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Uma visão focada para o 
mercado sobre como a 
Velocidade de Interconexão 
está moldando e expandindo a 
economia digital global 

Dado que os modelos de negócio tornam-se cada vez mais distribuídos geograficamente e 
dependentes do envolvimento em tempo real de muito mais usuários, parceiros e provedores de 
serviços, a capacidade de uma empresa de se transformar em um negócio digital tornou-se uma 
questão de sobrevivência.

As organizações devem agir de maneira rápida e decisiva para ampliar suas plataformas digitais 
ou correm o risco de extinção. E a única maneira de fazer isso é por meio da interconexão 
dinâmica e sob demanda, que possa ser realizada a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso 
significa a implementação de pontos de troca de tráfego de TI e o provisionamento de Velocidade 
de Interconexão para integrar conexões privadas diretas entre contrapartes e provedores. 
Esses pontos de troca de tráfego são hospedados em câmpus de data center carrier-neutral 
com componentes de TI alocados e distribuídos geograficamente. Sem esse combustível vital, 
negócios digitais falham.

O papel da Interconexão como um bloco de construção fundamental da economia digital global 
permeia o mundo ao nosso redor. A interconexão expandiu a internet, a web e os crescentes 
ecossistemas digitais como o trading de títulos financeiros. Somente no ano de 2014, a 
interconexão viabilizou fluxos de dados transnacionais que responderam por USD 2,8 trilhões 
do PIB mundial, segundo a McKinsey. E agora ela está permitindo o rápido crescimento da 
multicloud, dando origem a novos ecossistemas como a Internet das Coisas e, impulsionando os 
negócios digitais para superar em 3x a economia em geral.

Tão crucial quanto a interconexão, é como o negócio digital é conduzido, e isso nunca foi 
quantificado. O Global Interconnection Index, publicado pela Equinix, altera isso com as primeiras 
projeções setoriais de como o crescimento e o acesso à interconexão irão se desdobrar até 2020. 
Essa visão aprofundada municia as empresas por meio da percepção orientada por dados do que 
seus negócios necessitam para considerar suas próprias estratégias de interconexão, visando o 
sucesso do negócio digital.

O novo índice global de referência monitora, mensura e projeta o crescimento da Velocidade 
de Interconexão, uma medida do potencial de transferência de tráfego de interconexão por via 
direta e privada, com um conjunto diverso de contrapartes em pontos de troca distribuídos 
geograficamente. Pela primeira vez, as organizações podem ver projeções multidimensionais dos 
requisitos de Velocidade de Interconexão por região, setor, casos de uso, demografia corporativa 
e modelos de maturidade. 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

É UMA QUESTÃO DE REDIMENSIONAR OU FRACASSAR NA ECONOMIA DIGITAL GLOBAL PREFÁCIO 
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CONTINUAÇÃO

PREFÁCIO A dependência mundial da Velocidade de Interconexão está crescendo rapidamente, dado que os 
negócios que estão competindo nesse panorama evolutivo estão amadurecendo desde o trocar 
tráfego através de algumas conexões para uma única operadora telecom como intermediária 
até a ativação de vários pontos de interconexão direta que permeiam um ecossistema global de 
provedores e contrapartes.

O Index projeta que até o ano de 2020, a Velocidade de Interconexão utilizada para conduzir 
negócios digitais escaláveis crescerá para mais de 5.000 Tbps, superando o crescimento global 
do tráfego IP, da internet e da MPLS, modelo líder da rede privada atual. 

Para contextualizar isso, considere o que seria possível com este nível robusto de interconexão. 

Você poderia:

• Transferir todo o conteúdo impresso da Biblioteca do Congresso dos EUA três vezes em um 
único segundo 

• Processar quase 550.000 pagamentos eletrônicos por minuto- assumindo que o valor médio 
fosse de US$ 50, isso equivaleria a US$ 27,5 milhões por minuto ou US$ 1,6 bilhão por hora

• Analisar e realizar trocas da sequência do DNA de toda a população humana em 2,5 horas, 
abrindo a possibilidade de novos tratamentos médicos e avanços 

A estratégia de interconexão correta tem o poder de tornar realidade até as mais ousadas 
ambições de negócio. Mas sem isso, as organizações sofrerão de falta de escalabilidade, agilidade, 
capacidade, segurança e qualidade de serviço necessárias para conduzir com sucesso negócios 
digitais ao redor do mundo. 

O Global Interconnection Index fornece importantes insights sobre essa medida fundamental de 
como o negócio digital é conduzido e equipa as empresas com os dados prospectivos dos quais 
elas precisam para medirem, preverem e posicionarem-se à frente de suas próprias necessidades 
de interconexão em um futuro cada vez mais conectado.

A interconexão impulsiona a transformação digital ao:
• Permitir que estratégias multicloud atinjam seu pleno potencial

• Fornecer a proximidade aos serviços digitais para reduzir a latência e acelerar as interações de 
negócio

• Fortalecer negócios para estabelecer controle operacional das plataformas digitais centralizadas 
e distribuídas geograficamente

• Reduzir o risco de segurança cibernética evitando a internet e ativando os perímetros de 
segurança local

http://www.equinix.com.br
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COMO O GLOBAL INTERCONNECTION INDEX FOI CRIADO

1 2 3 4
CRIAÇÃO 
DE UM 
PARÂMETRO 
DE MERCADO

AVALIAÇÃO 
DAS 
CONDIÇÕES 
DE MERCADO

GERADORES 
DE DEMANDA 
RELACIONADA

CONSTRUÇÃO 
DE MODELO 
PREDITIVO

Analisou-se 
globalmente o perfil 
de adoção de milhares 
de provedores carrier-
neutral de data center 
para colocation e 
das empresas neles 
hospedadas em cada 
uma das principais 
regiões e seus 
mercados estratégicos2 

Avaliaram-se as 
condições do mercado 
local e regional, 
incluindo tendências 
macroeconômicas, 
demografia e 
concentrações do setor 

Identificaram-se os 
principais geradores 
de demanda dos 
negócios digitais que 
forçam a distribuição 
e interconexão de 
componentes de TI 
próximos aos usuários

Foi construído um 
modelo preditivo 
para a previsão 
de crescimento 
da Velocidade de 
Interconexão por 
região, caso de uso e 
segmento de mercado 

Criou-se um parâmetro 
estratificado 
do mercado, 
segmentando-o por 
setores, regiões e porte 
da empresa

Desenvolveu-se 
um conjunto de 
indicadores e filtros de 
condição de mercado 
local para ajudar a 
produzir previsões 
personalizadas

Produziu-se um 
multiplicador de 
demanda ponderado 
para ajudar na previsão 
de crescimento, visando 
calcular o impacto da 
transformação dos 
negócios digitais

Utilizou-se parâmetro 
de mercado, aplicaram-
se filtros de condição 
de mercado local 
e calcularam-se 
geradores de demanda 
para elaborar a previsão

GLOBAL 
INTERCONNECTION 
INDEX1

EDIÇÃO INAUGURAL

O Global Interconnection Index 
representa o surgimento de um 
novo parâmetro global.

