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RESUMO

CHEHADE, Kathe L. SERVIÇOS DE STREAMING NO BRASIL. 2018. 58 f. Trabalho
de  Conclusão  de  Curso  (Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Sistemas  de
Telecomunicações),  Departamento  Acadêmico  de  Eletrônica,  Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018.

O streaming trouxe diversos avanços à banda larga de Internet e alterou a dinâmica
do lazer dos brasileiros nos últimos anos. Embora só tenha chegado ao Brasil em
2011, é uma tecnologia que indica evolução e mudanças em relação à porcentagem
de brasileiros envolvidos em um mundo mais digital.  O foco desta monografia  é
enfatizar  a  importância  de  infraestrutura  e  banda  larga  de  qualidade  no
desenvolvimento do Brasil. 

Palavras chaves: Banda larga. Inclusão digital. Internet. Streaming.



ABSTRACT

CHEHADE, Kathe L. SERVIÇOS DE STREAMING NO BRASIL. 2018. 58 f. Trabalho
de  Conclusão  de  Curso  (Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Sistemas  de
Telecomunicações),  Departamento  Acadêmico  de  Eletrônica,  Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2018.

The streaming service has brought numerous innovations to Internet technologies
and has altered the dynamics of Brazilians' entertainments over the last couple of
years. Although its presence was only acknowledged in 2011, it's a technology that
incites evolution and changes in the number of Brazilians emerged in a digital world. 
The focus of this work is to emphasize the importance of infrastructure and quality of
the Internet in Brazil's development. 

Keywords: Bandwidth. Digital inclusion. Internet. Streaming.
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1 INTRODUÇÃO

Inventado em 1985 com o auxílio do protocolo RTSP (real-time streaming

protocol),  o  streaming teve  a  função  de  melhorar  a  eficiência  do  processo  de

transferência de dados de fluxo contínuo e a execução de arquivos de áudio/vídeo

(FOROUZAN,  2008).  Além  da  visualização  de  eventos  ao  vivo,  essa  é  uma

tecnologia que, com os anos, incentivou o surgimento de serviços de  streaming,

como o Netflix (STÜRMER; SILVA, 2015).  Há 3 anos,  a crescente demanda por

esses  serviços  impulsionou  o  crescimento da  banda  larga  e  da  velocidade  da

Internet no Brasil, e a finalidade deste trabalho é traçar as necessidades de uma

sociedade  digitalmente  inclusa.  Além  disso,  determinar  a  mudança  no

comportamento  dos  usuários.  Segundo  Feferman  e  Foditsch  (2016),  a  Internet

brasileira deve ser confiável e acessível para impulsar a economia do país.

O acesso à tecnologia de streaming depende da banda larga acessível aos

indivíduos em cada moradia no Brasil. Em 2008, a ONU divulgou um relatório anual

de desenvolvimento humano em que o país aparecia em 43º lugar, indicando que

precisavámos muito de medidas de inclusão digital (BRANT, 2014). “Hoje, com sites

que disponibilizam vídeos e outros arquivos que exigem maior velocidade para o seu

acesso,  a  banda  larga  de  qualidade  é  de  extrema importância.”  (BRANT,  2014,

p.50).

Os  maiores  desafios  no  Brasil  são  a  infraestrutura  e  capacitar  toda  a

população. O país é caracterizado por ter uma velocidade de Internet cara, lenta e

mal distribuída entre todas as regiões (PORTO, 2012). 
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1.1 OBJETIVOS

Nesta seção são apresentados os objetivos geral e específicos do trabalho,

relativos ao problema anteriormente apresentado.

1.1.1 Geral

Apontar  a  situação atual  da  banda larga no Brasil,  com enfoque na sua
distribuição e seu passado, presente e futuro. 

1.1.2 Objetivos específicos

1. Analisar o comportamento das operadoras e seus serviços no Brasil; 

2. Analisar a mudança das preferências dos consumidores em relação aos

serviços ofertados; 

3. Apresentar  a  distribuição  dos  serviços  de  banda  larga  pelas  regiões

brasileiras; 

4.  Indicar a importância da inclusão digital para o país; 
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1.2 JUSTIFICATIVA

Em  2014,  Dilma  Rousseff,  ex-presidente  do  Brasil,  implantou,  em  seu

governo, o BLPT (Banda larga para todos), que prometia a universalização da banda

larga até 2018. A meta era que 90% dos domicílios teriam acesso à banda larga por

meio  de  fibra  ótica  e,  assim,  um  maior  acesso  a  serviços  de  streaming  e

principalmente à inclusão digital.  A importância dessa universalização é  evidente

quando analisamos quantos municípios ainda não têm disponibilidade a redes de

acesso e aos serviços disponibilizados pelas operadoras de telecomunicações. A

justificativa deste trabalho é enfatizar a imperatividade da aplicação de projetos que

levem banda larga a regiões menos desenvolvidas e o sucesso desses para que

impulsionem o desenvolvimento do país, visto toda a trajetória dos provedores e a

mudança no comportamento dos consumidores ao longo dos últimos anos. 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização do projeto por meio de coleta de dados, foram utilizados

os  estudos descritivos   –  de  acordo com Cervo,  Bervian  e  da Silva  (2007):  Os

estudos  descritivos  têm  como  objetivo  estudar  e  descrever  características  ou

relações existentes em comunidades. Este trabalho será desenvolvido com a análise

de  dados  provenientes  de  pesquisas,  tabelas  e  gráficos  governamentais,

provenientes da Anatel, Agência Brasil, Portal Brasil, Ministério das Comunicações e

jornais diversos (como a Folha de S. Paulo). O embasamento teórico e técnico foram

estabelecidos  usando  uma  base  de  livros:  Banda  Larga  no  Brasil:  Passado,

Presente  e  Futuro  (2016),  Inclusão  Digital  (2011),  O  Mundo  é  Plano  (2008),

Tecnologia da Informação e Comunicação (2014), Comunicação de dados e redes

de computadores (2008), entre outros.
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

No Capítulo 1 – Introdução – serão apresentados o tema, o problema, os

objetivos da pesquisa, a justificativa, os procedimentos metodológicos, a estrutura

geral do trabalho e o embasamento teórico. A Fundamentação teórica (Capítulo 2)

traz um embasamento literário para a progressão do tema, enquanto o Capítulo 3

faz a apresentação e a análise dos resultados, tendo como base os procedimentos

metodológicos.  Neste  capítulo  serão  descritos  os  resultados  obtidos  e  feitas  as

devidas análises relacionadas ao futuro da banda larga. É na última parte que são

retomadas as pergunta de pesquisa e os seus objetivos,  apontando como foram

solucionados, respondidos e atingidos por meio do trabalho realizado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação  teórica  tem  como  objetivo  mapear  o  crescimento  do

streaming e  provar  sua importância em relação ao contínuo avanço da inclusão

digital. 

