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O que é Par Trançado (Par de Fios)

É um tipo de cabo que tem um feixe de dois fios no qual eles 
são entrançados um ao redor do outro para cancelar as 
interferências eletromagnéticas de fontes externas e 
interferências mútuas (linha cruzada) entre cabos vizinhos. 

Um sistema originalmente produzido para transmissão 
telefônica analógica.



Mercado

O desempenho do mercado de serviço de comunicação multimídia (SCM) em 
geral é basicamente resumido a duas tecnologias: FTTH (Fibra para o lar) e 
xDSL(ADSL e VDSL) . Enquanto a fibra cresceu 4,95% até agosto de 2019, 
adicionando 367,4 mil contratos e encerrando o período com 7,788 milhões de 
acessos, o cobre desligou 215,6 mil linhas (queda de 1,94%), totalizando 10,894 
milhões de conexões. No comparativo anual, a fibra já acumula um aumento de 
75,92%, enquanto o cobre, queda de 14,81%. 



Mercado

Do total de domicílios, 39% contavam com cabo ou fibra, enquanto a conexão 
de cobre (xDSL) correspondiam a 10%. O satélite é a tecnologia em 6%, e o 
rádio, em 5% dos domicílios.

No total, o mercado da banda larga fixa cresceu em agosto de 2019 0,28%, 
ou 89 mil adições líquidas no mês, somando 32,058 milhões de acessos. A 
líder, com 29,74%, continua sendo o grupo Claro Brasil (América Móvil – 
engloba Claro, Embratel e Net), com 9,534 milhões de contratos. A Oi, por sua 
vez, voltou a apresentar desempenho negativo: queda de 0,84%, total de 
5,706 milhões de conexões.



Mercado

Vivo usa termo "fibra" para conexões com rede de cobre, a Vivo é outra empresa 
que também utiliza a nomenclatura "fibra óptica" para vender serviços entregues 
através de cabos metálicos: a estrutura de cobre da antiga GVT foi batizada 
como Vivo Fibra após a aquisição da operadora, quando na verdade a última 
milha (conexão do node até a residência) é feita por tecnologia ADSL ou VDSL.

Ao fim de 2018, a base total de acessos em banda larga fixa da Oi somava 5,994 
milhões, dos quais as 110 mil conexões em FTTH representam pouco menos de 
2%. Com uma grande infraestrutura legada em cobre (utilizando VDSL), a 
operadora anunciou recentes planos de expansão da rede de fibra ótica até a 
casa do consumidor. A estratégia é um dos pilares de investimentos do Plano da 
Recuperação Judicial da companhia. 

 



Mercado
No globo, a alta projetada para os acessos em fibra é de 51%, atingindo assim 
59% de toda a base de banda larga fixa mundial em 2025. No mesmo período, a 
quantidade de acessos baseados em DSL/ADSL deve recuar 39%, enquanto as 
tecnologias FTTC/VDSL devem crescer 28%.
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