Seu objetivo é monitorar, medir e prever 
o crescimento da largura de banda 
necessária para a troca de tráfego direto 
de internet, que permite interconexões 
privadas entre empresas que apoiam os 
negócios digitais.

1  O presente relatório contém declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem 
fazer com que eventos ou resultados reais sejam materialmente diferentes das estimativas ou resultados implícitos ou expressos em tais declarações prospectivas

2  Utilizou-se parâmetro de mercado, aplicaram-se filtros de condição de mercado local e calcularam-se geradores de demanda para elaborar a previsão
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A interconexão originou-se do desafio de prover escala global à internet. 

Isto exigiu que o setor encontrasse um meio de realizar a troca e a transferência de tráfego de internet entre 
diferentes redes de operadoras, em diferentes países e regiões.

Infraestruturas físicas para este tipo de encontro, intitulados Internet Exchanges (ou pontos de troca de 
tráfego), foram criados e hospedados em cámpus de data center carrier-neutral para colocation. A troca de 
tráfego voluntária entre as operadoras tornou-se conhecida como peering. 

Ao longo do tempo, o peering nos cámpus de data centers carrier-neutral evoluiu para pontos de troca de 
tráfego de TI para todos os tipos de tráfego de máquina para máquina, integrando as conexões privadas 
diretas das contrapartes com componentes de TI geograficamente distribuídos e alocados. Isso é conhecido 
como interconexão.

A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de tráfego, 
privado e direto, com um conjunto diversificado de contrapartes e provedores em pontos de troca de tráfego 
TI distribuídos geograficamente.

SURGIMENTO  

VISÃO GERAL DA INTERCONEXÃO 

COM INTERCONEXÃO2

Operadoras 

1 Conectividade limitada ponto a ponto, tráfego de usuário do backhaul para o data center central 2 Conectividade otimizada, multiponto, por meio de pontos de troca de tráfego privado e direto entre usuários e 
serviços locais

Pessoas e locais

Sede da empresa

Infraestrutura física de ponto de troca de tráfego de TIClouds Dados

Data centers carrier-neutralOperadoras Terminal de rede

ANTES DA INTERCONEXÃO1

http://www.equinix.com.br
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O poder de interconexão provou-se expansível, ajudando a criar os blocos de 
construção da economia digital.

A interconexão possibilitou que a web crescesse. Ela resolve as barreiras de desempenho e integração, 
criando o ecossistema global de comércio eletrônico; e fornece um meio seguro de acesso à cloud.

Hoje, para empresas de todos os setores, a interconexão ajuda a integrar serviços digitais com fornecedores 
e parceiros, de forma que possam interagir em tempo real para consumir e fornecer serviços digitalmente.

EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA DA INTERCONEXÃO

É constituída por redes 
diretamente conectadas 
a outras redes para a 
troca de tráfego de dados 
privada. Atua por meio da 
proximidade regional e 
dimensiona a internet

É um conjunto de 
plataformas de comércio 
eletrônico e conteúdo, 
diretamente conectadas a 
redes privadas de troca de 
tráfego de dados e conteúdo, 
que alocam cópias de sites  
e conteúdo dentro dos 
pontos de troca de tráfego  
e dimensionam a web

São plataformas de intercâmbio 
entre compradores e vendedores, 
diretamente ligados uns aos 
outros para trocar tráfego de 
dados comerciais e de mercado 
em modo privado, que alocam 
sistemas comerciais dentro dos 
pontos de troca de tráfego e 
dimensionam o ecossistema de 
comércio eletrônico

Constituída por provedores 
de infraestrutura de cloud 
que permitem acesso de 
conexão direta para troca 
de tráfego de dados e 
cargas de trabalho em modo 
privado. Atua por meio da 
proximidade de acesso e 
dimensiona o ecossistema  
de cloud da empresa

Empresas em todos os 
segmentos da indústria 
estão começando a 
conectar-se diretamente 
umas às outras para a troca 
de tráfego privada. Isso 
cria novos ecossistemas 
e dimensiona o negócio 
digital

INTERNET WEB COMÉRCIO ELETRÔNICO CLOUD NEGÓCIOS DIGITAIS

Redes Comércio eletrônico e conteúdo Bolsas de Valores Clouds Enterprise Troca de tráfego Conexão

http://www.equinix.com.br
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TENDÊNCIA    INSIGHT IMPLICAÇÃO NECESSIDADE

Uso da tecnologia digital O uso da tecnologia digital 
pode gerar US$ 1,36 trilhão 
em rendimento econômico 
adicional nas dez principais 
economias do mundo em 
20201

As tecnologias digitais 
forçam a necessidade de 
suportar em tempo real as 
interações que permitam a 
captura de valor digital

Interações em tempo real 
requerem a interconexão 
de pessoas, locais, clouds 
e dados 

Urbanização Espera-se que 
aproximadamente dois 
bilhões de pessoas migrem 
para grandes cidades até 
2030, criando até 50 polos 
urbanos em mercados 
estratégicos2

A urbanização está 
transformando a 
demografia global, criando 
uma necessidade de 
proximidade de serviços 
digitais 

O suporte à densidade 
urbana requer a 
interconexão de aplicações, 
dados, conteúdo e 
redes alocados em hubs 
distribuídos por mercados 
estratégicos 

Soberania de dados Mais de 18 dos países 
mais influentes bloqueiam 
globalmente a transferência 
de dados relacionados a 
informações financeiras, 
fiscais e de contábeis3

A conformidade com as 
regulamentações de dados 
requer a necessidade de 
manter dados localmente, 
enquanto estão sendo 
usados globalmente

O gerenciamento de 
conformidade requer 
a interconexão de 
armazenamento de dados, 
analytics e redes alocadas 
nas regiões de negócios 
que exigem conformidade

Risco de segurança 
cibernética

Até 2020, 60% dos 
negócios digitas sofrerão 
grandes falhas de serviço 
devido à incapacidade 
das equipes de segurança 
gerenciarem o risco digital4

O risco de segurança 
cibernética permeia as 
plataformas físicas e digitais 
do negócio

Gerenciar riscos de 
segurança cibernética 
requer a interconexão de 
aplicações, dados, redes 
e controles de segurança 
alocados em todas as 
regiões para criar as 
proteções necessárias

Comércio global de serviços 
digitais entregáveis

O comércio de produtos 
e serviços digitais 
mais do que dobrou 
em relação à última 
década, compreendendo 
aproximadamente 50% do 
total das exportações de 
serviços5

Os fluxos de comércio 
digital estão criando 
negócios e processos de 
dados globais envolvendo 
clientes, parceiros e 
colaboradores

Promover a mudança para 
fluxos digitais em uma rede 
interconectada de hubs 
espalhados por mercados 
estratégicos e recursos 
digitais alocados onde 
os negócios acontecem. 
Isto é essencial para 
a participação em um 
ecossistema digital

TENDÊNCIAS DO SETOR RELEVÂNCIA  

PRIORIZAM A RELEVÂNCIA DA NECESSIDADE 
DE INTERCONEXÃO

À medida que a transformação 
digital dos negócios se 
torna obrigatória para a 
sobrevivência na era digital, a 
interconexão assume um papel 
particularmente relevante.

