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SUMÁRIO

• Para	a	solução ganha-ganha a	chave é a	existência de	economias de	
escala
• Exemplos de	parcerias de	sucesso
• O	Programa de	Redes Comunitárias da	RNP	(Redecomep)
• A	Gigafor e	o	Cinturão Digital	do	Ceará
• A	Metrobel,	outras redes metropolitanas do	Pará e	o	Navegapará
• O	Programa Amazônia	Conectada
• Net	Rocinha

• Lição:		As	parcerias são fáceis de	conceber,	mas	realizá-las	é um	
desafio político/administrativo/diplomático



Economias de	escala na infraestrutura

• Dobrar o	número de	fibras num cabo de	fibra óptica aumenta 5-
10%%	o	custo (cabo lançado).		Assim,	é possível alugar ou trocar	
(fazer uma permuta)	usando fibras além daquelas para	uso próprio.	
• O	custo de	manutenção de	cabos aumenta pouco quando aumenta o	
número de	fibras no	cabo
• Montar vários rádios,	de	diferentes operadoras,	numa única torre
reduz o	custo unitário de	um	rádio (o	custo da	torre não aumenta)



O	Redecomep da	RNP



Gigafor e	A	Rede da	ETICE	em Fortaleza

• Gigafor – Redecomep de	Fortaleza,	parceria ETICE	e	RNP
• Iniciado em 2007
• Extensões da	Gigafor para	criar a	rede governamental em Fortaleza



O	Cinturão	Digital	do	Ceará

• Cinturão Digital	do	Ceará (3.600	km,	142	municípios)	é uma parceria
de	
• ETICE
• RNP	– Programa Veredas Novas (interiorização)
• COELCE
• 142	municípios dos	184	do	estado (CDC)
• 3,2	usuários únicos (estado +	operadoras parceiros)
• Parceiros privados a	partir de	2015

• Via	concurso,	edital de	12/2014
• Novo	edital esperado
• Receita cobre OPEX	da	ETICE



Desafios	do	CDC	em	2017

• A	Secretaria	de	Fazenda	do	Ceará	está	usando	a	receita	do	CDC	para	
fazer	caixa.
• O	CDC	foi	projetado	para	ser	financeiramente	sustentável	e	conectar	
o	maior	número	possível	de	cearenses.
• Se	além	de	se	sustentar,	o	CDC	for	usado	para	suportar	o	custeio	do	
estado,	corre	o	risco	do	preço	do	serviço	da	Etice ficar	muito	elevado.
• A	solução	agora	é	realizar	o	mais	rapidamente	possível	um	novo	leilão	
para	alugar	mais	fibras	ainda	não	utilizadas.	
• Novo	leilão	->	maior	competição	->	menor	preço	e	maior	qualidade.



Metrobel:	A	Primeira	Redecomep
Parceria:	RNP,	GEPA,	CELPA

Rede	Acadêmica



Outras Redecomemps do	Pará



NavegaPará:	Rede	Híbrida,	Parcerias	RNP,	
GEPA	e	Eletronorte

Melhorias	DW/DM	– Rota	Santarém	– 10	Gbps
Parceria	Eletronorte	compartilhamento	- Melhoria	
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Rede do	Navegapará em 2016	

Cabos de	fibra em rosa,	links	de	rádio em azul
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NavegaPará em	2017:	Novas	Parcerias



Amazônia	Conectada

• Programa liderado pelo Exército Brasileiro
• 7.800	km	de	fibra sub-fluvial	em violeta
• Rotas terrestrials	existentes em vermelho
• Vídeo do	lançamento do	cabo Coarí-Tefé

http://www.amazoniaconectada.eb.mil.br/pt/index.php



Infovias do	Amazônia	Conectada

• 2015	Teste	frente a	Manaus,	7	km	
• 2016	Coari-Tefé,	240	km	
• 2017	Manaus-Coari e	Manaus-Novo	Airão,	500	km



Parceiros	do	Programa	Amazônia	Conectada

Parceiras	Iniciais



Net	Rocinha
• Net	Rocinha é uma empresa na favela	mais conhecida so	Rio.
• Os donos são dois moradores da	favela	
• Tem	mais de	2000	clientes pagando
• Agora	oferecem banda larga de	até 100	Mbps
• Investimentos conjuntos em cabos de	fibra óptica com	duas outras operadoras
privadas devem reduzir bastante o	custo de	conexões com	o	PPT	do	Rio	de.	



Fontes	de	informação	usadas

• Veja especialmente capítulos 1,	9,13,	14,	15,	e	
16

• Versão em português disponível nas livrarias
físicas e	virtuais

• Versão em inglês disponível grátis em
formatos ePub e	PDF	em
https://www.dropbox.com/sh/s9kuh1cbpzfsde
6/AABav_mQ8_1G9NuwNWHNpxuwa?dl=0

• Também consultas recentes com	alguns dos	
autores e	Prodepa.	
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