2.1 AGÊNCIA REGULATÓRIA DE TELECOMUNICAÇÕES

As agências regulamentárias, no Brasil, são responsáveis por fiscalizar os

serviços  públicos  prestados  pelas  instituições  privadas,  elaborando  normas  e

fiscalizando segmentos do mercado (GOVERNO DO BRASIL, 2009). No setor de

telecomunicações, a responsável é a Anatel. 

Fundada em 1997, a Anatel não tem vínculo a nenhum órgão do governo e

sua função principal é assegurar os interesses do público (GOVERNO DO BRASIL,

2009). Sua missão é: “Promover o desenvolvimento das telecomunicações do País

de modo a dotá-lo de uma moderna e eficiente infraestrutura de telecomunicações,

capaz de oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a preços justos,

em todo o território nacional” (ANATEL, 2005). A agência tem influência por todo o

território nacional, até nas regiões com infraestrutura tecnológica precária. 

Segundo  a  primeira  definição  do  artigo  2º  da  Lei  nº  8.078  (1990),

consumidor  é  todo  o  indivíduo  que  usufrui  de  serviços  de  telecomunicações  de

interesse coletivo, independente de contratos a prestadoras/operadoras. De acordo

com os artigos 5º e 6º da Resolução nº 596 (2012), a fiscalização (independente,

imparcial, impessoal e legal) da agência tem como objetivo verificar o cumprimento

das obrigações e conformidades, regulamentos, normas diversas escritas em lei e

reunir  informações  de  natureza  operacional,  econômica  financeira  e  contábil  em

relação às prestadoras de serviços. Segundo o artigo 10 da mesma Resolução, essa

regulamentação  pode  ser  realizada  por  meio  de  auditorias,  ensaios,  medições,

monitorações, etc. 
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Segundo  a  seção  1  do  capítulo  2  da  Resolução  nº  632  (2014),  as

operadoras têm que ser claras ao informar ao cliente, na hora da contratação, os

valores dos preços e tarifas (com e sem promoção), período promocional, datas e

regras de reajuste, restrições, limites de franquia, velocidades mínimas e médias dos

pacotes  oferecidos,  valores  de  aquisição,  manutenção,  instalação,  entre  outros

fatores (ANATEL, 2017). 

2.2 OPERADORAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS NÃO REGULADOS

As principais operadoras de telecomunicações em ofertas de banda larga

fixa são a NET, a Algar, a Sercomtel, a Vivo, a Sky, a Oi e a Tim. Para a telefonia

móvel, tem-se a Algar, a Vivo, a Claro, a Oi, a Tim, a Nextel e a Sercomtel. Dessas,

as que tiveram os maiores índices de desempenho em outubro de 2017 foram a NET

e a Algar, respectivamente (ANATEL, 2017). Os serviços ofertados são: 

• STFC  (Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado):  conhecido  como  Serviço  de

Telefonia  Fixa,  dividido  em  Serviço  Telefônico  Fixo  Comutado  Local

(Telebrás), Longas Distâncias Nacionais ou Internacionais (Embratel e Intelig).

A Anatel define como a comunicação local aquela que funciona entre dois

terminais fixos em uma área geográfica contínua; a de longa distância é igual,

porém os terminais estão situados em áreas locais de regiões diferentes no

país. A comunicação internacional, por outro lado, funciona entre dois lugares

diferentes no mundo. 

Regiões brasileiras que prestam serviços de STFC: 
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• SMP (Serviço  Móvel  Pessoal):  permite  a  comunicação  entre  celulares  ou

entre um celular e um telefone fixo;

• SMP (Serviços de Comunicação e Multimídia);

• Serviços de Televisão por Assinatura (STVA): 

◦ Operadoras (distribuição de sinais): Blue Interactive, Cabo Telecom, Algar

Telecom, Claro TV, Foz Telecomunicações. NET, OI TV, ORM Cabo, RBC

–  Rede  Brasileira  de  Comunicação,  SKY,  Telecomunicações  Nordeste

(TVN), TV Alphaville, TVC de Assis, Vivo TV, Multiplay (ABTA, 2017)

◦ Prestadoras  de  Serviços:  Arris  do  Brasil,  Nadra  Kudelski,  G2C (ABTA,

2017) 

Figura 1: Regiões de prestação de serviço do STFC (ANATEL, 2017)
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2.2.1 Atendimento ao cliente

Ao final de 2017, a Anatel registrou uma marca de meio milhão a menos de

reclamações em relação às operadoras (serviços de banda larga fixa, telefonia fixa,

telefonia móvel e TV por assinatura). No entanto, o número ainda é alto e a agência

busca sempre diminuir mais esse valor. As principais reclamações são a falta de

informações a respeito das ofertas, contratação de serviços e alterações de planos e

pacotes, além da dificuldade em cancelar um serviço. 

O Desempenho no Atendimento (IDA) é um índice divulgado mensalmente

pela Anatel para que ocorra a comparação entre as operadoras e uma análise dos

seus  avanços/quedas.  A nota  100  é  a  máxima,  depois  são  subtraídos  fatores

diversos  (reclamação,  reabertas,  respondidas  em  até  5  dias  e  respondidas  no

período) (ANATEL, 2017).

As maiores evoluções, para a Claro e a Vivo (telefonia móvel, ambas), foram

na questão da redução de reclamações a respeito de cobranças erradas dos planos

contratados e cobranças extras por serviços não contratados (ANATEL, 2017). Para

a Oi, diminuíram as questões de funcionamento e reparo de aparelhos. A NET e a

TIM registraram um aumento (TV por assinatura e telefonia móvel, respectivamente).
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Apesar  das  diferenças  entre  as  operadoras,  os  Planos  de  Serviços  são

documentos  que  descrevem  condições  de  prestações  de  serviços  quanto  às

características, acesso, uso, facilidades, tarifas, regras e critérios de aplicação dos

serviços  ofertados  (Art.  2.6  da  Lei  nº  8.078,  1990).  Esses  são  observados  e

analisados  pela  Anatel,  que  garante  a  justa  competição  entre  as  prestadoras

(benefício ao usuário, interesse social e econômico do país e justa remuneração)

(ANATEL, 2017). 