As principais tendências macroeconômicas, 
de tecnologia e regulamentação, estão 
mudando a interação entre empresas, 
consumidores e infraestrutura física. 

O mundo está se tornando digital 
rapidamente e a interconexão é uma peça 
fundamental para a construção do sucesso.

http://www.equinix.com.br
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DESTAQUES DA VELOCIDADE DE INTERCONEXÃOPREVISÃO DA VELOCIDADE 
DE INTERCONEXÃO 

GLOBAL INTERCONNECTION INDEX

A Velocidade de Interconexão 
é definida como a capacidade 
total provisionada para 
troca de tráfego, privado 
e direto, com um conjunto 
diversificado de contrapartes 
e provedores em pontos de 
troca de tráfego TI distribuídos 
geograficamente.

Até 2020, espera-se mais de 1 milhão de 
interconexões globalmente, traduzindo-se 
em 5.000 Tbps de capacidade de largura 
de banda instalada, quatro vezes mais que 
em 2016, com crescimento de dois dígitos 
em todos os setores e casos de uso.

 1000 2000 3000 4000 5000 Tbps
2016

2020

 1000 2000 3000 4000 5000 Tbps
2016

2020

Setor da indústria

 1000 2000 3000 4000 5000 Tbps
2016

2020

Região

Caso de uso de Enterprise* 
interconectando-se com...

Caso de uso de provedor de serviço** 
interconectando-se com...

 1000 2000 3000 4000 5000 Tbps
2016

2020Provedores de serviços financeiros
Parceiros da cadeia de fornecimento
Provedores de conteúdo

Provedores de Cloude TI
Operadoras

Enterprise
Provedores de serviços

EUA
EU
AP
LATAM

Provedores de serviços financeiros
Parceiros da cadeia de fornecimento
Provedores de conteúdo

Provedores de Cloude TI
Operadoras

* Enterprises são definidas como companhias cuja atividade principal inclui 
Bancos e Seguros, Manufatura, Títulos e Trading, Serviços Corporativos e 
Profissionais, Energia e Serviços de Utilidade Pública, Varejo, Saúde e Governo

**  Provedores de serviços são definidos como empresas cuja atividade principal 
inclui Telecomunicações, Cloud e TI, juntamente com o Conteúdo e Mídia 
digital

http://www.equinix.com.br
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VISÃO REGIONAL

CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE 
INTERCONEXÃO* ATÉ 2020 

Está em curso uma reinvenção 
radical das empresas de TI. 

O número de conexões entre elas deverá 
crescer em ritmo acelerado durante os 
próximos quatro anos, com crescimento 
previsto de 40% ou mais em todas as regiões. 

Os Estados Unidos deverá crescer 40% ao ano para atingir 1.800 Tbps de capacidade instalada até 2020, 
contribuindo com mais de um terço (36%) da Velocidade de Interconexão globalmente. 

A Europa deverá crescer 44% ao ano para chegar a 1.450 + Tbps até 2020, contribuindo com mais de um 
quarto (29%) da Velocidade de Interconexão globalmente.

A região Ásia-Pacífico deverá crescer 46% ao ano para alcançar 1.120 Tbps de capacidade instalada, 
aproximando-se de cerca de um quarto (22%) da Velocidade de Interconexão globalmente. 

A América Latina deverá crescer 62% ao ano para atingir 620 Tbps de capacidade instalada, contribuindo 
globalmente com 13% da Velocidade de Interconexão.

5000

4000

3000

2000

1000

2017 2020201920182016

CAGR: +45%

WORLDWIDE GROWTH 

2016

2020

 500 1000 1500 2000 

92
626 (+62%)

335
1451 (+44%)

472
1795 (+40%) 

Tbps

246
1120 (+46%)

29%

8%

22%

41%

13%

22%

29%

36%

2016

REGIONAL MIX

2020

REGIONAL MIX

2016

2020

2016

2020

2016

2020

Tbps

CRESCIMENTO MUNDIAL CRESCIMENTO REGIONAL MIX REGIONAL

* A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para 
troca de tráfego, privado e direto, com um conjunto diversificado de contrapartes e 
provedores em pontos de troca de tráfego TI distribuídos geograficamente.

LATAMEU APEUA
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Espera-se que o setor de Bancos e Seguros cresça 61% ao ano e chegue a mais de 955 Tbps de Velocidade 
de Interconexão até 2020.

A expectativa é que o setor de Telecomunicações cresça 27% ao ano e chegue a mais de 825 Tbps de 
Velocidade de Interconexão até 2020.

Espera-se que o setor de Cloud e TI cresça 39% ao ano e chegue a 820 Tbps de Velocidade de Interconexão 
até 2020.

Projeta-se que o setor de Manufatura cresça 54% ao ano para 540 Tbps de Velocidade de Interconexão até 
2020. 

Os segmentos emergentes de alto crescimento incluem Serviços Corporativos e Profissionais, Energia, Varejo 
e Saúde, e estima-se que sua demanda de utilização de Velocidade de Interconexão cresça em mais de 66% 
até 2020.

VISÃO DO SETOR 

CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE 
INTERCONEXÃO* ATÉ 2020

O digital está agindo de 
maneira disruptiva em todos os 
setores, forçando as empresas a 
transformarem seus negócios e 
estratégias de infraestrutura de TI 
para competir. 

A interconexão está emergindo de forma 
generalizada para dimensionar a transformação 
digital dos negócios, com crescimento 
projetado em todos os principais setores.

PROVEDORES DE SERVIÇOS CONECTANDO-SE AOS SETORES DA INDÚSTRIA

Capacidade instalada (Tbps) 200 400 600 800 1000

Taxa  
composta 
de cresci-

mento 
anual 

(CAGR)  
de 16-20

MIX DE 
2020

Bancos e seguros 61% 19%

Telecomunicações 27% 17%

Cloud e Serviços de TI 39% 16%

Manufatura 54% 11%

Títulos e Trading 41% 10%

Conteúdo e Mídia Digital 36% 8%

Serviços Corporativos e Profissionais 64% 6%

Energia e Serviços de Utilidade Pública 73% 4%

Comércio Atacadista e Varejista 62% 4%

Saúde e Ciências Biológicas 68% 2%

Governo e Educação 62% 0.5%

Outros 68% 2.50%

826

820

540

474

420

958

297

218

189

100

23

127

* A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de tráfego, 
privado e direto, com um conjunto diversificado de contrapartes e provedores em pontos de troca de 
tráfego TI distribuídos geograficamente.

