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“
Em quais cidades a 
empresa atua e quantos 
clientes são alcançados 
dentro do estado de Santa 
Catarina?

3

Pergunta 1:



Resposta 

Florianópolis

São José

Palhoça

Criciúma

Joinville

 Chapecó

Balneário Camboriú

 Blumenau
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 Itapema

Navegantes

 Itajai

Brusque

Jaraguá do Sul

Total de 13 cidades no estado de Santa Catarina 
contabilizando o número aproximado de 500.000 
assinantes.



Pergunta 2:

Quantos clientes são atendidos na 
região da grande Florianópolis e quais 
as principais áreas de concentração 
de clientes?
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Quantidade de clientes
Aproximadamente 250 000 clientes.

Concentração de clientes
Maior concentração nas áreas 
centrais e bairros com maior 
rentabilidade financeira.

Cidades
São José, Palhoça e Florianópolis. 6

Resposta



Pergunta 3:

Video on Demand (NOW).
Resposta:

Além dos serviços de televisão, internet 
e telefone, existem outros serviços 
fornecidos pela empresa?



“
Quais os principais meios 

de transmissão dos 
serviços e quais as 

tecnologias utilizadas 
nos backbones e redes 

de acesso?
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Pergunta 4:



Esta pergunta é extremamente complexa, pois está dentro 
da infraestrutura Embratel, há vários meios e protocolos em 
diferentes níveis, visto que o AS da CIA atua como provedor 

de acesso e trânsito até a última milha.
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Resposta:



Como são feitas as conexões de longa distância  
dentro dos estado pela empresa?

Pergunta 5:

Através de backbone próprio da Embratel.
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Resposta



Pergunta 6:
Quais tecnologias e infraestruturas 
são utilizadas nas redes de acesso do 
pop ao cliente?
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Resposta
HFC e GPON (coaxial e fibra ótica).



Pergunta 7:

Resposta:

Quais os requisitos mínimos para a 
implementação de uma nova área de cobertura 
de serviços?

Essa informação é restrita e confidencial. Cabe às 
áreas de marketing e trade o levantamento de 
market share e diálogo com a diretoria da empresa.



▹ DOCSIS 2.0 ao 3.1
▹ Tv Analógica para Digital e 4k
▹ Tv linear para VoD
▹ Multi serviços triple play embarcados
▹ conteúdos da nuvem para CDN’s e CDE’s
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Pergunta 8:
Tendo em vista as demandas e a evolução do mercado, 
quais as principais migrações de tecnologia a empresa 
realizou nos últimos anos?

Resposta:



Pergunta 9:
No tangente às 
tecnologias de 
transmissão existem 
projetos futuros para 
infra-estrutura da 
empresa?
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Resposta:
Confidencial. 😒



“
Quantos clientes podem 
ser atendidos em um TAP, 
e qual a distância regular 
entre um TAP e outro?
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Pergunta 10:



Até 8 clientes, porém depende 
do projeto. Havendo mais de 2 
HPs é instalado MDU interno no 
condomínio.
    Quanto à distância regular 
entre os TAP’s, um TAP é 
instalado em cada poste da 
concessionária.

Resposta



Place your screenshot here
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Node e TAP
Nas redes HFC os 
sinal chega até o 
node através de 
fibra óptica e de lá 
é transmitido 
através de cabos 
coaxiais para a 
casa do cliente.
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TAP

Parte interna de um node

Parte externa de um node



Obrigada!
Perguntas?
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