provedores está
chegando

A criação da Abrint – Associação
Brasileira de Provedores de Internet
e Telecomunicações vem do desejo
de provedores regionais em discutir
e defender os interesses da categoria,
colocando-os na pauta dos governos
e da sociedade. Para tanto, a
associação trabalha para dar
visibilidade, relevância e credibilidade
às demandas dos provedores
regionais. Um dos pilares dessa
atuação de sucesso tem sido a
promoção anual de um grande
evento de negócios, networking e
conhecimento: o Encontro Nacional
Abrint.

A história do Encontro Nacional
Abrint tem diversos paralelos com a
história dos provedores regionais de
Internet e telecomunicações no
Brasil. Sua primeira edição, realizada
no agora longínquo 2009, nasceu
pequena. Com cerca de 200
participantes e apenas cinco
expositores, coube nas salas de
reunião do Hotel Luz Plaza, no
centro de São Paulo. Desde então, o
evento, tal como os provedores,
vem crescendo ano após ano.

Das pequenas salas, foi
demandando mais espaço. Passou
pelo Maksoud Plaza e pelo Centro
de Convenções Frei Caneca. Os
participantes e os expositores se
multiplicaram, atraindo o olhar de
empresas internacionais. Já em 2013
se destacava como uma das maiores
referências da América Latina e, nos
anos seguintes, tem se consolidado
como o maior evento do nosso
continente. As últimas três edições
receberam, em média, 7 mil
congressistas e mais de 130
expositores.

Não só crescemos, como também
qualificamos nosso evento. Com
tradição de programação de palestras
e workshops de alto nível, reunimos

André Felipe Rodrigues,
presidente do conselho de
administração da Abrint

especialistas de diversas áreas para
apresentar o que há de melhor para
os provedores regionais. Além
disso, o simpósio passou a reunir
também diversas autoridades
governamentais com a presença de
ministros, deputados federais,
reguladores da Anatel e Aneel que ali
ouvem e discutem, em primeira
mão, as demandas dos provedores.
Na última edição, contamos ainda,
de forma inédita, com uma
mensagem gravada pelo Presidente
da República especialmente para a
abertura.

Em 2022, seguimos essa
tradição em casa nova. A 13ª edição
do Encontro Nacional será
realizada no São Paulo Expo, um
espaço amplo, moderno e que
possibilitará uma experiência
completa para congressistas e
expositores. Para celebrar essa
novidade, o tema do nosso
Encontro Nacional Abrint 2022
será Impulsionando Inovações.

Foi pensando nesse tema que
preparamos uma programação de
palestras e debates para os três dias
de evento. Os sete painéis irão
abordar temas de grande relevância
para os provedores regionais, do
pequeno ao grande. No primeiro
dia, vamos tratar de gestão de
pessoas, reunindo especialistas e
executivos para uma conversa sobre
como trazer inovação e criatividade
para dentro dos provedores
regionais. A programação também
inclui o painel Marco Civil, segurança e
neutralidade: até onde vai a
responsabilidade?, com autoridades e
pesquisadores debatendo questões
cruciais do direito digital no Brasil,
os limites da regulação, as
responsabilidades das autoridades e
a liberdade cívica dos provedores e
seus clientes.

No segundo dia, teremos um
grande debate sobre
compartilhamento de postes. Com
amplo tempo de debate, vamos
reunir autoridades, setor elétrico e
provedores regionais na roda de
conversa para apresentar soluções

práticas e inovadoras e alcançar uma
nova dinâmica de compartilhamento
de uso ordenado dos postes. Temos
certeza de que o evento poderá
contribuir para alcançar um
consenso, após o período de
consultas públicas da proposta de
novo regulamento conjunto da
Anatel e Aneel. Ainda no segundo
dia, o painel O espectro é nosso: Wi-Fi
6 e Inovação vai debater
oportunidades de negócios,
soluções de rede e o papel da
regulação na destinação da faixa de
radiofrequência.

