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ABRINT - Associação Brasileira de 
Provedores de Internet e 

Telecomunicações. 
 

 

 

 



Entidade sem fins lucrativos  

Reúne prestadores de serviço de acesso à Internet e pequenas e 
médias empresas de telecomunicações.  

Fundada em 2008, somam mais 800 empresas diretamente associadas 
e 200 indiretamente ligadas. 

 

 

 

 



 

 
 
 

Tem como principal objetivo a 
representatividade de seus associados junto a 
sociedade, governo e órgãos reguladores nos 
assuntos pertinentes ao setor. 



 

 
 
 Que promovem, desde os primórdios da rede, 

ampla inclusão digital do país, levando banda 
larga de qualidade a cidades onde as grandes 
operadoras têm pouco interesse comercial.  
 

 

 

Os associados da ABRINT estão em 
todos os estados brasileiros e 
representam empresas de 
provimento de acesso à internet  



 

 
 
 

 

 

Juntos, formam a quarta maior 
empresa de comunicação do país, 

segundo o Comitê Gestor da Internet 
do Brasil (CGI), o que denota a 

importância dos provedores regionais 
de internet para a integração do maior 

país da América do Sul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Os provedores regionais têm na ABRINT 
a representação institucional e política 
necessárias à garantia de um ambiente 
competitivo saudável e à consequente 

ampliação da oferta de serviços e 
crescimento dos seus negócios 

 

 



Quem são os provedores Regionais 



•4 milhões de acesso  15% do mercado de banda larga fixa. 

•Nas cidades pequenas e médias o market share chega a 30%. 

• Em 2017 43% dos  novos assinantes de banda larga fixa 
foram adicionados pelos Provedores Regionais. 

 

 

 

 

 



 
• Apesar de todo o investimento em fibra, faixas para 

4G foram arrematadas em mais 2,9 mil municípios 
por 324 empresas. 

 

 

 

 

 

• 50% da fibra vendida no Brasil 
é comprada pelos Provedores, 
de acordo com fabricantes. 



ABRINT 2017  
 

O Maior Encontro  
de Provedores da América Latina 



• Mais de 5,5 mil pessoas. 

• Mais de 100 expositores. 

• Discussão de temas relevantes para os provedores. 



•Três salas de treinamento. 

 

•17 jornalistas presentes. 

 

•Mais de 50 matérias publicadas. 

 

•Ambiente único para networking e 
relacionamento. 

 





13 jornalistas presentes; 
35 matérias publicadas. 







Sua rede FTTH já existe. 

Por que não explorar ainda mais  

a sua capacidade? 

  



Por que agregar valores? 

Além aumentar a receita mensal aumenta o valor agregado da 

marca no mercado, ganhando satisfação e fidelização dos 

clientes. 



Quais os serviços ofertar para nossos clientes? 



Voip 

Monitoramento de Cidades 

Serviços na Nuvem Hotspot 

CFTV 

OTT 

VOD 

TV por Assinatura Data Center 

Internet das coisa 



Nossa aposta é ??? 





Mas,  porque o VoIP ??? 



Crescimento escalonado 

 

Baixo investimento. 

Fácil instalação 

Fácil operação 

Serviços dentro do 

VoIP 

Crescimento Escalonado 



Serviços dentro do VoIP 



Interfone 

Telefonia 

Residencial 

Telefonia 

Empresarial 

IPABX 
Mobilidade 



Conclusões 



O VoIP já é uma realidade e atinge um alto nível de maturidade.  
 
A maior parte das empresas e pessoas que implantam a tecnologia 
de Voz sobre IP, conseguem uma economia que pode chegar a 75%  
 
Porém  existem algumas resistências de usuários, que ainda tem 
um certo receio pelo novo.  



Sem duvida uma importante fonte de receita para o  

Provedor Regional 



 

Marcelo Corradini 
Conselheiro  


