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PREFÁCIO

1. Contrapartes são definidas como operadoras, clouds e parceiros
2. Cisco—“Visual Networking Index”, 2017
3. IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2018

Assim como a Interconexão foi essencial para habilitar a internet, ampliar a web e alimentar a economia 
digital global, é também crucial para um negócio digital sólido. Sem ela, as empresas perdem a força. 
Por quê? Porque a energia competitiva é medida pelo grau de desempenho, escalabilidade e velocidade 
do lançamento de seus produtos e serviços no mercado. Mas, diferentemente do que ocorria na era 
pré-digital, hoje em dia esses fatores comerciais cruciais dependem da capacidade demonstrada por 
uma empresa de chegar a todos os lugares, interconectar-se com todos e integrar-se a tudo, qualidades 
essenciais para o sucesso. 

As pessoas, os softwares e as máquinas estão consumindo dados em uma velocidade e uma diversidade 
de locais jamais vistas. Essa explosão de dados está gerando novas pressões e novas oportunidades para 
os líderes de empresas e de tecnologia, que precisam agregar dados de maneiras novas e escaláveis 
que permitam uma análise em tempo real. À medida que a transformação digital se acelera em todas 
as empresas e todos os setores do mundo inteiro, as Enterprises estão se voltando para interconexões 
privadas e diretas a fim de solucionar esse complexo desafio de integração.

Através da Interconexão, as empresas podem se conectar segura e diretamente a uma rede global e 
cada vez mais amplamente distribuído de funcionários, parceiros e clientes, bem como a seu ativo mais 
valioso: os seus dados. Ao reunir digitalmente em um só local todos os seus componentes e fontes de 
dados, as empresas podem, simultaneamente, capturar, correlacionar e transformar todos esses dados 
em um novo valor para seus clientes. 

O Global Interconnection Index (o Index), publicado anualmente pela Equinix, oferece insights que 
proporcionam vantagens para os negócios digitais ao monitorar, medir e projetar o crescimento da 
Velocidade de Interconexão—capacidade total disponibilizada para a troca de tráfego, privada e direta, 
com um conjunto diversificado de contrapartes¹ e provedores em pontos de troca de tráfego de TI 
distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral. O volume 2 do Index lança uma nova 
luz sobre o crescimento massivo da Velocidade de Interconexão que está facilitando a interação de 
negócios digitais entre as empresas e organizações. 

O Index prevê que a Velocidade de Interconexão aumentará para mais de 8.200 terabits (Tbps) até 
2021, um aumento radical em relação às projeções do ano anterior. Isso representa uma significativa 
taxa composta de crescimento anual (CAGR) para cinco anos de 48%, quase o dobro da CAGR de 26% 
esperada para o Tráfego IP global2. 

Há importantes forças tecnológicas, regulatórias e macroeconômicas, estimulando esse rápido 
crescimento e mudando a forma como empresas, consumidores e tecnologias interagem entre si. A IDC 
prevê que, em 2021, pelo menos 50% do PIB global estará digitalizado, com o crescimento de cada setor 
sendo impulsionado por ofertas, operações e relacionamentos aprimorados digitalmente.3 Para capturar 
o valor digital, as empresas precisarão facilitar as interações em tempo real, interconectando os fluxos de 
trabalho entre pessoas, coisas, locais, clouds e dados de forma mais estratégica.

O volume 2 do Global 
Interconnection Index oferece 
novos e convincentes insights 
sobre como a Velocidade de 
Interconexão está estimulando 
o sucesso dos negócios digitais

Continua na próxima página

PRÉ-REQUISITO DA INTERCONEXÃO: INTEGRAR PARA POTENCIALIZAR OS NEGÓCIOS DIGITAIS
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Ao mesmo tempo, as violações de segurança cibernética estão entre os riscos mais sérios enfrentados 
pelo mundo atualmente. Em 2021, o custo global das violações de segurança cibernética chegará a US$ 
6 trilhões.1 Esse risco de segurança crescente constitui um desafio para a internet como uma das formas 
preferenciais de troca de tráfego de dados, à medida que as empresas cada vez mais a evitam, em favor 
de conexões diretas privadas.

Enquanto o nosso mundo digital se torna mais complexo e descentralizado, as empresas precisam 
simplificar a forma como distribuem e integram suas infraestruturas de TI e, ao mesmo tempo, mantêm 
um serviço de alta qualidade. O Global Interconnection Index 2018 inclui novos insights sobre casos 
comuns de uso de interconexão, que identificam como a alocação estratégica de serviços, ao longo de 
hubs de interconexão em mercados estratégicos, permite às empresas o domínio das mudanças nos 
negócios digitais que as tendências atuais exigem:

• Otimização de rede: os negócios digitais exigem interações em tempo real entre pessoas, coisas, 
locais, clouds e dados. As empresas podem solucionar problemas de latência encurtando a distância 
entre os usuários e os serviços oferecidos, localizando o tráfego nos hubs de interconexão.

• Multicloud híbrida: a agilidade na alavancagem de arquiteturas híbridas de multicloud e no acesso 
a ecossistemas empresariais vitais requer uma interconexão entre infraestruturas de TI distribuídas 
geograficamente e as clouds e parceiros que conduzem os negócios digitais globais. As empresas 
podem solucionar a complexidade por meio da conexão direta entre múltiplas clouds públicas e 
privadas e da segmentação do tráfego entre os hubs de interconexão.

• Segurança distribuída: o negócio digital aumenta os pontos vulneráveis, especialmente quando os 
dados são distribuídos entre diversas contrapartes diferentes. A segurança distribuída reduz o risco 
e soluciona desafios de compatibilidade ao implementar e conectar os serviços de segurança e 
expandir a conectividade do ecossistema de segurança nos hubs de interconexão.