2.2.2 Qualidade dos serviços

A  Anatel  acompanha  mensalmente  os  indicadores  do  desempenho

operacional das operadoras, ou seja, a qualidade dos serviços.

Figura 2: Desempenho de Atendimento (ANATEL, 2017)
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2.2.2.1 Serviço de Comunicação Multimídia (Banda Larga Fixa)

Seu monitoramento é feito por 14 indicadores (Resolução nº 574/2011), os

quais apresentam o desempenho das prestadoras em 3 fatores: reação do usuário,

rede e atendimento (ANATEL, 2017). De janeiro a setembro de 2017, as metas de

serviço alcançaram aprovação de 65%, índice menor do que o registrado em 2013 e

2014 e maior do que o de 2015 e 2016 (ANATEL, 2017). 

Prestadoras (maior  a menor percentual):  Sercomtel,  Cabo Telecom, Algar

Telecom, Claro, SKY, Multiplay, Copel Telecom, TIM, Vivo e Oi (ANATEL, 2017).

Cidade com menor percentual de cumprimento de indicadores: Maranhão

(ANATEL, 2017).

2.2.2.2 Serviço Móvel Pessoal (Telefonia Móvel)

Seu monitoramento é feito por 14 indicadores (Resolução nº 575/2011), os

quais apresentam o desempenho das prestadoras em 4 fatores: reação do usuário,

rede, atendimento e conexão de dados (ANATEL, 2017). De janeiro a setembro de

2017, as metas de serviço alcançaram aprovação de 69,8%, índice maior do que o

registrado de 2013 a 2016. (ANATEL, 2017). 

Prestadoras (maior a menor percentual): Datora Mobile, Claro, Porto Seguro

Conecta, Vivo, Algar Telecom, Nextel, Tim, Oi e Sercomtel (ANATEL, 2017)

2.2.2.3 Serviço de Telefonia Fixa Comutado (Telefonia Fixa)

Seu monitoramento é feito por 16 indicadores (Resolução nº 605/2012), os

quais apresentam o desempenho das prestadoras em 3 fatores: reação do usuário,

rede e atendimento (ANATEL, 2017). De janeiro a setembro de 2017, as metas de

serviço alcançaram aprovação de 79%, índice maior do que o registrado de 2013 a

2016. (ANATEL, 2017). 
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Prestadoras  (maior  a  menor  percentual):  Nextel,  Claro,  Sercomtel,  Algar

Telecom, TIM, IpCorp. (ANATEL, 2017)

2.2.2.4 Serviços de TV por Assinatura

Seu monitoramento é feito por 10 indicadores (Resolução nº 411/2005), os

quais  apresentam  o  desempenho  das  prestadoras  em  4  fatores:  qualidade,

atendimento, cobrança e continuidade (ANATEL, 2017). De janeiro a setembro de

2017, as metas de serviço alcançaram aprovação de 85,9%, índice maior do que o

registrado de 2015. (ANATEL, 2017). 

Prestadoras (maior  a menor percentual):  Nossa TV, Blue,  Cabo Telecom,

SKY, Claro, Algar, Multiplay, Oi e Vivo (ANATEL, 2017). 

2.3 SERVIÇOS REGULAMENTADOS E NÃO REGULAMENTADOS

Os  serviços  regulamentados  pela  Anatel  são:  Telefonia  Fixa  (STFC),

Telefonia Móvel, Televisão por Assinatura e Radiodifusão. Já os não regulamentados

são a Netflix e o WhatsApp. 

O  Co-fundador  do  WhatsApp  viu  o  aplicativo  revolucionário  como  uma

alternativa  às  tarifas  caras  de  SMS  da  época.  O  novo  projeto  levou  ao  quase

desuso, atualmente, das mensagens de texto, visto que o WhatsApp é um aplicativo

gratuito e uma tarifa é cobrada pela troca de SMS entre os usuários. Além disso,

funciona internacionalmente e é muito mais rápido, já que depende da velocidade da

Internet móvel. Já o Netflix, que irrompeu quase na mesma época, é um serviço de

streaming  que facilita a visualização de mídias diversas a qualquer horário, desde

que se pague uma taxa fixa por mês. 

Ambos são serviços não regulados pela Anatel, ou seja, sem que a agência

regulatória  tenha  algum  controle  sobre  os  mesmos.  Trazem  uma  tendência  de

substituição a tecnologias já existentes. Explicado anteriormente, o WhatsApp veio
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substituir as mensagens trocadas entre celulares pela operadora; a Netflix, a TV por

assinatura. Os eventos e programas divulgados nos canais de televisões são presos

a  uma  programação  fixa  que  limita  os  seus  clientes,  enquanto  o  serviço  de

streaming abriu  as  portas  a  novos  serviços  similares  a  um  preço  mais  barato.

Segundo a Anatel, 364 mil linhas de TV por assinatura foram canceladas em 2016 e

de acordo com o jornal  Estadão,  até  maio de 2017,  o  serviço televisivo já  teria

perdido 1 milhão de usuários, enquanto a Netflix conquistava 4 milhões. A alternativa

dos canais e operadoras de TV foi, em 2017, tentar impor impostos aos serviços de

streaming e desenvolver novas plataformas, como o NET NOW, gravar conteúdos e

canais em HD. 

2.4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

O consumidor é aquele indivíduo que detém uma necessidade ou desejo de

comprar algo (SOLOMON, 2016). O marketing busca saber qual é o estilo de vida e

o que os seus consumidores valorizam, investindo em serviços que cumpram essa

demanda (SOLOMON, 2016). O valor de um produto é, segundo Anderson, Kumar e

Narus (2007), valorizado pela população se cumpre os benefícios incorporados ao

serviço em detrimento do quanto se é pago por ele. Benazzi e Nachamkes (2014)

afirmam que, além da diferença de preço atrair os consumidores aos serviços não

regulados, a Netflix pode ser considerada como um serviço de televisão, só que com

as vantagens nunca oferecidas pela mesma: um gerenciamento do tempo do cliente

devido  a  falta  de  publicidade  e  programação,  a  um preço  aproximadamente  10

vezes mais barato do que o oferecido pela TV por assinatura. 

