
A infraestrutura de banda larga no Nordeste. 
Parcerias e compartilhamento. Quais os gargalos? 
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Banda Larga no Brasil 

• Em janeiro 2018: 189,4 milhões de acessos banda larga móvel e 29,1 milhões de 

acessos banda larga fixa 

• Velocidades médias: 16,2 Mbit/s (móvel) e 17,8 Mbit/s (fixa)  

• Cerca de 40 milhões de domicílios brasileiros atendidos 

• Acessos a alta velocidade: fibra óptica 

Fonte: ANATEL 
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Banda Larga Fixa no Nordeste 

• Menor densidade no país: 19,9% (média Brasil 41,4%) => espaço para crescimento 

• “Outras Empresas’ assumem posição de liderança 

Fonte: ANATEL 
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Banda Larga Fixa no Nordeste 

• Região Nordeste puxa o avanço em internet de alta velocidade (fibra óptica) segundo 

ANATEL / IPEA 

• Acessos fibra superior à média do país 

• Importância da categoria “outras” para este crescimento 

Fonte: ANATEL 
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Novos Provedores 

• Forte crescimento demanda alto investimento 

• Dificuldades na obtenção de crédito de bancos de fomento => investimento próprio ou 

financiamento de fornecedores 

• Parcerias e compartilhamento minimizam necessidade de investimento 

• Estrutura decisória enxuta ajuda na efetivação de parcerias 

• Demanda do setor: utilizar a própria rede como garantia a financiamentos 

• Oportunidade: acesso a tráfego internacional abundante 
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Posicionamento da Padtec 

• Mais de 11.000 km de redes iluminadas no Nordeste somente com novos provedores 

• Setor que mais cresce na receita da Padtec nos últimos 2 anos 

• Lançamento de novas linhas de produtos adequadas a este novo mercado 

• Produtos DWDM com PPB e Portaria MCT de Tecnologia Nacional: 

- BNDES / FINAME  

- FINEP Telecom 

• Esforço na capacitação dos novos 

provedores na tecnologia DWDM 

• Forte estrutura de suporte pós venda onsite 

e remota 
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