O último dia ainda trará muito
conhecimento aos participantes. O
primeiro painel vai abordar o
universo de inovação virtual e
interpessoal que temos
testemunhado nos últimos anos,
com um mundo que vive conectado
em tempo integral, e de que forma a
conectividade provida pelos
provedores regionais pode ser
reinventada. Na sequência, o painel
Gestão de vendas: diferenciação e
liderança reunirá consultores e
especialistas para debater estratégias
comerciais e técnicas de vendas para
seguir impulsionando o crescimento
e os resultados dos provedores. Por
fim, o seminário Crédito ao alcance do
provedor vai apresentar um bate-papo
entre executivos e autoridades sobre
as soluções práticas para efetivar
projetos dos provedores.

Além dos debates, ainda teremos
palestrantes de reconhecimento
nacional, shows, diversos
workshops e quase 200 expositores
na feira. Serão, sem dúvida, três dias
que vão aperfeiçoar e surpreender os
visitantes.

André Felipe Rodrigues é presidente
do conselho de administração da
Abrint e um dos fundadores da
entidade, tendo passado por
diversos cargos na associação.
Graduado em redes e sistemas
operacionais, tem vasta experiência
no setor de telecomunicações. Em
1996 fundou a operadora Piernet em
Carpina, PE.
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OLT padrão aberto

A OLT virtualizada 1600C
da Radisys é um hardware
de padrão aberto (Open
Network Linux) com duas
portas 25 e 100 Gbit/s e
quatro portas de 10 e
25 Gbit/s. O throughput
de saída pode chegar a
300 Gbit/s para o núcleo

em 1U. O equipamento
tem 16 portas híbridas,
podendo aceitar tanto
GPON (SFP C+, C++)
como XGS-PON (SFP
N1, N2, E1, E2).
Comercializado no Brasil
pela Tellescom, com
suporte técnico da Infinite
IT Consulting. Sites:
www.tellescom.com.br e
www.infiniteconsulting.com.br.

Inversor inteligente

O SUN2000-75KTL-M1,
da Huawei, foi idealizado
para impulsionar os
negócios da empresa e
gerar energia zero carbono
para os setores industrial e
comercial. Com design livre
de fusíveis, IA - Inteligência
Artificial embarcada e
diagnóstico inteligente de
curva I-V, o novo

dispositivo apresenta um
índice de até 98,6% de
eficiência. Site:
www.huawei.com.

Rack

Desenvolvido para
atender o mercado de
Edge, o Easy.IT da
Multiway, Eaton e Stulz
pode ser instalado em
diversos ambientes e não

necessita preparo. Apresenta
capacidade de carga de
1200 kg, 29 unidades
livres de U e iluminação
em LED frontal. Site:
www.multiwayinfra.com.br.

Conectividade

O RuralIMAX é um
equipamento que capta o
sinal das redes celulares
com velocidades de até
150 Mbit/s, mesmo em
locais com sinal baixo ou
instável. A solução apresenta
antena, amplificador de
sinal, modem e roteador

embutidos. Fabricado e
comercializado pela
Neger Telecom. Site:
www.neger.com.br.

Ferragens

A RP Network produz
uma linha própria de
ferragens e acessórios
para ancoragem de fibra
óptica. Entre os produtos
estão abraçadeiras BAP,
alças preformadas,

parafusos M12, PR60,
PR90 e PR120, fechos
dentados, fitas, anéis guias,
arames de espinar, suportes,
roldanas, cunhas, esticadores,
SUPAs, isoladores
dielétricos, entre outros. Site:
www.rpnetwork.com.br.

Instalação de ar
condicionado

A Climapress atua na
instalação de sistemas de
ar condicionado, ventilação
e exaustão mecânica
(HVAC). Entre os setores
atendidos pela
companhia estão data
centers, hospitais,
laboratórios farmacêuticos,
indústrias e edifícios
comerciais. Site:
www.climapress.com.br.

Pontos de acesso

A Cisco comercializa a
linha de pontos de acesso
Meraki compatíveis com
Wi-Fi 6. Um dos
destaques é o MR36H,

com switch Gigabit de
três portas integrado com
passagem POE e três
rádios 2,4 GHz, 5 GHz e
WIDS/WIPS de banda
dupla. Site: http://
meraki.cisco.com/pt-br/.