No  gráfico  abaixo,  em  uma  pesquisa  realizada  pelo  Canalltech,

aproximadamente 75% dos entrevistados acham que a Netflix substituirá a TV por

assinatura no futuro. 
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Segundo  um  relatório  da  Telecom  CVA,  em  2017,  7  mil  pessoas

entrevistadas declararam que sua satisfação em relação à TV digital era de 7,17; em

relação à Netfflix, era 8,55. O gasto mensal nesse mesmo ano com os serviços de

assinatura foi de R$ 145,00 (TELECOM CVA, 2017). Uma das únicas vantagens que

a  Televisão  obtém,  atualmente,  sobre  a  população  brasileira  e  comparado  aos

serviços  de  streaming  é  a  disponibilização  de  eventos  esportivos  ao  vivo

(SACCOMORI, 2016). 

Figura 3: Netflix substitui TV por Assinatura (CANALTECH, 2017)
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2.5 INTRODUÇÃO AO STREAMING 

 O primeiro método antes da tecnologia de streaming ser implementada era

a utilização de um servidor Web. O browser podia utilizar o serviço HTTP enviando

uma mensagem GET, que solicitava ao servidor que iniciasse o download do arquivo

de áudio/vídeo. O problema é que geralmente os arquivos eram muito grandes e,

por isso, o tempo de download era muito demorado; hoje, o usuário pode precisar de

alguns  segundos  ou  até  dezenas  de  segundos  para  reproduzir  a  mídia.

(FOROUZAN, 2008). O serviço de  streaming surgiu com a invenção do protocolo

RTSP (real-time streaming protocol),  com as funções de melhorar a eficiência do

processo de transferência de dados de fluxo contínuo e controlar a execução de um

arquivo de áudio/vídeo. (FOROUZAN, 2008). 

 “O crescimento recente de telefones sem corda, fibra ótica e sistemas de

streaming (vídeo-on-demand) com certeza vão ter um efeito profundo nas nossas

vidas profissionais e pessoais.” (BLACK, 1995, p.34). O autor também afirmou que o

status atual  da  evolução  das  telecomunicações  tem  seu  lado  bom:  a  falta  de

indivíduos  dominantes,  como Bell  na  indústria  do  telefone,  levou  a  uma grande

competitividade entre descobridores e, assim, à criação de sistemas extraordinários.

(BLACK, 1995). 

Ao final do século XX, Black (1995) previu que os serviços de  streaming

existiriam e que funcionariam em televisões e computadores. 

 

2.6 FUNCIONAMENTO DO STREAMING

A palavra  streaming deriva  do  termo  “stream”,  que  significa  pacotes:  a

máquina  recebe  as  informações  ao  mesmo  tempo  em que  são  transmitidas  ao

usuário (PINOCHET, 2014). Ou seja, é uma transmissão de dados em tempo real,

exigindo um servidor para que consiga se conectar e começar a transmitir. 
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O streaming ocorre por meio de uma rede de computadores, em que não há

a necessidade de realizar downloads do que se está vendo ou ouvindo, visto que é

uma tecnologia de transmissão instantânea (PINOCHET, 2014). Utiliza-se um tipo de

armazenamento por buffers (buferização), um armazenamento pequeno do que será

enviado logo em seguida (PINOCHET, 2014). 

Etapas de transmissão (PINOCHET, 2014): 

1) O computador é conectado ao servidor, começando a mandar o arquivo;

2) Quando inicia o recebimento de dados, constrói um buffer para salvar a

informação;

3)  No  momento  em que  o  buffer  se  enche  com uma pequena  parte  do

arquivo, o computador começa o arquivo ao mesmo tempo em que o download é

continuado;

4) Enfim, o sistema sincroniza para que o arquivo possa ser visto enquanto é

baixado,  para  que,  quando  o  download  termine,  a  mídia  também já  tenha  sido

visualizada;

2.7 SERVIÇOS DE STREAMING

Dentre os serviços de  streaming atuais  do Brasil,  a Netflix  é o de maior

sucesso. Apesar disso, sua função quando criada (1997) era de papel semelhante

ao das locadoras: emprestar filmes na forma de DVDs (NETFLIX MEDIA CENTER,

2016). Quando surgiu a ideia de tornar a marca Netflix em um serviço de streaming,

em 2007, o sucesso só foi possível em países de maiores tecnologias: o streaming

funciona com alcances de banda larga e alta velocidade de Internet (FEFERMAN;

FODITSCH; 2016).  Por isso,  no momento em que chegou ao Brasil  em 2011,  o

sucesso não foi de imediato: não detínhamos essa tecnologia. 
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Em  2014,  começou  a  sua  expansão  aqui,  porém,  apenas  em  2016

concretizou a sua expansão pelo mundo (NETFLIX MEDIA CENTER, 2016). Seu

funcionamento é simples: com a aquisição de uma SmartTV (televisão inteligente), e

pagando uma taxa aproximada de R$ 19,90 por mês, o usuário recebe uma conta

(com nome de usuário e senha). O importante é a disponibilidade da Internet, visto

que é um serviço online. 

No  começo  do  século  XXI,  surgiu  uma  plataforma global  com acesso  à

Internet  para  partilhar  conhecimentos,  independente  de  tempo,  distância,

localização,  e,  cada  vez  mais,  de  idiomas  (FRIEDMAN,  2005).  O  streaming

possibilitou  a  globalização  de  eventos  de  lugares  diferentes  no  mundo,  unindo

pessoas  em  ocasiões  com  até  milhares  de  quilômetros  de  distância  entre  os

clientes. 

Figura 4: Netflix (NETFLIX, 2017)
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2.8 BANDA LARGA NO BRASIL

Desde 2003, a ONU vem divulgando que pretende usar a tecnologia em

favor da diminuição de pobrezas, fome e doenças e do desenvolvimento que as

redes podem proporcionar aos países (BRANT, 2014)

Apesar  do  sucesso tardio  do  streaming no  Brasil,  é  uma tecnologia  que

mostra  grandes  avanços.  O  problema  é  que  a  maioria  da  população  atual

(principalmente a população rural) não tem grande acesso à banda larga, elemento

essencial ao funcionamento do streaming – quanto maior for a taxa de transmissão

de sinal, maior será sua a potência e maior será o nível de dados a ser conquistado

(STALLINGS, 1997). 