LATAMUE APEUA
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CASOS DE USO DE ENTERPRISE 

CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE 
INTERCONEXÃO* ATÉ 2020

As empresas destes segmentos de 
mercado estão se esforçando para 
digitalizar seus negócios por meio 
de casos de uso individuais. 

Neste index, casos de uso de Enterprise são 
definidos como empresas com objetivos 
comuns nestas áreas: Bancos e Seguros, 
Manufatura, Títulos e Trading, Serviços 
Corporativos e Profissionais, Energia e 
Serviços de Utilidade Pública, Varejo, Saúde e 
Governo. 

Destaques:
• Todos os casos de uso estão projetando um forte 

crescimento de dois dígitos até 2020

• Espera-se que o caso de uso de Enterprises 
Interconectando-se com Clouds apresente o 
crescimento mais rápido, em 160% de taxa composta 
de crescimento anual (CAGR), tornando-se o caso de 
uso com a segunda maior participação em Velocidade 
de Interconexão até 2020

• Projeta-se também que o número de Enterprises 
Interconectando-se com Provedores de Serviços 
Financeiros cresçam 38% ao ano, atingindo mais de 
300 Tbps de Velocidade de Interconexão até 2020, 
conforme a digitalização do setor evolui a partir do 
Trading para incluir Serviços Bancários, Seguros e 
Gestão de Patrimônio   

Casos de uso de interconexão de  
Enterprise: 
• Interconectando-se aos provedores de rede: para 

reestruturar a topologia de rede para digital

• Interconectando-se aos provedores de cloud e  
de TI: para entregar serviços digitais sob demanda

• Interconectando-se aos prestadores de serviços 
financeiros: para transacionar ou trocar pagamentos 
digitalmente

•  Interconectando-se aosparceiros de cadeia de 
fornecimento: para colaborar digitalmente com 
parceiros de negócios

• Interconectando-se aos provedores de conteúdo: 
para permitir experiências digitais ricas para seus 
usuários

CASOS DE USO: ENTERPRISES INTERCONECTANDO-SE COM...

Capacidade instalada 
(Tbps) 100 200 300 400 500 600

Taxa  
composta 
de cresci-

mento 
anual 

(CAGR)  
de 16-20

MIX DE 
2020

Operadoras 52% 68%

Provedores de 
Cloud e TI 160% 19%

Provedores de 
serviços financeiros 38% 11%

Parceiros da cadeia 
de fornecimento 73% 2%

Provedores de  
conteúdo 48% 1%

88

320

5

45

6

28

1986

372

12
547

2016 2020* A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de tráfego, 
privado e direto, com um conjunto diversificado de contrapartes e provedores em pontos de troca de 
tráfego TI distribuídos geograficamente.

Consulte a página 14 para obter mais informações sobre implementação de casos de uso de interconexão

http://www.equinix.com.br
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CASOS DE USO DE PROVEDORES 
DE SERVIÇOS

CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE 
INTERCONEXÃO* ATÉ 2020

Os provedores de serviços nestes 
segmentos de mercado estão 
todos se esforçando para digitalizar 
seus negócios por meio de casos 
de uso individuais.

Neste index, casos de uso de provedores 
de serviço são definidos como aqueles 
com objetivos comuns nestas áreas: 
Telecomunicações, Cloud e TI, e Mídia Digital e 
Conteúdo. 

Destaques:
• Todos os casos de uso estão projetando um forte 

crescimento de dois dígitos até 2020

• Espera-se que o caso de uso de Provedores de 
Serviços interconectando-se com Clouds apresente o 
crescimento mais rápido, em 70% da taxa composta 
de crescimento anual (CAGR), tornando-se o caso de 
uso com a segunda maior participação de Velocidade 
de Interconexão até 2020

• Espera-se ainda que o caso de uso de Provedores 
de Serviços Interconectando-se com Empresas 
de Conteúdo e Mídia Digital cresça 49% ao ano, 
atingindo 170 Tbps de Velocidade de Interconexão 
até 2020, pois a digitalização está transformando 
a produção de conteúdo e a cadeia de valor de 
distribuição 

Casos de uso de interconexão de provedores  
de serviços: 
• Interconectando-se às operadoras: para estender a 

cobertura da rede e a escala para digital

• Interconectando-se aos provedores de cloud e deTI: 
para fornecer serviços digitais decloud nativos

• Interconectando-se aos prestadores de serviços 
financeiros: para transacionar ou trocar pagamentos 
digitalmente

• Interconectando-se aos parceiros da cadeia de 
fornecimento: para colaborar digitalmente com 
parceiros de negócios

• Interconectando-se aos provedores de conteúdo: 
para permitir experiências digitais ricas para seus 
usuários

Capacidade instalada 
(Tbps) 100 200 300 400 500 600

Taxa  
composta 
de cresci-

mento 
anual 

(CAGR)  
de 16-20

MIX DE 
2020

Operadoras 28% 71%

Provedores de 
Cloud e TI 70% 12%

Provedores de 
serviços finan-
ceiros

34% 7%

Parceiros da 
cadeia de  
fornecimento

33% 2%

Provedores de 
conteúdo 49% 8%

46

148

13

40

35

170

1459

537

30
248

2016 2020* A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de 
tráfego, privado e direto, com um conjunto diversificado de contrapartes e provedores em pontos de 
troca de tráfego TI distribuídos geograficamente.

CASOS DE USO: PROVEDORES DE SERVIÇO INTERCONECTANDO-SE COM...

Consulte a página 14 para obter mais informações sobre implementação de casos de uso de interconexão

http://www.equinix.com.br
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O perfil da empresa mostra uma correlação direta sobre a adoção da Velocidade 
de Interconexão pelas empresas com base em três requisitos — tamanho, 
presença geográfica e uso de serviços de TI distribuídos.

• Quanto maior a empresa, maior o número de interconexões usado, por isso a exigência de mais Velocidade 
de Interconexão  

• Quanto mais ampla a presença física de um negócio, maior o número de interconexões usado, por isso a 
exigência de mais Velocidade de Interconexão

• Quanto mais extensivamente uma empresa emprega serviços de TI distribuídos, maior o número de 
interconexões usado, por isso a exigência de mais Velocidade de Interconexão

PERFIL DA EMPRESA 

CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE 
INTERCONEXÃO* ATÉ 2020
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Número de países
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Hosting DDoS/WAF CDN DNSGTM

Velocidade de Interconexão Gbps

3290

1   USUÁRIOS 
Média de Velocidade de Interconexão por 
receita e número de colaboradores 2  LOCAIS  

Média de Velocidade de Interconexão por 
presença geográfica 3   USO DE SERVIÇOS DE TI DISTRIBUÍDOS 

Média Velocidade de Interconexão por 
número de serviços de TI distribuídos

* A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total 
provisionada para troca de tráfego, privado e direto, com um conjunto 
diversificado de contrapartes e provedores em pontos de troca de tráfego TI 
distribuídos geograficamente.