Roteadores

A linha de roteadores e
extensores Eagle Pro AI,
da D-Link, compreende
diversos equipamentos
com tecnologia Wi-Fi 6,
como é o caso do
roteador R15 AX 1500,
capaz de entregar até
quatro vezes mais
capacidade e 40% de

aumento de rendimento
do que o Wi-Fi 5. Alcança
velocidades de até 1201
Mbit/s em 5 GHz e 300
Mbit/s em 2,4 GHz. Site:
www.dlink.com.br.
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Cargo
 Presidente

 Diretor

 Gerente

 Supervisor

 Chefe

Área
 Comercial

 Compras/Suprimentos

 Data Center

 Manutenção

 Marketing

 Operação

POSIÇÃO NA EMPRESA

 Engenheiro

 Técnico

 Administrador

 Analista

 Outros

 Projetos

 Redes

 Sistemas

 TI

 Outros

Usuário final
 Indústria. Identifique o ramo

 Banco / instituição financeira

 Concessionária de serviço público

 Empresa de logística

 Hotel

 Hospital / estabelecimento de saúde

 Emissora de rádio e TV

 Editora de jornais e revistas

 Comércio atacadista, distribuidor

 Comércio varejista em geral

 Órgão público

 Escola / universidade

 Instituto de pesquisa e certificação

 Outros

PERFIL DA EMPRESA

Provedor de serviços
 Operadora de telecomunicações

 Provedor de internet

 TV por assinatura

 Serviço de data center

 Outros

Fornecedor de produtos
 Fabricante

 Importador

 Revendedor

 Distribuidor

 Outros

Prestador de serviços
 Integrador(a)

 Instalador(a)

 Projeto

 Consultoria

 Manutenção

 Construtora

 Escritório de arquitetura

 Outros

Para mais informações,

acesse: www.arandanet.com.br/revistas/rti

assinarti@arandanet.com.br

(011) 3824-5300

A remessa da revista será ou não efetivada após análise dos dados do interessado. O prazo para processamento
e resposta a esta solicitação é de 30 (trinta) dias a contar da data de envio. Qualifique-se preenchendo o formulário
a seguir. Os exemplares são enviados somente para endereços comerciais.
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Infraestrutura

Em Facilities – Gestão e Manutenção de
Infraestrutura, o autor Mário Jorge
Pereira analisa como as organizações
estão em constante busca por inovação
em um cenário altamente competitivo.
Por essa razão, cria-se a necessidade de
melhorias nos seus processos e a
gestão de infraestrutura precisa ser

capaz de manter
ambientes
funcionais e de
qualidade para os
usuários. A obra
tem como foco a
manutenção, mas
do ponto de vista
das facilities,
abordando

questões mais técnicas como sistema de
ar condicionado, torres de resfriamento,
tratamento dos resíduos, uso da
energia solar e as centrais de ar
comprimido, compondo o capítulo
engenharia mecânica, a isolação acústica
e térmica. O livro apresenta um
capítulo voltado só para a gestão de
sistemas críticos, com destaque para os
data centers. Editora Ciência Moderna
(https://bit.ly/3xDJDjY), 424
páginas.

Fibra óptica

O livro Fiber-Optic-Based Sensing
Systems aborda os avanços mais
recentes no desenvolvimento de
sensores de fibra óptica, juntamente
com os fenômenos ópticos básicos,
com ênfase principal na aplicação do
conhecimento óptico para resolver
problemas de engenharia da vida real.
Escrita por Lazo M. Manojlović, a obra

é organizada em
sete capítulos que
cobrem uma ampla
gama de fenômenos
de detecção de fibra
óptica. Voltado
para engenheiros que
desejam adquirir os
princípios básicos
de óptica. Editora

CRC Press (https://bit.ly/3xwN10m),
342 páginas.

Cidades inteligentes

A obra Cidades Inteligentes: Guia para
Construção de Centros Urbanos Eficientes
e Sustentáveis, de Vicente Soares Neto,
faz uma abordagem conceitual do tema
cidades inteligentes e traça um paralelo
histórico da evolução da humanidade e
as diferentes gerações nascidas no
século XX. O livro tem por base a
Norma ISO 37120 – Cidades e
Comunidades Sustentáveis – Indicadores
para Serviços Urbanos e Qualidade de

Vida, mas alcança
maior abrangência
com a proposição
de indicadores para
a graduação de
uma cidade como
inteligente. A
relação de trabalhos
propostos permite
a absorção do

conteúdo de maneira fácil, de modo a
estimular que os leitores busquem
conceber novas soluções, passíveis de
serem aplicadas para a melhoria das
cidades. Traz ainda propostas de
reflexão e fomento à criatividade.
Editora Erica (https://bit.ly/
3vhkKYK), 128 páginas.