• Dados distribuídos: os fluxos do comércio digital estão criando processos de dados e de negócios 
globais que envolvem uma combinação cada vez mais ampla de clientes, parceiros e funcionários. A 
expansão dessa troca de dados requer a integração de análises, data lakes e controles de dados nos 
hubs de interconexão.

Essas quatro classes de casos de uso da interconexão solucionam o impacto das principais tendências 
tecnológicas, regulatórias e macroeconômicas, combinando-se para formar um modelo de maturidade 
de interconexão que impulsiona uma transformação acelerada dos negócios digitais. 

Estamos num momento “agora ou nunca” no que se refere à transformação digital, e os interesses em 
jogo aumentam a cada dia. A necessidade de interconexão nunca foi tão grande, e o crescimento da 
Velocidade de Interconexão nunca foi tão importante para o futuro dos negócios digitais. As Enterprises 
e Provedores de Serviços que souberem como explorar o potencial da interconexão para fortalecer e 
acelerar suas estratégias digitais vão se posicionar na liderança da futura era de negócios globais.

CONTINUAÇÃO

PREPARE-SE PARA O DIGITAL: DOMINE OS CASOS DE USO DE INTERCONEXÃO MAIS RELEVANTESPREFÁCIO
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Isto exigiu que o setor resolvesse como realizar a troca e a transferência de tráfego entre redes de 
provedores diferentes, em regiões e países distintos.

Foram criados pontos de encontro de infraestrutura física, chamados de “Internet Exchange”, 
hospedados dentro dos campi de data center de colocation carrier-neutral. O intercâmbio voluntário de 
tráfego entre os provedores tornou-se conhecido como peering.

Ao longo do tempo, o peering entre os campi de data center carrier-neutral evoluiu para pontos de troca 
de tráfego de TI para todos os tipos de tráfego business-to-business e machine-to-machine, por meio 
da integração das conexões diretas privadas entre as contrapartes e os componentes distribuídos de TI 
colocados. Isso é conhecido como interconexão.

O processo costumava ser manual. Hoje, com o surgimento da SDN (Software-Defined Networking ou 
conexão de rede definida por software) e da NFV (Network Function Virtualization ou virtualização da 
função de rede), as empresas podem criar e conectar novos fluxos de trabalho de negócios globais de 
forma dinâmica, deflagrando a proliferação do número de interações e o volume de dados trocados 
entre usuários, aplicações e dispositivos. Isso resulta em uma acelerada necessidade de Velocidade de 
Interconexão dentro dos pontos de troca e entre mais pontos de troca no mundo inteiro.

VISÃO GERAL DA INTERCONEXÃO

EVOLUÇÃO

Pessoas e locais

ANTES DA INTERCONEXÃO COM A INTERCONEXÃO

Sede da empresaPonto físico de troca de tráfego de TI

Operadoras
de rede

Clouds Dados

Data centers carrier-neutralOperadoras

Conectividade ponto a ponto limitada, direcionando o tráfego de 
usuários para o data center central.

Conectividade otimizada, multiponto, através de pontos de troca de tráfego 
direta e privada entre os usuários e os serviços locais.

Terminal de redeSDN programável Componentes da NFV

A INTERCONEXÃO SURGIU A PARTIR DO DESAFIO DE AMPLIAR A INTERNET EM ÂMBITO GLOBAL

http://equinix.com.br


5 #InterconnectionIndex    |    Equinix.com.br    |    © 2018 Equinix, Inc.
EQIX-GXI-Vol2-A4-BRPT-WEB | 1404-129472 | vSeptember 18, 2018 7:44 AM | 081418 | Q217

1. IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2018 Predictions, 2017 
2. Global Trends 2030: Alternative Worlds, U.S. National Intelligence Council, 2012
3. Ten Questions with Global Strategist Parag Khanna, Georgetown Magazine, 2018

4. Cybersecurity Regained: Preparing to Face Cyber Attacks, EY, 2017 
5. Cross Border Data Flows, ITIF, 2018
6. Capitalizing on Your Business Ecosystems Economy: Gartner, 2017

As principais tendências tecnológicas, 
regulatórias e macroeconômicas estão 
convergindo para gerar uma era de risco e 
complexidade sem precedentes, forçando a 
integração dos mundos físico e digital. 

Isso impulsiona a aceleração necessária da transformação 
digital dos negócios, de modo a criar uma plataforma 
empresarial global segura, compatível e receptiva. A 
interconexão é um componente fundamental para que 
essa transformação ocorra. 

TENDÊNCIAS DO SETOR PRIORIZAM A  
NECESSIDADE DE INTERCONEXÃO

RELEVÂNCIA

TENDÊNCIA INSIGHTS IMPLICAÇÕES NECESSIDADE

Negócios Digitais Em 2021, pelo menos 50% do 
PIB global estará digitalizado, 
com o crescimento de cada 
setor sendo impulsionado 
por ofertas, operações e 
relacionamentos aprimorados 
digitalmente.1

Os negócios digitais forçam 
a necessidade de favorecer 
interações em tempo real para 
capturar valor.

Interações em tempo real 
requerem interconexão entre 
pessoas, coisas, locais, clouds 
e dados.

Urbanização A cada ano, 65 milhões de 
pessoas são adicionadas à 
população urbana mundial, 
o equivalente a se adicionar 
sete cidades do tamanho 
de Chicago,2 acarretando a 
criação de no mínimo 50 polos 
urbanos de interconexão em 
mercados estratégicos por 
volta de 2030.3

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

O favorecimento da densidade 
urbana requer a interconexão 
entre aplicativos, dados, 
conteúdo e redes de contatos 
em locais onde exista uma 
concentração de usuários.

Segurança 
cibernética

Uma violação de segurança 
cibernética de larga escala é 
um dos riscos mais sérios a 
serem enfrentados atualmente, 
no mundo. A amplitude dessa 
ameaça está se expandindo 
radicalmente: em 2021, o 
custo global das violações de 
segurança cibernética deve 
chegar a US$ 6 trilhões.4

Os negócios digitais 
aumentam o número 
de pontos vulneráveis, 
particularmente quando 
os dados são distribuídos 
entre diversas fontes e 
consumidores.