**  Hospedagem — hospedagem de terceiros de aplicações e infraestrutura; DDos/
WAF — ataque distribuído de negação de serviço e firewall de aplicação web; 
GTM — gestão do tráfego global; DNS — serviço de nomes de domínio; CDN — 
rede de distribuição de conteúdo

http://www.equinix.com.br
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* A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de tráfego, privado e direto, com um conjunto diversificado de 
contrapartes e provedores em pontos de troca de tráfego TI distribuídos geograficamente.

MODELO DE MATURIDADE DE INTERCONEXÃOADOÇÃO DE ENTERPRISE
PELA CONTRAPARTE

CRESCIMENTO DA INTERCONEXÃO POR PERFIL   

O crescimento da Velocidade de 
Interconexão de uma empresa, 
individualmente, pode ser projetado 
com base em sua maturidade de 
adoção.

Conforme descrito na página 5 deste relatório, a 
evolução da interconexão começou com a troca 
de tráfego privada sobre uma única interconexão 
e progrediu para várias interconexões, duplicação 
em vários locais e finalmente, amadureceu para 
interconexões dentro de um ecossistema global.

Usando o modelo de maturidade de interconexão, 
qualquer empresa pode começar a planejar suas 
demandas por Velocidade de Interconexão. 

Em primeiro lugar, uma empresa deve identificar:
• o número de contrapartes no local inicial

• o número de contrapartes em cada local em que
possui presença comercial

Em segundo lugar, uma empresa deve 
determinar:
• Necessidade de Interconexão

• Objetivo da Interconexão

• Valor da Interconexão

Finalmente, uma empresa deve confirmar quais 
padrões de implantação de TI necessitam ser 
implementados em cada local adjacente ao ponto 
de interconexão. Consulte www.IOAKB.com para 
informações mais detalhadas.

Densidade 1 10’s +/- 100’s +/- 1000’s +/-

Necessidade Resolver a latência Resolver a 
complexidade Resolver a dimensão Resolver a integração

Finalidade
Encurtar a distância 
entre os usuários e 
serviços 

Segmentar e 
regionalizar o tráfego 
por meio de um único 
ponto de troca de 
tráfego

Implantar 
conjuntamente 
serviços essenciais de 
dados e segurança 

Criar um local de 
encontro para 
colaborar com clientes, 
parceiros e provedores

Valor Melhorar a experiência 
do usuário 

Reduzir o custo e o 
tempo para conexão 

Novos recursos de 
negócios 

Novas oportunidades 
de negócios

Nó de 
Interconexão

Cluster de Nós  
de Interconexão

Ecossistema 
de Nós de 
Interconexão

D
en

si
d

ad
e 

d
e 

In
te
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xã

o

Potencial de Interconexão

Interconexão 
Individual

http://www.equinix.com.br
https://www.ioakb.com/ioa/#/app/login?ls=Public%20Relations&lsd=17q3_cross-vertical__index-2017______ioakb.com/ioa/#/app/login____equinix-programs-global_____press-release______ioakb_br-pt&utm_campaign=17q3_cross-vertical__index-2017____equinix-programs-global_____press-release______ioakb_br-pt&utm_source=ioakb&utm_medium=press-release&utm_content=index-2017_index-link
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2016 2017 2018 2019 2020 CAGR

Por Setor       
Bancos e seguros  144  230  367  590  958 61%
Telecomunicações  319  409  523  662  826 27%
Cloud e Serviços de TI  221  314  445  607  820 39%
Manufatura  96  147  226  348  540 54%
Títulos e Trading  119  160  224  322  474 41%
Conteúdo e Mídia Digital  121  170  235  316  420 36%
Serviços Corporativos e Profissionais  41  66  108  179  297 64%
Energia e Serviços de Utilidade Pública  24  43  74  128  218 73%
Comércio Atacadista e Varejista  27  44  71  115  189 62%
Saúde e Ciências Biológicas  13  21  35  59  100 68%
Governo e Educação  3  5  9  14  23 62%
Outros  16  27  46  76  127 68%
Total de setores  1,144  1,636  2,363  3,417  4,991 45%

Por Casos de Uso       
Casos de Uso de Enterprise       
Interconectando-se às operadoras  372  571  880  1,341  1,986 52%
Interconectando-se aos provedores de cloud e TI  12  31  80  209  547 160%
Interconectando-se aos provedores de serviços financeiros  88  122  168  232  320 38%
Interconectando-se aos parceiros de cadeia de fornecimento  5  9  17  29  45 73%
Interconectando-se aos provedores de conteúdo  6  9  14  21  28 48%
Total de Casos de Uso de Enterprise  483  743  1,159  1,833  2,926 57%

Casos de Uso de Provedores de Serviço       
Interconectando-se às operadoras  537  703  913  1,167  1,459 28%
Interconectando-se aos provedores de cloud e TI  30  50  85  145  248 70%
Interconectando-se aos provedores de conteúdo  35  52  79  117  170 49%
Interconectando-se aos provedores de serviços financeiros  46  61  81  109  148 34%
Interconectando-se aos parceiros de cadeia de fornecimento  13  26  45  46  40 33%
Total Casos de Uso de Provedores de Serviço  660  893  1,203  1,584  2,065 33%
Total de Casos de Uso* 1,144 1,636 2,363 3,417 4,991 45% 

Região
EUA  472  654  913  1,275  1,795 40%
EU  335  473  681  987  1,451 44%
AP  246  355  519  759  1,120 46%
LATAM  92  154  249  395  626 62%
Região Total  1,144  1,636  2,363  3,417  4,991 45%

VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO INSTALADA (TBPS) PREVISÃO DE 2020  

CRESCIMENTO GLOBAL DA CAPACIDADE DE  
INTERCONEXÃO* ATÉ 2020

A Velocidade de Interconexão total deverá 
crescer 45% ao ano até 2020

Uma reinvenção radical das companhias de TI está em 
andamento, com a Velocidade de Interconexão entre 
empresas, industrias, parceiros comerciais e provedores 
de serviços apresentando tendência de crescimento 
acelerado durante os próximos quatro anos.

Até 2020, espera-se que a Velocidade de Interconexão 
cresça quatro vezes mais que em 2016, traduzindo-se em 
5.000 Tbps de capacidade de largura de banda instalada, 
com crescimento de dois dígitos em todos os setores e 
casos de uso.