Cibersegurança

Produzido pela consultoria Oliver
Wyman, o estudo Cyber Risk
Literacy and Education Index
apresenta os países com melhores
níveis de educação em risco
cibernético. Para compor o ranking, a
consultoria analisou cinco critérios: a
motivação da população em geral em
termos de boas práticas de segurança
cibernética; políticas públicas para
ampliar o conhecimento em riscos
cibernéticos; como os sistemas
educacionais abordam o tema; as
estratégias das empresas para
melhorar as habilidades em riscos

cibernéticos de
seus funcionários;
e a inclusão digital
da população,
principalmente os
mais vulneráveis a
esses riscos como
os idosos. De
acordo com o
estudo, Suíça,

Cingapura, Reino Unido, Austrália,
Holanda, Canadá, Estônia, Israel,
Irlanda e Estados Unidos lideram o
ranking. Além de terem uma boa
pontuação em todos os fatores
analisados (por exemplo, uso de
Internet em escolas, pessoas
certificadas em segurança cibernética
e existência de políticas públicas
relevantes), essas nações são as que
melhor integram o tema do risco
cibernético em seus sistemas
educacionais, no mercado de trabalho
e em políticas governamentais. Já o
Brasil ficou na 42ª posição. A análise
completa pode ser acessada pelo
link: https://bit.ly/3JGa4bm.
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Cursos

Eventos

Cursos – A Unifael oferece uma
grade com 15 cursos de
pós-graduação na área de tecnologia.
Entre os treinamentos oferecidos
estão bancos de dados,
administração de redes e servidores,
data science e IoT – Internet das
Coisas. Site: www.fael.edu.br.

Sistemas Autônomos – O NIC.br
ministrará, entre os dias 20 e 24 de
junho, o curso Boas Práticas
Operacionais para Sistemas Autônomos.
Realizado no formato online, o
treinamento abordará tópicos como
Introdução à Internet e aos Sistemas
Autônomos, Governança, Importância
do IPv6, entre outros. Site: https://
bit.ly/3Mv7Cq4.

Cabeamento – A Oráculo EAD
realizará, entre os dias 21 e 23 de junho
em São Paulo, o curso Fluke CCTT
Versiv. Ministrado por Marcelo Barboza,
o treinamento pretende ensinar os
alunos a certificar corretamente os
pontos de uma rede estruturada. Site:
https://bit.ly/3xRWEXn.

Data centers – Entre os dias 10 e
12 de agosto a TCSolutions vai
realizar, em São Paulo, o curso
CDCP – Certified Data Center
Professional. O objetivo é orientar
sobre os principais aspectos de um data
center. Site: https://bit.ly/3rPnE67.

Netcom – O Netcom 2022 - 10ª Feira e
Congresso de Redes e Telecom será
realizado entre os dias 2 e 4 de agosto
no Pavilhão Azul do Expo Center
Norte, em São Paulo. Site:
www.arandaeventos.com.br.

Abrint – A 13ª edição do Encontro
Nacional Abrint será realizada entre os

dias 26 e 28 de maio no São Paulo
Expo. Site: https://bit.ly/378iY3X.

5G – Nos dias 1º e 2 de junho vai
acontecer o 5G Latin America 2022.
Realizado no formato online, o
simpósio abordará a evolução da
rede dos provedores de serviços da
América Latina e como as
operadoras estão se preparando
para a implantação do 5G.
Site: https://bit.ly/3gM1wUf.

Segurança eletrônica – A
Exposec 2022, feira internacional de
segurança eletrônica, acontece de 7 a 9
de junho no São Paulo Expo. Site:
https://bit.ly/3CHV3mi.

Computação aplicada à Saúde –
O SBCAS – Simpósio Brasileiro de
Computação Aplicada à Saúde será
realizado de 7 a 10 de junho, no
formato online. Organizado pela
CE-CAS – Comissão Especial de
Computação Aplicada à Saúde da
SBC – Sociedade Brasileira de
Computação, o evento almeja
desenvolver atividades em temas
como IA – Inteligência Artificial
aplicada à saúde, redes corporais sem
fio e IoT – Internet das Coisas no
setor. Site: https://bit.ly/3kaN3CZ.