“Em um workshop que aconteceu em Brasília em junho de 2016, o Ipea
(Instituto  de Pesquisa Económica Aplicada)  apresentou os resultados do
Acordo  de  Cooperação  Técnica  estabelecido  com a Anatel  em 2016.  O
estudo do Ipea dividiu o Brasil em seis grupos, desde municípios urbanos
com maior  renda  (São Paulo,  Rio  de Janeiro  e  Salvador,  por  exemplo),
passando por semi-urbanos de Renda Média (Santarém, Marabá e Santa
Cruz do Capibaribe), até municípios rurais mais pobres (Cametá, Parintins e
Oruicuri),  no  quais  podem  ser  aplicados  modelos  distintos  de  política
pública de planejamento de distribuição de serviços de telefonia e banda
larga.” (ANATEL, 2017) .

Um dos primeiros projetos brasileiros que buscaram a inclusão digital foi o

“Projeto Cidadão Conectado”,  em 2005, que tinha como objetivo vender mais ou

menos  um  milhão  de  computadores.  O  resultado  só  atingiu  2%  da  população

brasileira (BRANT, 2014). Outras alternativas foram a construção de telecentros que

traziam uma educação básica de informática para os interessados, mas não eram

bem divulgados e  também insuficientes  quando aplicados a  indivíduos que nem

educação básica tinham (CASTELLS, 2005).

O programa nacional de banda larga (PNBL), criado pelo decreto 7.175, foi

lançado  em  2010  com  o  objetivo  de  aumentar  os  acessos  à  Internet  de  alta

velocidade  no  país  e  levar  banda  larga  a  regiões  brasileiras  mais  carentes  em

infraestrutura  e  tecnologia,  interligando-as  por  meio  dessa  tecnologia  (como

observado  na  imagem  abaixo), conforme  a  Carta  Capital  (2016).  O  problema,

também,  é  que,  de  acordo  com a  pesquisa  nacional  por  amostra  de  domicílios

realizada em 2013, 61,6% da população brasileira ainda tinha televisões em formato

de tubo. Só 31,2% recebiam sinal digital de TV, enquanto a antena parabólica estava
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presente em 38,4% dos domicílios com televisão, com maior proporção nas áreas

rurais (78,3%) e nos domicílios com menor renda (48,8%) (PNAD, 2013). 

Fracasso  do  programa  PNBL:  encerrado  em  2014,  o  programa  não

respondeu às expectativas prometidas (CARDOSO, 2015). Segundo o Ministério das

Comunicações (2014), a meta era de 35 milhões de domicílios com acesso à banda

larga  e,  ao  final  do  programa,  foram  registradas  23,5  milhões  de  moradias.  A

Consultoria Legislativa (Conleg) do Senado (2014) calculou que existem, no Brasil,

38,4  milhões  de  famílias  (mais  de  2/3  da  população)  que,  mesmo  depois  do

programa, ainda não estavam inseridas na parcela digital da população (CARDOSO,

2015).  O principal  problema do programa foi  a promessa de uma velocidade de

Internet de 512Kbps por segundo: é uma velocidade muito baixa e insuficiente para

usuários que usam serviços de  streaming,  segundo a Carta Capital  (2016). Além

disso, a internet contratada por determinada operadora nunca é tão rápida quanto a

estabelecida pelo contrato de prestação de serviços.

O  investimento  previsto  para  o  plano  era  de  2,9  bilhões  de  reais  e,  na

realidade, foram empregados somente 213,1 milhões de reais, conforme o relatório

do Senado (2012). O comitê gestor do programa de inclusão digital (CGPID) tinha a

função de acompanhar o desenvolvimento e o cumprimento das metas do programa

Figura 5: Programa Nacional de Banda Larga (REDE CIDADE DIGITAL,
2016)
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de 2010 a 2014; porém, a última vez que tinham se reunido foi 2010, ano de criação

do PNBL (CARDOSO, 2015). 
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3 DESENVOLVIMENTO

3.1 INCLUSÃO DIGITAL

A Inclusão digital é um projeto implementado em vários países como uma

tentativa de integrar a população de maneira em que todos tenham acesso à Rede.

No Brasil,  as  primeiras  propostas  falharam com os  projetos  Cidadão  Conectado

(2005) e o PNBL (2010). Mesmo com as tentativas do governo Brasileiro ao longo

dos anos, municípios mais pobres ainda foram registrados, em pesquisas realizadas

em 2017, como as regiões mais sem infraestrutura do país. 

Não é só ter um computador e saber usá-lo: a inclusão digital beneficiou os

países mais desenvolvidos por implementar 4 áreas humanas: o social, o cultural, o

técnico e o intelectual, facilitados por educação de qualidade, facilidade de acesso a

computadores  e  à  rede  mundial  (BONILLA;  PRETTO,  2010).  Os  benefícios  da

sociedade da informação, como acesso às notícias, educação e integração cultural

não chegam a pessoas que não tem esse acesso.

Um cálculo feito pela Fundação Getulio Vargas, em 2016, colocou o Brasil 

no 72º lugar em um ranking entre países determinando a inclusão digital (o país em 

primeiro lugar foi a Suécia). O estado com o menor índice foi o Maranhão, enquanto 

o maior foi São Paulo. Dos entrevistados, 28% das pessoas usam a Internet para 

educação e aprendizado. 
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3.2 ALCANCE DE ACESSO À REDE

De acordo com a Anatel (2017), as velocidades mais baixas de banda larga

encontram-se nas regiões Norte e Nordeste, enquanto 2221 municípios apresentam

backhaul de fibra mas com baixa velocidade (5Mbps em média). 

A  priorização  dos  municípios  tem  como  base  as  características

socioeconômicas de cada cidade e o seu mercado potencial para investimento em

banda larga, definindo as regiões que deveriam ter um maior investimento com base

nessas características. (ANATEL, 2017). Os clusters brasileiros são divididos em 6

grupos (ANATEL, 2017): 

1. Urbanos de Maior Renda: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR). 

2. Rurais de Maior Renda: Socorro (SP), Piracanjuba (GO), Vera Cruz (RS), etc.

3. Urbanos de Menos Renda: Duque de Caxias (RJ), Feira de Santana (BA), etc.

4. Semiurbanos de Renda Média: Altamira (PA), Januária (MG), Itabaiana (SE),

etc. 