* A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para 
troca de tráfego, privado e direto, com um conjunto diversificado de contrapartes e 
provedores em pontos de troca de tráfego TI distribuídos geograficamente.

http://www.equinix.com.br
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2016 2017 2018 2019 2020 CAGR

Por Setor       
Bancos e seguros  68  106  164  252  386 54%
Telecomunicações  133  172  222  282  354 28%
Cloud e Serviços de TI  84  115  156  206  268 34%
Manufatura  45  66  100  153  240 52%
Conteúdo e Mídia Digital  63  85  114  147  187 31%
Títulos e Trading  44  56  75  103  140 34%
Serviços Corporativos e Profissionais  13  19  29  47  78 58%
Comércio Atacadista e Varejista  11  17  26  41  68 59%
Saúde e Ciências Biológicas  3  5  9  14  24 62%
Energia e Serviços de Utilidade Pública  2  4  6  9  16 59%
Governo e Educação  1  1  2  3  5 53%
Outros  5  7  11  17  28 57%
Total de Setores  472  654  913  1,275  1,795 40%

Por Casos de Uso       
Casos de Uso de Enterprise       
Interconectando-se às operadoras  136  200  294  431  609 45%
Interconectando-se aos provedores de cloud e TI  5  13  32  80  203 152%
Interconectando-se aos provedores de serviços financeiros  47  64  86  116  154 35%
Interconectando-se aos parceiros de cadeia de fornecimento  1  3  5  8  12 69%
Interconectando-se aos provedores de conteúdo  2  3  4  6  8 44%
Total de Casos de Uso de Enterprise  191  282  421  641  986 51%

Casos de Uso de Provedores de Serviço       
Interconectando-se às operadoras  238  306  390  488  596 26%
Interconectando-se aos provedores de cloud e TI  13  21  36  60  101 67%
Interconectando-se aos provedores de conteúdo  12  18  27  39  55 47%
Interconectando-se aos provedores de serviços financeiros  14  19  26  34  46 34%
Interconectando-se aos parceiros de cadeia de fornecimento  4  8  14  14  12 33%
Total Casos de Uso de Provedores de Serviço  280  372  492  635  809 30%
Total de Casos de Uso* 472 654 913 1,275 1,795 40% 

Por Mercado Estratégico
Nova York  103  141  195  274  391 40%
Chicago  83  116  166  236  339 42%
Washington, D.C.  87  121  166  231  323 39%
Vale do Silício  68  94  131  183  255 39%
Total de Mercados Estratégicos**  341  472  658  924  1,308 40%

ESTADOS UNIDOS (EUA)
NOVA YORK  |  CHICAGO  |  WASHINGTON, D.C.  |  VALE DO SILÍCIO

CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO* 2020

Os Estados Unidos deverão crescer 40% ao 
ano para alcançar 1.800 Tbps de capacidade 
instalada até 2020, contribuindo com 
mais de um terço (36%) da Velocidade de 
Interconexão globalmente.    

Os Estados Unidos são a maior e mais avançada região. O 
mercado teve uma vantagem inicial em termos de adoção 
da interconexão, com lugares como Ashburn, em Virgínia do 
Norte, hospedando a maior concentração de participantes 
da rede, e tornando-se um foco para a maioria do tráfego 
de internet do mundo. Apesar de pioneiro na adoção da 
interconexão, espera-se que o crescimento nos Estados 
Unidos acelere ainda mais, em 300 pontos base, para 40% de 
2019 a 2020. 

• Espera-se que a Velocidade de Interconexão dos 
EUA chegue a 1.795 Tbps, 40% da taxa composta de 
crescimento anual (CAGR), até 2020, impulsionada pelo 
forte crescimento antecipado em Chicago (42% da taxa 
composta de crescimento anual) e Nova York (40% da 
taxa composta de crescimento anual)

• Estima-se que o setor de Bancos e Seguros seja o maior 
segmento a conduzir o crescimento da interconexão nos 
Estados Unidos, respondendo por aproximadamente 
22% do mercado global até 2020, ultrapassando 
Telecomunicações

• Projeta-se também que a vertical Enterprise seja 
responsáveis por 55% da interconexão total, a partir de 41% 
em 2016

• Espera-se ainda que mais de 82% da largura de banda 
das Enterprise sejam dedicadas a dois casos de uso: 
Interconexão a Redes e Cloud até 2020

VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO INSTALADA (TBPS) 

* A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para 
troca de tráfego, privado e direto, com um conjunto diversificado de contrapartes e 
provedores em pontos de troca de tráfego TI distribuídos geograficamente.

**  Estes os mercados estratégicos mais 
relevantes, não incluindo todos os mercados

http://www.equinix.com.br
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2016 2017 2018 2019 2020 CAGR

Por Setor       
Telecomunicações  102  130  165  209  260 26%
Bancos e seguros  42  63  98  157  259 58%
Cloud e Serviços de TI  59  82  115  153  203 36%
Títulos e Trading  40  54  77  114  174 45%
Serviços Corporativos e Profissionais  16  27  44  73  120 64%
Manufatura  16  25  39  60  92 54%
Energia e Serviços de Utilidade Pública  12  20  33  54  89 65%
Comércio Atacadista e Varejista  10  17  28  45  74 64%
Conteúdo e Mídia Digital  24  32  42  54  69 30%
Saúde e Ciências Biológicas  6  11  18  30  51 67%
Governo e Educação  2  3  5  8  13 64%
Outros  5  9  16  28  47 75%
Total de Setores  335  473  681  987  1,451 44%

Por Casos de Uso       
Casos de Uso de Enterprise       
Interconectando-se às operadoras  114  174  271  420  641 54%
Interconectando-se aos provedores de cloud e TI  3  7  18  49  132 165%
Interconectando-se aos provedores de serviços financeiros  30  42  59  83  118 40%
Interconectando-se aos parceiros de cadeia de fornecimento  2  3  6  10  17 79%
Interconectando-se aos provedores de conteúdo  2  3  5  7  10 52%
Total de Casos de Uso de Enterprise  150  229  359  570  918 57%

Casos de Uso de Provedores de Serviço       
Interconectando-se às operadoras  150  194  246  308  378 26%
Interconectando-se aos provedores de cloud e TI  10  15  23  34  50 49%
Interconectando-se aos provedores de conteúdo  6  10  17  28  47 67%
Interconectando-se aos provedores de serviços financeiros  14  18  24  32  45 33%
Interconectando-se aos parceiros de cadeia de fornecimento  4  8  13  14  12 33%
Total Casos de Uso de Provedores de Serviço  185  244  322  417  532 30%
Total de Casos de Uso* 335 473 681 987 1,451 44% 

Por Mercado Estratégico
Londres  114  159  227  330  486 44%
Frankfurt  51  74  110  165  252 49%
Amsterdã  59  83  118  168  242 42%
Paris  30  42  59  84  120 41%
Total de Mercados Estratégicos**  254  357  514  747  1,100 44%

EUROPA (EU)
LONDRES  |  FRANKFURT  |  AMSTERDÃ   |  PARIS

CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO* 2020

A Europa deverá crescer 44% ao ano para 
alcançar mais de 1.450 Tbps até 2020, 
contribuindo com mais de um quarto 
(29%) da Velocidade de Interconexão 
globalmente.