Para aprimorar a postura de 
segurança em âmbito local 
e global, o gerenciamento 
dos riscos de segurança 
cibernética requer a 
distribuição e interconexão de 
controles de segurança nos 
pontos onde a empresa está 
presente.

Conformidade de 
dados

Mais de 18 entre os principais 
países do mundo bloqueiam 
a transferência de dados 
relacionados a informações 
financeiras, fiscais e contábeis.5

A conformidade com as 
regulamentações de dados 
requer que se mantenham 
localmente os dados usados 
globalmente.

A busca de conformidade 
requer a interconexão entre 
armazenamento de dados, 
análises e redes de contato 
alocados diretamente nas 
regiões nas quais os negócios 
exigem conformidade.

Ecossistemas de 
negócios

Em 2021, o volume de 
organizações que utilizam 
múltiplos intermediários 
deverá mais do que dobrar, e o 
envolvimento ativo com setores 
fora de seu campo de atuação 
original deverá quase triplicar.6

Os fluxos do comércio digital 
estão criando processos 
de dados e de negócios 
globais que envolvem uma 
cadeia cada vez mais ampla 
de clientes, parceiros e 
funcionários.

Para conseguirem se ampliar, 
os ecossistemas de negócios 
precisam de ecossistemas 
digitais compatíveis com uma 
infraestrutura tecnológica que 
interconecte os participantes e 
favoreça os fluxos digitais.

TENDÊNCIAS DO SETOR 
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Aceleração do crescimento global da 
Velocidade de Interconexão2 à medida 
que as Enterprises e Provedores de 
Serviços se interconectam tendo em 
vista os negócios digitais.

Para 2021, espera-se que a capacidade instalada 
de Velocidade de Interconexão seja quintuplicada, 
atingindo mais de 8.200 Tbps, com um crescimento de 
dois dígitos em todos os setores.

Enterprises são as empresas em setores de negócios 
tradicionais, como Bancos, Seguradoras, Manufatura, 
Energia e concessionárias de serviços públicos, Varejo, 
Saúde e Governo. Espera-se que essa categoria de 
empresas apresente um crescimento de sete vezes 
o seu tamanho,3 ultrapassando os Provedores de 
Serviços como a maior consumidora de Velocidade 
de Interconexão, crescimento este impulsionado pela 
transformação de suas plataformas de TI, tendo em 
vista os negócios digitais.

Como nativos digitais, os Provedores de Serviços 
são empresas que tratam os fluxos de tráfego digital 
como elemento principal de seu modelo de negócios, 
cobrindo setores como os de telecomunicações, 
serviços de cloud e TI e de conteúdo e mídia digital. 
Visto como um grupo, espera-se que essas empresas 
venham a triplicar,3 apresentando um crescimento 
vigoroso à medida que continuam a utilizar as trocas 
de tráfego de TI como um elemento central de seus 
modelos de negócios.

PREVISÕES PARA 20211

PREVISÕES DE VELOCIDADE DE 
INTERCONEXÃO

 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 Tbps
2017

2021

REGIÃO

EUA
EU
AP
LATAM

Contrapartes do ecossistema
digital que se interconectam com:  1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 Tbps

2017

2021Provedores de Serviços Financeiros
Provedores da cadeia de fornecimento
Provedores de conteúdo

Provedores de cloud e de TI
Operadoras

 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 Tbps
2017

2021

Segmento do setor

Enterprise   
Provedores de Serviços

DESTAQUES DA VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO

1. Este 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. A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de tráfego, privada e direta, com um conjunto diversificado de contrapartes e provedores em 
pontos de troca de tráfego de TI distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral.

3. Crescimento previsto entre 2017 e 2021
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O impacto das tendências 
macroeconômicas por trás do crescimento 
da Velocidade de Interconexão varia por 
região. 

Como país pioneiro em negócios digitais e sede 
do maior número de Enterprises multinacionais, 
espera-se que os Estados Unidos cresçam a 
uma CAGR de 45%, contribuindo com mais de 
40% da Velocidade de Interconexão em âmbito 
global.

O crescente número de normas exigindo 
compatibilidade de dados serve como 
catalisador do crescimento na Europa, onde 
está previsto um crescimento com uma 
CAGR de 48% e uma contribuição de 23% da 
Velocidade de Interconexão em âmbito global.

Como decorrência da rápida urbanização e 
como sede de vários dos maiores provedores 
de conteúdo digital, espera-se que a Ásia-
Pacífico cresça a uma CAGR de 51%, 
contribuindo com mais de 27% da Velocidade 
de Interconexão em âmbito global.

A dinâmica dos mercados emergentes e 
a crescente adoção dos negócios digitais 
posicionam a América Latina para um 
crescimento previsto com CAGR de 59%, 
devendo chegar a uma capacidade instalada 
de 755 Tbps e contribuindo com mais de 9% da 
Velocidade de Interconexão em âmbito global.

1.  A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de tráfego, privada e direta, com um conjunto diversificado de contrapartes e provedores em
pontos de troca de tráfego de TI distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral.

VISÃO REGIONAL

23%

7%

25%

44%

9%

27%

23%

40%

2017 2021

2017

2021

 1,000 2,000 3,000 4,000 

118
755

396
1,921

754
3,318

(Tbps)

430
2,220

2017

2021

2017

2021

2017

2021

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

2018 2021202020192017

CAGR: +48%
(Tbps)

+45% 
CAGR

+48% 
CAGR

+51% 
CAGR

+59% 
CAGR

CRESCIMENTO EM TODO O MUNDO CRESCIMENTO EM TODO O MUNDO MIX REGIONAL

EU AP LATAMEUA

CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO ATÉ 2021
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CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE 
 INTERCONEXÃO ATÉ 2021

VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO POR SETOR

A Interconexão está surgindo de forma 
amplamente disseminada em todos os 
setores, de modo a contribuir para a 
aceleração e ampliação da transformação 
dos negócios digitais.