5. Rurais Vulneráveis: Arapiraca (AL), Timon (MA), Santa Rita (PB), etc. 

6. Rurais Mais Pobres: Cametá (PA), Ouricuri (PE), Itacoatiara (AM), etc. 

Segundo  o  sociólogo  Sérgio  Amadeu,  são  as  populações  mais  pobres

(clusters 5 e 6) que pagam mais caro pelo acesso à Rede (telefonia móvel) por não

terem em suas cidades uma infraestrutura adequada de cobertura de banda larga,

além de serem as regiões com o menor PIB (regiões avermelhadas na figura 7). Dos

Figura 6: Faixas de Velocidade por
Município (ANATEL, 2017)
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2325 municípios sem fibra no Brasil, 58% deles estão nas regiões Norte e Nordeste

(ANATEL, 2017).

Figura 7: Regiões mais vermelhadas com menor PIB, esverdeadas com maior (ANATEL, 2017)
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O jovem chamado  Awipdavi  Urueu,  que mora  em uma vila  indígena em

Rondônia, afirmou em uma entrevista à BBC que tem acesso à Internet somente por

celular. Ele comprou uma antena com o próprio dinheiro e a sua vila é a única da

região que tem esse acesso.  Eduardo Tude, presidente da empresa de consultoria

Teleco, traz à tona a realidade de Rondônia em que a conexão é a longa distância,

então pagar por essa conexão é mais caro e a velocidade é menor do que para o

resto dos estados brasileiros. Sem que ninguém invista na infraestrutura de cabos

na região Norte do país, a tecnologia de banda larga móvel ganha poder em relação

a fixa (BBC BRASIL, 2015).

Segundo um levantamento do Núcleo de Informações e Coordenações do

ponto Brasil (NIC), as redes de grande desempenho no Brasil estão concentradas do

litoral  do Nordeste para baixo e nas regiões Sudeste e Sul.  No entanto,  lugares

como a periferia de São Paulo e/ou regiões rurais da Região Norte, por exemplo,

não tem infraestrutura fixa para acesso à internet.  "É papel do Estado formular e

implementar políticas públicas para garantir que os serviços essenciais estejam à

disposição da sociedade", afirma Flávia Lefèvre, conselheira e advogada da Proteste

(Associação Brasileira de Defesa ao Consumidor) (NIC, 2017)

3.3 OPERADORAS DE TELECOMUNICAÇÕES

No  Brasil,  a  oferta  de  serviços  de  banda  larga  fixa  pelas  operadas  de

telecomunicações  é  realizada  em  regime  privado,  sendo  um  desses  serviços  o

Serviço  de  Comunicação  Multimídia  (SCM).  Esse  é  um  serviço  fixo  de

telecomunicações de interesse coletivo (nacional e internacional), que possibilita a

oferta  de  capacidade  de  transmissão,  emissão  e  recepção  de  informações

multimídia (dados, voz e imagem) a assinantes dentro de uma área de prestação de

serviço (por meio de qualquer tipo de terminal)  (LCA, 2011).  As regiões Norte e

Nordeste são as que possuem o menor número de domicílios,  em 100, que têm

acesso ao SCM (20,51 e 19,92, respectivamente), como observado na tabela 9. Já a
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figura 8 demonstra a superioridade das regiões do Sul em Sudeste em relação às

outras, no que diz respeito à densidade dos serviços SCM por domicílios. 

Figura 8: Densidade SCM por domicílios (ANATEL, 2017)

Regiões Acessos em Serviço de Banda Larga Fixa Densidade por 100 domicílios
Centro-Oeste 2.427.173,00 45,27

Nordeste 3.620.750,00 19,92
Norte 1.064.436,00 20,51

Sudeste 16.487.857,00 55,06
Sul 5.069.800,00 47,84

Brasil 28.670.016,00 41,39

Tabela 1: Acessos em Serviços de Banda Larga por Domicílio(ANATEL, 2017)
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Comparações: em 2010, o Brasil apresentava uma velocidade de Internet

média próxima à Argentina e ao México (1,6 Mbps) e superior a outros países do

BRICs  (Índia  e  China).  Porém,  uma  velocidade  menor  em  relação  a  países

europeus, norte-americanos e aos tigres asiáticos (LCA, 2011). 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 INTERNET PARA TODOS

 

Os clusters com as populações 5 e 6 (Rural Vulnerável e Rural Mais Pobre)

são  os  que  não  tem  acesso  à  Internet.  André  Borges,  secretário  de

Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

(MCTIC), declarou em junho de 2017 que as medidas de distribuição de banda larga

iriam ter uma nova proposta de universalização de rede. Tendo em vista que 42%

dos domicílios no país  não possuem acesso à Internet,  atualmente,  o  programa

Internet para Todos visa levar Internet às escolas, hospitais e localidades em geral

que  não  tenham  acesso,  ainda,  à  tecnologia.  O  projeto  deve  beneficiar  40  mil

unidades públicas em 500 cidades a partir de 2018 (FOLHA DE S. PAULO, 2017).

Segundo o MEC, o projeto receberá um investimento de 271 milhões até

2018. Isso inclui aplicar 250 milhões desse dinheiro em melhorias de infraestrutura e

conexões  das  escolas  (ampliação  da  banda  larga,  aquisição  de  satélites,

conectividade e infraestrutura de Wi-Fi) (AGÊNCIA BRASIL, 2017). Os outros 15%

serão destinados à formação tecnológica dos estudantes e pedagogos. Mendonça

Filho,  ministro  da  educação,  pretende  atingir,  com  essa  proposta,  40%  dos

estudantes brasileiros matriculados nos ensinos fundamental e médio: 12,8 milhões

de alunos (AGÊNCIA BRASIL, 2017). 