O crescimento da Europa será conduzido por uma 
série de fatores, incluindo a soberania de dados e 
a necessidade das empresas europeias de trocar 
informações umas com as outras na região; a evolução 
do modelo de peering público europeu, incluindo mais 
conexões privadas diretas entre organizações; e o 
rápido desenvolvimento econômico no Oriente Médio e 
África.

• Espera-se que a Velocidade de Interconexão da 
EU quadruplique para 44% da taxa composta de 
crescimento anual (CAGR)

• Enquanto projeta-se que Londres seja o maior 
mercado de interconexão na Europa, Frankfurt deve 
ultrapassar Amsterdã e ocupar a segunda posição, 
beneficiando-se da forte demanda empresarial

• Estima-se também que o setor de Bancos e Seguros 
adicione mais de 200 Tbps de largura de banda 
até 2020, um aumento de mais de seis vezes, que 
o lançará à frente nos serviços de Cloud e TI, com 
Telecomunicações mantendo a liderança por pouco

• Em todas as regiões, espera-se ainda que os 
segmentos empresariais capturem a maior 
participação de largura de banda até 2020, atingindo 
63% da participação total na EU

VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO INSTALADA (TBPS) 

* A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para 
troca de tráfego, privado e direto, com um conjunto diversificado de contrapartes e 
provedores em pontos de troca de tráfego TI distribuídos geograficamente.

**  Estes os mercados estratégicos mais 
relevantes, não incluindo todos os mercados
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2016 2017 2018 2019 2020 CAGR

Por Setor       
Cloud e Serviços de TI  57  82  120  166  227 42%
Telecomunicações  68  86  108  135  166 25%
Bancos e seguros  17  29  50  85  143 71%
Manufatura  26  39  60  91  140 52%
Títulos e Trading  29  40  58  85  127 44%
Energia e Serviços de Utilidade Pública  9  16  29  53  93 82%
Serviços Corporativos e Profissionais  9  16  26  44  74 68%
Conteúdo e Mídia Digital  21  29  40  52  68 34%
Saúde e Ciências Biológicas  2  4  6  11  19 74%
Comércio Atacadista e Varejista  3  5  8  12  19 59%
Governo e Educação  1  1  2  3  5 69%
Outros  5  8  14  22  37 65%

Total de Setores  246  355  519  759  1,120 46%

Por Casos de Uso       
Casos de Uso de Enterprise       
Interconectando-se às operadoras  87  135  209  318  468 52%
Interconectando-se aos provedores de cloud e TI  3  8  21  56  145 159%
Interconectando-se aos provedores de serviços financeiros  7  10  14  20  27 40%
Interconectando-se aos parceiros de cadeia de fornecimento  1  2  4  7  11 71%
Interconectando-se aos provedores de conteúdo  2  2  4  5  7 46%
Total de Casos de Uso de Enterprise  101  158  252  406  659 60%

Casos de Uso de Provedores de Serviço       
Interconectando-se às operadoras  112  147  192  245  305 29%
Interconectando-se aos provedores de cloud e TI  8  13  23  38  65 68%
Interconectando-se aos provedores de conteúdo  9  13  20  29  42 48%
Interconectando-se aos provedores de serviços financeiros  13  16  21  28  38 32%
Interconectando-se aos parceiros de cadeia de fornecimento  3  7  12  12  10 32%
Total Casos de Uso de Provedores de Serviço  145  197  267  353  461 34%

Total de Casos de Uso* 246 355 519 759 1,120 46% 

Por Mercado Estratégico
Singapura  60  85  122  176  256 43%
Sydney  40  58  83  119  173 44%
Hong Kong  29  43  65  97  149 51%
Tóquio  30  43  62  90  132 45%
Total de Mercados Estratégicos**  167  239  347  504  741 45%

ÁSIA-PACÍFICO (AP)
SINGAPURA  |  SYDNEY  |  HONG KONG  |  TÓQUIO  

CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO* 2020

A região Ásia-Pacífico deverá crescer 46% ao 
ano para alcançar 1.120 Tbps de capacidade 
instalada, aproximando-se de cerca de um 
quarto (22%) da Velocidade de Interconexão 
globalmente.

A região Ásia-Pacifico deve ultrapassar os EUA e a UE como 
a maior economia regional. Isso está alinhado de forma 
consistente com a previsão do Index para a Velocidade de 
Interconexão, já que projeta-se que a região deverá superar 
os EUA e a UE também neste quesito até 2020.

• A Velocidade de Interconexão da AP deverá crescer 
mais que quatro vezes, com 46% da taxa composta de 
crescimento anual até 2020, para 1.120 Tbps

• Projeta-se que os provedores de Cloud e TI ultrapassem 
os provedores de telecomunicações como os maiores 
usuários de Velocidade de Interconexão até 2018

• Estima-se que o setor de Bancos e Seguros, com 71% 
da taxa composta de crescimento anual (CAGR), tenha 
uma participação de 13% do total da Velocidade de 
Interconexão até 2020, em comparação com apenas 7% 
em 2016, tornando-se a terceira maior indústria global até 
2020

• Energia e Serviços de Utilidade Pública deverá ser o 
setor a crescer mais rápido (82% da taxa composta 
de crescimento anual), resultando em um aumento de 
participação de mercado de 3% em 2016, para 8% em 
2020. Projeta-se ainda que a Velocidade de Interconexão 
do setor de Manufatura cresça mais de cinco vezes até 
2020, posicionando-o como o segundo maior segmento 
empresarial, atrás do bancário

• A análise do Global Interconnection Index prevê que os 
mercados estratégicos da China podem vir a se tornar os 
relevantes nos próximos anos

VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO INSTALADA (TBPS) 

* A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para 
troca de tráfego, privado e direto, com um conjunto diversificado de contrapartes e 
provedores em pontos de troca de tráfego TI distribuídos geograficamente.