VISÃO DO SETOR

1.  A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de tráfego, privada e direta, com um conjunto diversificado de contrapartes e 
provedores em pontos de troca de tráfego de TI distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral.

400 800 1.200 1.600 2.000

Telecomunicações 36% 21%

Serviços de cloud e TI 37% 17%

Bancos e seguros 65% 13%

Manufatura 56% 12%

Ações e trading 61% 10%

Conteúdo e mídia digital 41% 9%
Serviços empresariais e
profissionais 65% 5%
Energia e concessionárias
de serviços públicos 73% 4%

Atacado e varejo 67% 3%

Capacidade instalada (Tbps)
MIX DE
2021 

CAGR
17 a 21

1.382

1.046

975

844

761

1.756

410

328

268

Outros 71% 3%213

Saúde e ciências da vida 70% 2%169

Governo e educação 66% 1%61

UE AP LATAMEUA

Pioneiro da Interconexão, espera-se que o setor de Telecomunicações cresça a uma CAGR de 36%, à 
medida que suas plataformas evoluam para incluir os negócios digitais, abordar a questão da segurança 
cibernética e fornecer novos serviços interconectados e, ao mesmo tempo, implementar recursos de 
100G em sua plataforma.

Como fornecedor de recursos digitais, espera-se que o setor de Serviços de cloud e de TI mantenha a 
liderança de consumo de Velocidade de Interconexão, com uma previsão de crescimento a uma CAGR 
de 37%, à medida que essas empresas continuem a ampliar o alcance global de suas plataformas, 
habilitando, ao mesmo tempo, a troca segura de dados de forma compatível com seus clientes.

Com a convergência entre fintech, segurança cibernética, compatibilidade de dados e novos 
ecossistemas competitivos, uma grande onda digital está se formando para o setor de Bancos e 
seguros. Isso está gerando um efeito multiplicador do vigor da transformação digital do setor, que se 
desenrolará a uma CAGR prevista de 65%. 

Como um dos setores mais amplamente distribuídos fisicamente, o setor de Manufatura está 
apresentando um período de renascimento, à medida que os negócios digitais deslancham novas fontes 
de receita enquanto implementam uma nova eficiência. Prevê-se que isso venha a impulsionar o uso da 
Velocidade de Interconexão, que deverá atingir uma CAGR de 56%, à medida que o setor se desloque 
para a circulação de informações e produção local de mercadorias.
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CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE  
INTERCONEXÃO ATÉ 2021

200 400 600 800 1.000 5.000 CAGR

Operadoras  42% 66%

Provedores de
cloud e de TI

 98% 18%

Provedores de
serviços financeiros

 47% 9%

Provedores de
conteúdo

 52% 5%

Provedores da cadeia
de fornecimento

 41 % 2%

168
780

70

373

40

158

5.463

1.327

93
1.439

Capacidade instalada (Tbps)
MIX DE
2021 

2017 2021

A Interconexão está habilitando as 
Enterprises a construírem seu ecossistema 
digital ao integrar perfeitamente uma legião 
de Provedores de Serviços e parceiros de 
negócios.

VISÃO DO ECOSSISTEMA

1.  A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de tráfego, privada e direta, com um conjunto diversificado de contrapartes e 
provedores em pontos de troca de tráfego de TI distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral.

VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO POR CONTRAPARTES

As Enterprises continuam a aumentar e diversificar sua Interconexão com Operadoras enquanto otimizam 
a topologia de rede para os negócios digitais. Espera-se que a Velocidade de Interconexão que suportaria 
esse processo cresça a uma CAGR de 42%, à medida que as empresas busquem integrar de modo eficaz uma 
combinação crescente de serviços conectados, em diferentes pontos de acesso ao redor do globo.

A interconexão direta de Enterprises com Provedores de cloud e de TI continua a proliferar, enquanto as 
empresas capitalizam as arquiteturas de multicloud híbrida para aumentar a escala e a agilidade de seus 
negócios digitais. Espera-se que o crescimento de sua Velocidade de Interconexão, a uma CAGR de 98%, 
ultrapasse o de todas as demais categorias, favorecendo a criação de novos serviços digitais e a migração, 
por parte dessas empresas, das cargas de trabalho existentes para plataformas de cloud de terceiros. 

Realizar transações e trocas de tráfego de pagamentos, digitalmente e com segurança, requer que as 
Enterprises se interconectem diretamente com os Provedores de serviços financeiros para facilitar o 
fluxo de transações comerciais entre ecossistemas digitais. O Index prevê que, para permitir isso, será 
necessária uma CAGR de 47% para a Velocidade de Interconexão. 

As empresas que dão prioridade a experiências digitais de qualidade, orientadas ao cliente, devem 
se interconectar diretamente com os Provedores de conteúdo para solucionar a integração de sites 
multimídia com vídeos interativos abrangendo diversos dispositivos e localidades. Espera-se que isso 
venha a impulsionar a necessidade de Velocidade de Interconexão, crescendo a uma CAGR de 52%. 

A transformação digital da cadeia de suprimentos de uma empresa requer que as Enterprises se 
interconectem diretamente aos seus Parceiros da cadeia de fornecimento, criando uma troca de tráfego 
de dados segura e compatível para os fluxos de trabalho. Para suportar esse emergente cenário digital 
de B2B, está previsto que a Velocidade de Interconexão cresça a uma CAGR de 41%.

http://equinix.com.br
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CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE  
INTERCONEXÃO ATÉ 2021

Os perfis firmográficos mostram uma correlação direta com a adoção da Velocidade de Interconexão 
pelas empresas com base em três categorias—usuários, presença geográfica e uso de serviços de TI 
distribuídos geograficamente—à medida que empresas de todos os tamanhos interconectam suas 
plataformas de negócios digitais globalmente. 