A meta é que até 2024 todas as escolas tenham alta velocidade de Internet. 
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4.2 AMAZÔNIA CONECTADA

O projeto Amazônia Conectada tem como características e slogan: 

Figura 9: Projeto Amazônia Conectada (DUTRA, 2016)
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O projeto Amazônia Conectada que surgiu em 2014 – da união do Exército

Brasileiro com o governo do Amazonas, o RNP, o PRODAM e o IPAAM –, ganhou

um prêmio em 2016 por  Melhor Projeto por Prestação de Serviço Digital no Setor

Público.  Os  membros  concordaram em uma  iniciativa  para  levar  banda  larga  à

região da Amazônia Ocidental (AMAZÔNIA CONECTADA, 2017). Ele implementaria

um  canal  de  telecomunicações  centrado  em  um  backbone de  cabos  óticos

subfluviais  lançados  nos  leitos  dos  afluentes  da  bacia  Amazônia,  oferecendo

serviços de acesso (AMAZÔNIA CONECTADA, 2017). 

Sucessos: 

 Em julho de 2015, um cabo ótico foi inaugurado no leito do Rio Negro, de 10

km,  conectando  duas  unidades  do  exército.  Funciona  até  o  presente

momento (AMAZÔNIA CONECTADA, 2017).

 Parcerias com o RNP, MEC, MECTIC, PRODAM, TRE, IBAMA, MPA, entre

outros  órgãos  governamentais.  Novas  parcerias  incluem  a  Anatel,  a

Eletrobrás, Telebrás, UEA, etc. (AMAZÔNIA CONECTADA, 2017).

 As  aquisições  do  programa  incluem licitações  internacionais  para  adquirir

cabos, licitação no Brasil  para contratar serviços de lançamento e adquirir

ativos  de  DWDM  e  contêiners  (figura  10) customizados  para  a  região

(AMAZÔNIA CONECTADA, 2017).

 Levou banda larga e rede 3G/4G  para populações ribeirinhas e municípios

isolados  do  interior  da  Amazônia,  como:  Coari,  Tefé,  Cucuí,  Manacapuru,

Novo Airão e Tabatinja (GOVERNO DO BRASIL, 2017). 

 Além dos acessos à rede e ensinos à longa distância, o projeto também visa

à geração empregos (GOVERNO DO BRASIL, 2017)

 Dos 7,8  mil  km de cabos pretendidos para  conectar  Manaus a  outros  52

municípios, 900 km já foram instalados com um investimento de 40 milhões

de reais, fornecidos pelo governo e pelas instituições parceiras (GOVERNO

DO BRASIL, 2017). 
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4.3 SITUAÇÃO ATUAL DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE

Em 2017, a Anatel divulgou em uma das suas pesquisas os Estados que

mais receberam investimentos de fibra ótica e os com menos: 

A demanda por  acesso à Internet  no Brasil  ainda reúne 11,6 milhões de

domicílios no país (IPEA, 2017).  Conforme consta na figura abaixo, 3452 cidades

possuem conexão via fibra ótica, 2086 cidades via rádio e 32 por satélite. 

Maior investimento Menor investimento

Região Nordeste

Alagoas Piauí
Sergipe Rio Grande do Norte
Bahia Paraíba

Pernambuco
Região Norte Tocantins Amazonas

Região Sudeste Minas Gerais

Tabela 2: Investimento em fibra ótica por Estado (ANATEL, 2017)

Figura 10: Contâiners (AMAZÔNIA CONECTADA, 2017)
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Atualmente,  os maiores esforços para levar  fibra ótica às regiões menos

desenvolvidas vêm dos provedores e dos empreendedores (FOLHA DE S. PAULO,

2017).  José Roberto Nogueira, fundador da empresa Brisanet, é responsável por

150 cidades, a maioria com fibra ótica levada pela empresa. Diz ele que as cidades

pequenas e no interior não tem nem shopping e nem cinema, então o acesso a uma

conexão  de  Internet  de  qualidade  traz  lazer  e  inclusão  digital.  (FOLHA DE  S.

PAULO, 2017).  Os gráficos a seguir – ambos de 2016 –, enfatizam o número de

cidades que não têm fibra ótica instalada e o percentual de municípios com essa

tecnologia, respectivamente, por Estado. 

Figura 11: Os tipos de acesso à Internet no país (FOLHA DE S. PAULO, 2017)
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Figura 12: Cidade que ainda não têm Internet com fibra ótica (ANATELl; ABRANET;
ABRINT; INTER B. CONSULTORIA, 2017)
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Os Estados com mais de 85 municípios com fibra são (Figura 6): São Paulo,

Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal (Regiões Sul e Sudeste),

enquanto os que mais necessitam são (Figura 5): Bahia, Goiás, Maranhão, Minas

Gerais,  Paraíba, Piauí,  Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul,  a maioria da

região Nordeste.

Figura 13: Percentual de municípios que tem Internet com fibra ótica por Estado
(ANATELl; ABRANET; ABRINT; INTER B. CONSULTORIA, 2017)
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4.4 SITUAÇÃO RURAL

O  Edital  de  Licitação  n.º  004/2012/PVCP/SPV  da  Anatel  exige  que  as

operadoras  brasileiras  levem  serviços  de  telecomunicações  às  regiões  rurais,

buscando  a  inclusão  digital  e  social  dessa  população  (ANATEL,  2017).  Cada

operadora é responsável por uma quantidade determinada de Estados (tabela 3).

Algumas das suas obrigações são: 

 Oferecer conexões de voz e dados para áreas de até 30 km dos limites da

localidade sede municipal (as operadoras se comprometeram a garantir isso à

até 80% dos municípios no final de 2015). 

 Disponibilizar conexão de dados gratuitas a todas as escolas rurais dentro da

área de cobertura da operadora. 

 As áreas rurais e as escolas públicas devem ter, no mínimo, velocidades de

256 kbps de  download /  128kbps de  upload a partir  de 2016 e 1Mbps de

download / 256 Kbps de upload a partir de 2018. 
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A tabela  4  apresenta  a quantidade de municípios,  em cada Estado,  que

possuem  Internet  acessível por celular ou por satélite, rotuladas por região e  pela

superioridade de acesso. 

Operadoras Estados

Oi

Goiás
Mato Grosso

Mato Grosso do Sul
Rio Grande do Sul

Distrito Federal

Claro

Acre
Amazonas

Amapá
Bahia

Maranhão
Pará

Rondônia
Roraima

Tocantins
São Paulo nas áreas de registro 11 e 12

Vivo

Alagoas
Ceará

Minas Gerais
Paraíba

Pernambuco
Piauí

Rio Grande do Norte
Sergipe

São Paulo nas áreas de registro 13 a 19

Tim

Espirito Santo
Paraná

Rio de Janeiro
Santa Catarina

Tabela 3: Operadoras responsáveis pelos Estados
(ANATEL, 2017)
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4.5 INVESTIMENTOS

 Em 2017, a empresa VIVO investiu 8 bilhões de reais em banda larga pela

importância  ao  desenvolvimento  social  e  econômico  do  país,  almejando

investir 29 bilhões até 2019 (FOLHA DE S. PAULO, 2017). 

