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Digitalização das Teles 
O caminho para a competitividade 



O que é 

“Uma empresa Telco Digital” 



Ter as mais avançadas 

tecnologias 



Entrar no mercado de 

aplicações 



Para entender essa definição 

é preciso conhecer seu 

Histórico  

1965 
Estatização do mercado, foco: 

Incentivo ao investimento 

para aumento de cobertura 



1990 
Início das operações de celular, foco: 

Cobertura e tecnologia 

Barreiras de entrada 

legais e por montante 

de investimento 



1996 
Abertura do mercado móvel, foco: 

Cobertura e qualidade 

Apenas a barreira de 

investimento é 

mantida 



1998 
Privatização do Sistema Telebrás, foco: 

Cobertura  e modernização 

da telefonia 

Criação de barreiras de 

entrada legais e por montante 

de investimento, com metas 

de universalização para 

expansão 



2000 
Crescimento maior da Internet, foco: 

Cobertura  e capacidade 

Utilização da 

infraestrutura 

existente 



2006 
Convergência dos serviços de TV, 

Internet e telefonia, foco: 

Cobertura  e tecnologia 

Consolidação do mercado 

com utilização da infra para 

todos os serviços e, assim, 

diminuir as perdas de 

margem 



2015 
Convergência dos serviços 

fixos e móveis 

Qual é o atual 

foco 



• Chegar no cliente 

Antes Agora 

• Qualidade 

• Experiência 

• Foco do cliente 



A estratégia a ser adotada 

é de parcerias 



• Torres 

• Fibras 

• Satélites 

• Equipamentos • Conteúdos 



Como a Internexa 

ajuda nesse contexto 



Rede regional 

que viabiliza  

conexão entre 

7 países 



No Brasil o 

backbone conecta 

6 estados e + de 

6,8 mil Km F.O. 



No estado de SP construiremos 

+ de 4 mil Km fibra em OPGW que 

conectará as principais cidades 



Acesso direto ao conteúdo  

dos NAPs da 

América do Sul e das 

CDNs conectadas 

Bogotá 

NAP das 

Américas – 

Miami (EUA) 



Estrutura de colocation  em 

Medelin e Rio de Janeiro que 

aproximam o conteúdo e os 

clientes, simplificando 

suas operações 



Concentrar seus esforços em 

atender seus clientes e 

fazer parcerias com empresas 

capacitadas é o que garantirá boa 

competitividade para nossos parceiros 