• Usuários: Utilizando o número de funcionários como uma aproximação do número de usuários, o Index 
prevê que, para cada 500 funcionários, as empresas precisarão quadruplicar o uso de Velocidade de 
Interconexão para se tornarem compatíveis com a interconexão de usuários em todos os fluxos de 
trabalho de seus negócios digitais.

• Presença geográfica: Para empresas que operam em mais de cinco países, o Index prevê um aumento 
do uso de Velocidade de Interconexão da ordem de oito vezes, para que as fontes de interconexão 
de dados locais possam satisfazer a necessidade de compatibilidade de dados e também reduzir os 
pontos vulneráveis de segurança cibernética.

• Uso de serviços de TI distribuídos: O Index concluiu que, para as empresas com gastos acima de 
US$ 50.000 por mês em serviços de TI distribuídos, a necessidade de expansão da capacidade de 
Velocidade de Interconexão chega a ser de nove vezes a atual para compatibilizar-se com as interações 
em tempo real habilitadas pela interconexão de pessoas, coisas, clouds e dados.

VISÃO FIRMOGRÁFICA

1.  A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de tráfego, privada e direta, com um conjunto diversificado de contrapartes e 
provedores em pontos de troca de tráfego de TI distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral.
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1   USUÁRIOS 
Média de uso de Velocidade de 
Interconexão por receita e número de 
funcionários 2  LOCAIS 

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

Média de uso de Velocidade de 
Interconexão por número de  
serviços de TI distribuídos

O PERFIL FIRMOGRÁFICO PRIORIZA A NECESSIDADE DE VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO 
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1.  A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de tráfego, privada e direta, com um conjunto diversificado de contrapartes e 
provedores em pontos de troca de tráfego de TI distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral.

O Index identificou um conjunto consistente de serviços de TI distribuídos que recomendam 
a implementação de plataformas de negócios digitais. Esses serviços de TI distribuídos 
podem ser diretamente correlacionados ao aumento da necessidade de Velocidade de 
Interconexão. Quando combinados à interconexão, esses serviços distribuídos de TI 
solucionam casos críticos de uso que precisam ser abordados por todas as empresas.

IMPULSIONADORES DA VELOCIDADE 
DE INTERCONEXÃO

INDICADORES DE INTERCONEXÃO
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A pesquisa do Index mostra que esses indicadores
comuns de distribuição de TI precisam ser alinhados
aos casos de uso de Interconexão.

SERVIÇOS DE TI DISTRIBUÍDOS COMO FATORES DE CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO
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OBJETIVO
Otimizar 
segmento(s) 
de rede

Conectar 
diretamente clouds 
públicas e privadas

Implementar serviços 
de segurança em 
locais adjacentes

Gerenciar a 
troca de dados 
globalmente

NECESSIDADE Resolver a latência Reduzir a 
complexidade Mitigar riscos Prover integração

ESTRATÉGIA

Encurtar a distância 
entre usuários e 
serviços, regionalizar 
o tráfego nos hubs 
de interconexão

Conectar clouds 
múltiplas e 
segmentar tráfego 
nos hubs de 
interconexão

Implementar e 
conectar controles 
de segurança nos 
hubs de interconexão

Integrar analytics, 
lagos de dados e 
controles de dados 
nos hubs

SERVIÇOS DE TI 
DISTRIBUÍDOS 

IMPLEMENTADOS

CDN, DNS/GTM, 
DDoS/WAF

IaaS, SaaS, internet 
móvel

DDoS/WAF, SaaS, 
web analytics

NoSQL/Hadoop, 
IaaS, SaaS

INTERCONEXÕES

CONTRAPARTES

HUBS EM 
MERCADOS 

ESTRATÉGICOS

As quatro classes de casos de uso de 
Interconexão2 identificadas na página anterior 
se combinam para criar um modelo de 
maturidade de interconexão que resulta em 
uma infraestrutura pronta para o digital.

O modelo evolui ao longo de uma jornada 
de etapas incrementais que resultam em um 
conjunto de recursos com aumentos gradativos. 
As empresas constroem hubs de interconexão, 
conectam clouds múltiplas, implementam 
componentes de segurança e habilitam trocas 
de dados nos pontos onde estão presentes. 

O modelo evolui ao longo de uma jornada 
de etapas incrementais que resultam em um 
conjunto de recursos com aumentos gradativos. 
As empresas constroem hubs de interconexão, 
conectam clouds múltiplas, implementam 
componentes de segurança e habilitam trocas 
de dados nos pontos onde estão presentes. 

MODELO DE MATURIDADE DE INTERCONEXÃO

CASOS DE USO DE INTERCONEXÃO CASOS DE USO QUE EXIGEM VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO

15+ 30+

8+ 13+

6+

2+

2

8+

5+

2+ 3+ 9+

Dados
distribuídos

Hub de rede
Hub de rede
e de cloud

Hub de rede,
cloud e

segurança

Hub de rede,
cloud, segurança

e dados

Multicloud
híbrida

Segurança
distribuída

Otimização
da rede

1.  A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de tráfego, privada e direta, com um conjunto diversificado de contrapartes e provedores em 
pontos de troca de tráfego de TI distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral.