 A TIM pretende investir 12 bilhões no período de 2017 a 2019 (FOLHA DE S.

PAULO, 2017). 

 André  Borges,  secretário  das  telecomunicações,  afirmou  que  medidas

governamentais  serão  implementadas  para  incentivar  o  investimento  de

empresas em áreas rurais (FOLHA DE S. PAULO, 2017). 

 Em 2015, o ministro das comunicações Ricardo Berzoini implantou um novo

programa Banda larga para todos: garante a  Internet  de banda larga para

Estado Rede Celular Satélite
Acre 371 372

Alagoas 556 578
Amapá 1157 10
Bahia 3836 1475
Ceará 489 1999

Espirito Santo 224 529
Maranhão 3210 255

Minas Gerais 1091 1585
Pará 2277 167

Paraíba 560 1195
Pernambuco 1140 1058

Piauí 373 1220
Paraná 617 620 Legenda

Rio de Janeiro 649 443 Maior Rede de Celular
Rio Grande do Norte 246 756 Maior Rede por Satélite

Rondônia 376 1 Nordeste
Roraima 185 6 Centro-Oeste

Santa Catarina 509 547 Sudeste
Sergipe 704 137 Sul

São Paulo 952 150 Norte
Tocantins 361 18

Tabela 4: Quantidade de municípios com redes de celular ou satélite por Estado e por
Região (ANATEL, 2017)
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95% da população brasileira até 2018, tem uma meta de que o número de

conexões  de  banda  larga  fixa  e  móvel  passe  de  197  milhões  para  300

milhões, o 3G (tecnologia móvel) esteja presente em quase 5 mil cidades e o

4G em 1142 localidades (PORTAL BRASIL, 2016). O desafio, para Berzoini, é

garantir  a  conexão  em velocidade  média  de  25  Mbps  (MINISTÉRIO DAS

COMUNICAÇÕES, 2016). O objetivo geral é garantir um serviço de qualidade

e a preço razoável para a população. Para o ministro, seria necessária uma

reforma tributária para reduzir o preço final dos serviços de telecomunicações

ao  consumidor.  A alta  carga  tributária  impede  a  ampliação  do  acesso  de

banda larga aos consumidores de maneira significativa (MINISTÉRIO DAS

COMUNICAÇÕES, 2016). 

Investimentos  no  setor  de  Telecomunicações,  de  2015  a  2018,  por

operadoras: 

Figura 14: Investimentos no setor de Telecomunicações (ANATEL; ABRANET; ABRINT; INTER
B CONSULTORIA, 2017)
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Os gráficos abaixo apresentam a quantidade de domicílios, em milhões, que têm

disponibilidade a um serviço de banda larga por região. O Sul e o Sudeste possuem

mais cidades com acesso à Rede, enquanto o Norte e o Nordeste menos.  

Figura 15: Domicílios com acesso à rede por região (ANATEL; ABRANET; ABRINT; INTER B
CONSULTORIA, 2017)
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Figura 16: Domicílios sem acesso à rede por região (ANATEL; ABRANET; ABRINT; INTER B
CONSULTORIA, 2017)
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação  da  Internet  foi  um  grande  marco  para  a  civilização.  Integrou

populações distintas e de diferentes partes do mundo, além de facilitar o acesso à

informação e de servir como ferramenta importante no cenário estudantil atual. Por

um bom tempo,  ter  acesso  à  Internet  era  o  que  bastava,  independente  da  sua

velocidade e qualidade. Foi apenas com o início dos serviços de  streaming,  entre

outros fatores futurísticos, que veio à tona a importância do funcionamento não só

da Internet em si, mas também de um sistema rápido e eficaz. 

Quando analisada a situação atual das regiões brasileiras, é de se esperar

que haja uma uniformidade na distribuição dos serviços de banda larga. No entanto,

a  falta  de  infraestrutura,  as  longas  distâncias  dos  centros  urbanos  e  as

desigualdades sociais não permitem uma igualdade tecnológica. Com isso, projetos

datados de 2005 tentaram reverter esse cenário,  mas dificuldades burocráticas e

financeiras influenciaram em resultados insatisfatórios a suas aplicações. Apesar de

alguns projetos de sucesso desde 2015 – como a Amazônia Conectada –, em 2017

ainda  foram  registrados  índices  de  subdesenvolvimento  tecnológico  no  Brasil,

especialmente  nas  regiões  Norte  e  Nordeste  (municípios  rurais  de  baixo  índice

econômico).  As  regiões  Sul  e  Sudeste,  no  entanto,  gozam  de  um  índice  de

desenvolvimento tecnológico avançado.

Apesar  de  serem  regiões  distantes  umas  às  outras,  as  5  subdivisões

brasileiras  formam um todo – cada uma idiossincrática à  sua própria  maneira  e

cultura. Integrar apenas uma parte do país o desvaloriza na sua totalidade. Já é

tardia a ideia de incluir mesmo as regiões menos desenvolvidas em uma cultura

digital. 

Conclui-se que a tecnologia de streaming foi o estopim para uma demanda

de  banda  larga  justa  e  qualificada  para  todo  o  país.  Não  é  só  uma  forma  de

entretenimento:  a inclusão digital  permite  o desenvolvimento social,  acadêmico e

cultural.  Apesar  de  inúmeros esforços e iniciativas para  reverter  esse cenário,  o

caminho rumo à igualdade digital tem sido, e ainda é, longo e desvalorizado. 
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O fomento de projetos de sucesso é o fator decisivo para desenvolver o

Brasil  ao  seu  ápice  tecnológico,  igualando-o  a  países  europeus  e  aos  Estados

Unidos. 
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ANEXO A – GLOSSÁRIO

BACKBONE Rede principal de Internet: por onde os dados são transmitidos. 

BACKHAUL Responsável pela conexão entre o backbone e às redes periféricas. 

CLUSTER Conjunto de objetos/coisas que trabalham e se desenvolvem em conjunto.
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