**  Estes os mercados estratégicos mais 
relevantes, não incluindo todos os mercados
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2016 2017 2018 2019 2020 CAGR

Por Setor       

Bancos e seguros  17  31  55  96  169 78%
Cloud e Serviços de TI  21  35  54  82  121 55%
Conteúdo e Mídia Digital  13  24  39  62  96 65%
Manufatura  9  16  27  43  67 66%
Telecomunicações  17  22  28  36  46 29%
Títulos e Trading  6  9  14  21  32 50%
Comércio Atacadista e Varejista  3  6  10  17  27 73%
Serviços Corporativos e Profissionais  2  5  8  15  25 82%
Energia e Serviços de Utilidade Pública  1  3  6  12  21 97%
Saúde e Ciências Biológicas  0.46 0.98  2  3  6 89%
Governo e Educação  0.04 0.08 0.16 0.27 0.46 83%
Outros  1  3  5  9  15 79%
Total de Setores  92  154  249  395  626 62%

Por Casos de Uso       

Casos de Uso de Enterprise       
Interconectando-se às operadoras  35  63  106  172  269 66%
Interconectando-se aos provedores de cloud e TI  1  3  9  24  67 181%
Interconectando-se aos provedores de serviços financeiros  4  6  9  13  20 52%
Interconectando-se aos parceiros de cadeia de fornecimento  1  1  2  3  5 72%
Interconectando-se aos provedores de conteúdo  1  1  2  3  3 46%
Total de Casos de Uso de Enterprise  41  74  127  216  363 73%

Casos de Uso de Provedores de Serviço       
Interconectando-se às operadoras  37  57  86  126  180 48%
Interconectando-se aos provedores de cloud e TI  3  5  9  18  35 91%
Interconectando-se aos provedores de conteúdo  4  7  10  15  23 55%
Interconectando-se aos provedores de serviços financeiros  5  8  11  14  20 39%
Interconectando-se aos parceiros de cadeia de fornecimento  1  3  6  6  5 38%
Total Casos de Uso de Provedores de Serviço  51  80  122  180  263 51%
Total de Casos de Uso* 92 154 249 395 626 62% 

Por Mercado Estratégico
São Paulo  27  49  82  133  213 68%
Rio de Janeiro  14  25  42  66  102 65%
Cidade do México  14  23  35  55  87 58%
Buenos Aires  10  16  25  40  63 60%
Total de Mercados Estratégicos**  65  112  185  295  466 62%

AMÉRICA LATINA (LATAM)
SÃO PAULO  |  RIO DE JANIERO  |  CIDADE DO MÉXICO  |  BUENOS AIRES 

CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO* 2020

A América Latina deve atingir 626 Tbps de 
capacidade instalada, alcançando 13% da 
Velocidade de Interconexão global até 2020.

A América Latina é a menor região em termos de 
Velocidade de Interconexão, mas é a que está crescendo 
mais rápido, conforme avança a construção de mais 
infraestrutura (data centers, cabos submarinos) e a política 
na região se torna mais favorável aos negócios.

• Espera-se que a LATAM seja a região de maior 
crescimento em termos de Velocidade de Interconexão, 
com cerca de 62% da taxa composta de crescimento 
anual (CAGR) até 2020

• Estima-se também que todos os setores da indústria 
testemunhem uma alta de dois dígitos (maior que 50%) 
da taxa composta de crescimento anual (CAGR), exceto 
Telecomunicações, que começou em uma base alta. 
Projeta-se ainda que o setor de Energia e Serviços de 
Utilidade Pública lidere todos os segmentos, crescendo 
cerca de 21 vezes de 2016 a 2020

• Outra projeção é que o setor de Bancos e Seguros 
ultrapasse o setor de serviços de Cloud e TI como o 
maior segmento, respondendo por 27% da Velocidade de 
Interconexão na LATAM em 2020

• De forma consistente, entre Enterprises e provedores 
de serviços, o caso de uso primário é para conectar-
se à Velocidade de Interconexão instalada (Tbps) de 
provedores de Cloud e Serviços de TI 

VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO INSTALADA (TBPS) 

* A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para 
troca de tráfego, privado e direto, com um conjunto diversificado de contrapartes e 
provedores em pontos de troca de tráfego TI distribuídos geograficamente.

**  Estes os mercados estratégicos mais 
relevantes, não incluindo todos os mercados
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Essa iniciativa analisa tendências em crescimento de empresas aderentes ao colocation, 
taxas de interconexão e a largura de banda média usada nas interconexões.

A metodologia de dimensionamento do mercado global de interconexão começou com uma análise de milhares 
de participantes de ecossistemas de colocation em todo o mundo, em cada região e seus principais mercados 
estratégicos. Além disso, a amostra de pesquisa foi estratificada por segmento de mercado e porte da companhia, 
proporcionando uma análise completa dos aderentes de colocation e suas interconexões, por tipo de empresa.

As médias de interconexões por empresa foram aplicadas para contagens globais de participantes de colocation, 
para identificar o volume atual das interconexões em todo o mundo. Uma variedade de fontes de dados primários 
e secundários foi utilizada para determinar com precisão o tamanho e o crescimento futuro da interconexão global. 
Pesquisas de várias empresas de inteligência de mercado para tecnologia (Forrester, IDC, 451 Research e Synergy 
Research Group) foram usadas como contribuições para o Global Interconnection Index.

Dados de pesquisa em mercados de tecnologia, tais como software como serviço, serviços de cloud pública e privada, 
investimentos em infraestrutura de TI de cloud e cloud híbrida, foram analisados para identificar correlações entre 
investimentos em colocation e interconexão. Para a previsão do crescimento em Velocidade de Interconexão na 
empresa, foram usados modelos preditivos, que emitem a análise por região e área metropolitana, e são orientados por 
projeções analíticas do crescimento dos gastos da empresa relacionados às principais tecnologias, como produtos de 
cloud, serviços de dados e de infraestrutura.

A metodologia utilizada para estimar a capacidade máxima de pico provisionada baseia-se no crescimento atual e 
previsto de interconexões em todo o mundo. A capacidade máxima provisionada estimada, medida em gigabits por 
segundo, foi identificada para cada uma das interconexões usadas pelas empresas na amostra de pesquisa deste 
estudo. Além disso, foi projetado, para esta análise, um aumento da capacidade máxima provisionada estimada para 
apoiar a Interconexão crescente projetada para as contrapartes e provedores. O Index aplicou a capacidade máxima 
provisionada média pela interconexão estimada para as contrapartes e os provedores em todo o mundo para calcular a 
capacidade máxima provisionada para cada caso de uso.

METODOLOGIA

NÚMERO DE 
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X
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X

CAPACIDADE 
DE LARGURA 
DE BANDA 
PROVISIONADA/
INTERCONEXÃO

=
TOTAL ESTIMADO 
DE VELOCIDADE 
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SAIBA MAIS

Monte uma infraestrutura 
de TI segura e escalável na 
digital edge

Relatório: A Interconexão 
é a cola para aplicações 
avançadas de negócios

BAIXAR O RELATÓRIO

Guia de Estratégia de  
Interconexão para 
Negócios

Ajude a sua empresa a 
competir na digital edge

BAIXAR O GUIA
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