2. Essas quatro classes de casos de uso de Interconexão foram desenvolvidas a partir da análise de mais de 1800 implementações do setor em todo o mundo, estão documentadas na IOA® 
Knowledge Base e foram validadas por profissionais de TI e especialistas do setor.

http://equinix.com.br


13 #InterconnectionIndex    |    Equinix.com.br    |    © 2018 Equinix, Inc.
EQIX-GXI-Vol2-A4-BRPT-WEB | 1404-129472 | vSeptember 18, 2018 7:44 AM | 081418 | Q217

UMA MALHA GLOBAL DE HUBS DE INTERCONEXÃO PERSONALIZADOS

MODELO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INTERCONEXÃO

ESTADO DA META DE INTERCONEXÃO

AMÉRICAS EMEA ÁSIA-PACÍFICO

INTER-REGION
IN-REGION

HUBS CONTRAPARTES
Mais de 13 redes, clouds e parceiros mais de 30 interconexõesMais de 9 hubs

INTERCONEXÕES

+ + +

SEATTLE

DENVER

ATLANTA

BOSTON

PHILADELPHIA

MIAMI

TORONTO

DUSSELDORF

MUNICH

HELSINKI
STOCKHOLM

WARSAW

ISTANBUL
SOFIAZURICH MILAN

SEVILLE

GENEVA

MADRID

BARCELONA

DUBAI

PARIS

LONDRES
DUBLIN

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

AMSTERDÃ

MANCHESTER

FRANKFURT

VALE DO
SILÍCIO

LOS ANGELES

CHICAGO

NOVA IORQUE

DALLAS
WASHINGTON, D.C.

SINGAPURA

HONG KONG

TÓQUIO
OSAKA

JAKARTA

MELBOURNE

ABU DHABI

XANGAI

BOGOTÁ

HOUSTON

CULPEPER, VA 

LISBON 

SYDNEY

BRISBANE

PERTH
ADELAIDE

CANBERRA

CASOS DE USO

Multicloud híbrida

Otimização da rede

Dados distribuídos

Segurança distribuída

AMÉRICAS EMEA ÁSIA-PACÍFICO

INTER-REGION
IN-REGION

HUBS CONTRAPARTES
Mais de 13 redes, clouds e parceiros mais de 30 interconexõesMais de 9 hubs

INTERCONEXÕES

+ + +
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PHILADELPHIA

MIAMI

TORONTO

DUSSELDORF

MUNICH

HELSINKI
STOCKHOLM

WARSAW

ISTANBUL
SOFIAZURICH MILAN

SEVILLE

GENEVA

MADRID

BARCELONA

DUBAI

PARIS

LONDRES
DUBLIN

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

AMSTERDÃ

MANCHESTER

FRANKFURT

VALE DO
SILÍCIO

LOS ANGELES

CHICAGO

NOVA IORQUE

DALLAS
WASHINGTON, D.C.

SINGAPURA

HONG KONG

TÓQUIO
OSAKA

JAKARTA

MELBOURNE

ABU DHABI

XANGAI

BOGOTÁ

HOUSTON

CULPEPER, VA 

LISBON 

SYDNEY

BRISBANE

PERTH
ADELAIDE

CANBERRA

CASOS DE USO

Multicloud híbrida

Otimização da rede

Dados distribuídos

Segurança distribuída

O Index identificou o perfil de implementação de um cenário pronto para o digital, que libera o poder da 
interconexão de modo a incorporar as principais macrotendências do setor experimentadas por todas 
as empresas. Essa meta de estado digital incorpora mais de nove hubs em três regiões, interconectando 
mais de 13 contrapartes únicas, usando mais de 30 interconexões diretas para implementar uma 
combinação dos casos críticos de uso cuja resolução é essencial para os negócios digitais.
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1.  Este 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 tecnologia de inteligência de mercado de fontes de dados, incluindo Forrester, IDC, 451 Research e o Grupo Synergy Research.

O Index1 monitora, mensura e projeta o 
crescimento da Velocidade de Interconexão 
necessária para interconexões privadas 
entre empresas compatíveis com os 
negócios digitais.

A metodologia para dimensionar o mercado global 
de interconexão teve início com uma análise dos 
participantes do ecossistema de colocation em 
instalações carrier-neutral em todas as regiões e 
principais áreas metropolitanas, consideradas mercados 
estratégicos. A amostra de pesquisa foi estratificada 
por setores e segmentos de empresas classificadas por 
tamanho, proporcionando uma análise completa de 
adeptos de colocation e suas interconexões.

As médias de interconexões por empresa foram 
aplicadas aos números de participantes de colocation 
em âmbito global, de modo a identificar o volume atual 
das interconexões em todo o mundo. Nossa metodologia 
envolve tanto as interconexões físicas quanto as virtuais, 
inclusive as contrapartes cuja infraestrutura pode estar 
localizada fora da instalação carrier-neutral, mas, ainda 
assim, acessar a estrutura de uma instalação carrier-
neutral via SDN. 

Uma estimativa da largura de banda fornecida, medida 
em gigabits por segundo, foi identificada para cada 
interconexão utilizada pelas empresas na amostra de 
pesquisa deste estudo. 

METODOLOGIA

1 2 3 4
CRIOU UM 
PARÂMETRO 
DE MERCADO

AVALIOU AS 
CONDIÇÕES DE 
MERCADO

CORRELACIO-
NOU OS IMPUL-
SIONADORES 
DE DEMANDA

CONSTRUIU 
UM MODELO 
PREDITIVO

Analisou o perfil de 
adoção de milhares 
de provedores e 
participantes de data 
centers carrier-neutral 
em todo o mundo, 
em cada região e 
em cada um dos 
principais mercados 
estratégicos.2

Avaliou as condições 
de mercado 
em nível local e 
regional, incluindo 
as tendências 
macroeconômicas, os 
dados demográficos 
dos mercados e as 
concentrações de 
cada setor.

Identificou 
os principais 
impulsionadores 
de demanda de 
negócio digital, que 
forçam a distribuição 
e interconexão de 
componentes de TI 
levando em conta 
a proximidade dos 
usuários.

Construiu um 
modelo preditivo 
para projetar o 
crescimento da 
Velocidade de 
Interconexão por 
região, caso de 
uso e segmento de 
mercado.

Criou um parâmetro 
de mercado 
estratificado por 
setores, regiões 
e segmentos 
de empresas 
classificadas por 
tamanho.