Saúde digital – No dia 20 de
junho vai acontecer, em São Paulo, a
13ª edição do Fórum Saúde Digital. O
evento irá abordar temas como uso
da inteligência artificial e cognitiva,
big data, IoT - Internet das Coisas,
blockchain, novas propostas de
gestão e atendimento ao paciente.
Site: https://bit.ly/3iSwSJL.

Radiodifusão – De 22 a 25 de
agosto vai acontecer no Expo Center
Norte, em São Paulo, a Conferência e
Feira de Produtos e Serviços SET Expo.
O evento vai apresentar e discutir as
inovações técnicas, regulações e
novos produtos do mercado
audiovisual/radiodifusão, cobrindo

toda a cadeia de produção, desde a
criação à distribuição. Site:
www.set.org.br.

IX Fórum – A 45ª edição do IX
Fórum Regional Sul está marcada
para o dia 26 de agosto em
Curitiba, PR. Promovido pelo
NIC.br, o evento oferece uma
oportunidade para que os visitantes
troquem experiências sobre os
Internet Exchanges e a infraestrutura
de Internet na região. Site: https://
bit.ly/3EMqgH7.

Satélite – O Congresso Latino
Americano de Satélites acontece nos
dias 1º e 2 de setembro no Rio de
Janeiro, RJ. Site: https://bit.ly/3rM8IFF.

Processamento de sinais – Entre
os dias 25 e 28 de setembro será
realizado o XL Simpósio Brasileiro de
Telecomunicações e Processamento de
Sinais (SBrT 2022) em Santa Rita do
Sapucaí, MG. O tema da edição será
Universal human-driven connectivity for
a sustainable modern society. Site:
https://bit.ly/34HtHRT.

Cidades inteligentes – A 8ª edição
do Connected Smart Cities & Mobility, no
formato presencial, acontece entre os
dias 4 e 5 de outubro no Centro de
Convenções Frei Caneca, em São Paulo,
e o digital no período de 4 a 6 de
outubro. Site: https://bit.ly/3lvNMj7.

Futurecom – A próxima edição do
Futurecom será realizada entre os dias 18
e 20 de outubro no São Paulo Expo,
em formato híbrido. Site: https://
bit.ly/3EnENHQ.

FISP – A 23ª edição da FISP – Feira
Internacional de Segurança e Proteção será
realizada de 18 a 20 de outubro no São
Paulo Expo. O evento contará com
cerca de 700 marcas expositoras. Site:
https://bit.ly/38ooH6g.
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ELEITOS COMO MARCA DE EXCELÊNCIA EM
SISTEMAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO PARA DATA CENTERS 

Data Centers, Provedores de Serviços de Internet - ISP,Data Centers, Provedores de Serviços de Internet - ISP,
Telecomunicações,Telecomunicações, Salas Elétricas e UPS, Salas Elétricas e UPS, 
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PROJETO |PROJETO |  FORNECIMENTOFORNECIMENTO  ||  INSTATAT LAÇÃÇÃÇ OINSTALAÇÃO  ||  RECACAC RGA DE GASESRECARGA DE GASES  
MAMAM NUTENÇÃÇÃÇ OMANUTENÇÃO  ||  ASSISTÊNCIAIAI TÉCNICACACASSISTÊNCIA TÉCNICA

29 anos de Experiência em Engenharia de Incêndio
Atuamos em Todo o Território Nacional com Mão de Obra Própria
Utilização de Equipamentos Certificados UL e FM
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oo

Fone: 11 5060-5777Fone: 11 5060-5777

e  e e e o e
e e n n o pontual

analógico / endereçável e a
laser por aspiração (HSSD /
VESDA).

Análise de risco e elaboração
de o e o  e e o

e o .

e  o  e e o
e n n o o  o e

en e  o   e :
quimicos  (HFC227ea, FM-200,
HFC-125, FE-25, Fluido 3M®
Novec 1230®, FK-5-1-12) e
inertes (Inergen, IG-541 e CO2). 

e  n  o o
 e e o e e n o e

n n o o  en e  o
para racks, painéis elétricos e
de controle, máquinas e
geradores.

e o e e e  e
e n e e (Door Fan Test)
em ambientes protegidos.

e  e e : agentes
químicos e inertes.
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