Desenvolveu 
um conjunto de 
indicadores e filtros 
de condições de 
mercado locais 
para ajudar a 
produzir previsões 
personalizadas.

Produziu um 
multiplicador de 
demanda ponderado 
para ajudar na 
previsão de 
crescimento, de modo 
a calcular o impacto 
da transformação 
digital dos negócios.

Utilizou um parâmetro 
de mercado, aplicou 
filtros de condição 
de mercado local 
e calculou os 
impulsionadores de 
demanda para obter 
as previsões.

NOSSO PROCESSO
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CAPACIDADE INSTALADA DE VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO (Tbps)

1. A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total disponibilizada para troca de tráfego, privada e direta, com um conjunto diversificado de contrapartes e provedores em 
pontos de troca de tráfego de TI distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral.

2. O arredondamento pode afetar os totais.

Espera-se que a Velocidade de 
Interconexão cresça a uma CAGR de 48% 
até 2021, alcançando mais de 8.200 Tbps.

O impacto das tendências macroeconômicas que 
impulsionam o crescimento da Velocidade de 
Interconexão varia conforme a região, embora um tema 
em particular se destaque claramente: a expectativa de 
um grande crescimento das Enterprises. Espera-se que a 
Velocidade de Interconexão das Enterprises apresente um 
crescimento de quase sete vezes até 2021, ultrapassando 
os Provedores de Serviços. 

Considerando-se o rápido aumento do tráfego digital, 
espera-se que os Provedores de Serviços—que são 
nativos digitais—mantenham um crescimento saudável 
(triplicando o seu tamanho) até 2021, à medida que 
ampliem suas operações através de pontos de troca de 
tráfego de TI. 

CRESCIMENTO GLOBAL DA VELOCIDADE DE 
INTERCONEXÃO1 ATÉ 2021

PREVISÕES PARA 2021

Por setor 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Telecomunicações 507 692 970 1.335 1.756 36%

Serviços de cloud e TI 389 537 746 1.031 1.382 37%

Bancos e seguros 143 243 394 640 1.046 65%

Manufatura 165 243 385 611 975 56%

Ações e trading 125 207 329 529 844 61%

Conteúdo e mídia digital 191 270 384 546 761 41%

Serviços empresariais e profissionais 55 86 146 245 410 65%

Energia e concessionárias de serviços públicos 36 61 108 189 328 73%

Comércio atacadista e varejista 34 55 94 159 268 67%

Saúde e ciências da vida 20 33 57 99 169 70%

Governo e educação 8 13 22 37 61 66%

Outros 26 41 71 124 214 71%

Total de setores2 1.699 2.481 3.706 5.545 8.214 48%

Por contrapartes do ecossistema digital 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconexão com operadoras 1.327 1.876 2.712 3.835 5.463 42%

Interconexão com provedores de cloud e TI 93 184 394 852 1.439 98%

Interconexão com provedores de serviços financeiros 168 241 344 488 780 47%

Interconexão com provedores de conteúdo 70 109 170 253 373 52%

Interconexão com parceiros da cadeia de fornecimento 39 71 88 117 159 41%

Total de contrapartes do ecossistema de Enterprises 1.699 2.481 3.706 5.545 8.214 48%

Por região 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

EUA 754 1.091 1.585 2.301 3.318 45%

AP 430 628 962 1.470 2.220 51%

EU 396 579 864 1.299 1.921 48%

LATAM 118 187 295 475 755 59%

Total de regiões2 1.698 2.481 3.706 5.545 8.214 48%

PREVISÕES DO GLOBAL INTERCONNECTION INDEX 
PARA 2021
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CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE  
INTERCONEXÃO ATÉ 2021

CAPACIDADE INSTALADA DE VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO (Tbps)

1. A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total provisionada para troca de tráfego, privada e direta, com um conjunto diversificado de contrapartes e provedores em 
pontos de troca de tráfego de TI distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral.

2. O arredondamento pode afetar os totais.
3. Esses são os principais mercados estratégicos e não incluem todas as áreas metropolitanas.

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

Por setor 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Telecomunicações 227 313 439 605 801 37%

Bancos e seguros 80 133 207 324 509 59%

Manufatura 84 124 196 310 490 55%

Serviços de cloud e TI 140 188 250 329 426 32%

Ações e trading 60 99 153 237 362 57%

Conteúdo e mídia digital 100 135 178 232 299 31%

Serviços empresariais e profissionais 22 33 54 87 141 60%

Comércio atacadista e varejista 17 27 45 74 121 62%

Saúde e ciências da vida 7 12 20 33 55 65%

Energia e concessionárias de serviços públicos 4 7 12 20 33 63%

Governo e educação 3 4 7 12 19 59%

Outros 10 15 24 38 62 63%

Total do setor2 754 1.090 1.585 2.301 3.318 45%

Por contrapartes do ecossistema digital 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconexão com operadoras 593 827 1.157 1.573 2.153 38%

Interconexão com provedores de cloud e TI 43 84 176 376 626 96%

Interconexão com provedores de serviços financeiros 81 117 165 229 365 46%

Interconexão com provedores de conteúdo 24 38 58 85 123 62%

Interconexão com parceiros da cadeia de fornecimento 13 24 29 38 51 40%

Total de contrapartes do ecossistema de Enterprises 754 1.090 1.585 2.301 3.318 45%

Por mercado estratégico 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Nova Iorque 178 271 387 587 878 49%

Chicago 116 175 270 408 617 52%

Washington, D.C. 136 190 265 370 525 40%

Vale do Silício 108 155 226 323 464 44%

Total de mercados estratégicos3 538 792 1.148 1.688 2.484 47%

Espera-se que os Estados Unidos 
cresçam a uma CAGR de 45%, 
contribuindo com mais de 40% da 
Velocidade de Interconexão globalmente.

Como pioneiros dos negócios digitais, os EUA lideraram 
a adoção da interconexão. Para o futuro, espera-se que, 
apesar de sua maturidade, os EUA apresentem um 
crescimento relativamente consistente até 2021, numa 
faixa entre 40 e 50% ao ano.

• Espera-se que a Velocidade de Interconexão atinja 
mais de 3.300 Tbps em 2021 como decorrência 
de uma CAGR de 45%, impulsionada pelo sólido 
crescimento previsto para Chicago (CAGR de 52%) e 
Nova Iorque (CAGR de 49%).

• As Telecomunicações devem manter a posição 
de maior setor do mercado, representando 24% 
e impulsionando o maior aumento de tráfego 
até 2021; os setores de Saúde e ciências da vida 
devem apresentar o mais rápido crescimento de 
Interconexão até 2021 (CAGR de 65%), embora 
partindo de uma base mais modesta.

• As Enterprises devem se tornar responsáveis por 54% 
das interconexões em 2021, com um aumento de 38% 
relativo ao ano passado.

• Espera-se que mais de 63% da Velocidade de 
Interconexão das Enterprises sejam utilizados para 
alcançar os Operadoras, enquanto outros 18% serão 
utilizados para a conexão com Provedores de cloud 
e TI.

• As quatro maiores áreas metropolitanas devem 
representar mais de 80% das interconexões em 2021 
e superar o restante do mercado (CAGR de 39%), 
com um CAGR de 46%.

PREVISÃO DE VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO PARA 
OS ESTADOS UNIDOS

http://equinix.com.br
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CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE  
INTERCONEXÃO ATÉ 2021

CAPACIDADE INSTALADA DE VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO (Tbps)
LONDRES | FRANKFURT | AMSTERDÃ | PARIS

1. A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total disponibilizada para troca de tráfego, privada e direta, com um conjunto diversificado de contrapartes e provedores em 
pontos de troca de tráfego de TI distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral.

2. O arredondamento pode afetar os totais.
3. Esses são os principais mercados estratégicos e não incluem todas as áreas metropolitanas.

EUROPA (EU)

Por setor 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Telecomunicações 142 187 252 339 430 32%

Serviços de cloud e TI 91 126 174 240 314 36%

Bancos e seguros 33 57 93 151 247 66%

Ações e trading 27 47 79 133 220 69%

Serviços empresariais e profissionais 19 30 51 85 142 65%

Energia e concessionárias de serviços públicos 16 26 43 71 117 64%

Conteúdo e mídia digital 26 37 53 77 105 42%

Manufatura 15 23 38 63 103 61%

Comércio atacadista e varejista 9 16 28 50 87 75%

Saúde e ciências da vida 8 13 23 39 66 69%

Governo e educação 3 6 9 15 25 65%

Outros 7 11 21 36 65 81%

Total do setor2 396 579 864 1.299 1.921 48%

Por contrapartes do ecossistema digital 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconexão com operadoras 310 438 637 917 1.311 43%

Interconexão com provedores de cloud e TI 16 32 68 149 254 98%

Interconexão com provedores de serviços financeiros 42 62 91 134 216 51%

Interconexão com provedores de conteúdo 18 28 44 68 96 53%

Interconexão com parceiros da cadeia de fornecimento 10 19 22 31 44 44%

Total de contrapartes do ecossistema de Enterprises 396 579 864 1.299 1.921 48%

Por mercado estratégico 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Londres 127 195 293 443 681 52%

Frankfurt 60 94 150 236 373 58%

Amsterdã 52 78 126 199 319 57%

Paris 41 60 90 137 210 51%

Total de mercados estratégicos3 280 427 659 1.015 1.583 54%

Prevê-se que a Europa cresça a uma 
CAGR de 48%, contribuindo com mais 
de 23% da Velocidade de Interconexão 
globalmente.

O crescente número de normas exigindo 
conformidade de dados tem servido como 
catalisador do crescimento de Interconexão em toda 
a Europa. Combinado ao crescimento econômico e 
ao comércio transfronteiriço, espera-se que alcance 
mais de 1.900 Tbps até 2021.

• As quatro maiores áreas metropolitanas devem 
responder por quase 85% do tráfego europeu 
em 2021, Londres sozinha sendo responsável por 
mais de 35% da Europa; cada um desses principais 
mercados deve superar o resto da Europa com 
uma CAGR pelo menos 10% maior.

• De forma similar ao que ocorre nos EUA, as 
Telecomunicações devem manter sua posição de 
maior segmento do setor, com um crescimento 
a uma CAGR de 32%, seguidas pelos Serviços 
de cloud e TI, com esses dois setores compondo 
mais de 38% do uso total de Velocidade de 
Interconexão.

• O setor de Bancos e seguros devem adicionar mais 
de 210 Tbps até 2021, enquanto Ações e trading 
podem vir a adicionar quase 200 Tbps.

• Espera-se que as Enterprises com gestão 
vertical sejam responsáveis por 55% do total de 
interconexões em 2021, um aumento de 34% 
relativo ao ano passado, e crescimento a uma 
CAGR de 67%.

• Dois terços da Velocidade de Interconexão devem 
ser usados para Interconexão com Operadoras.

PREVISÃO DE VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO PARA A 
EUROPA

http://equinix.com.br
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CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE  
INTERCONEXÃO ATÉ 2021

CAPACIDADE INSTALADA DE VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO (Tbps)

1. A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total disponibilizada para troca de tráfego, privada e direta, com um conjunto diversificado de contrapartes e provedores em 
pontos de troca de tráfego de TI distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral.

2. O arredondamento pode afetar os totais.
3. Esses são os principais mercados estratégicos e não incluem todas as áreas metropolitanas.

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

Por setor 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Serviços de cloud e TI 130 181 259 370 507 40%

Telecomunicações 120 169 249 349 470 41%

Manufatura 57 82 128 202 321 54%

Ações e trading 33 53 86 142 234 63%

Bancos e seguros 18 32 57 102 181 79%

Energia e concessionárias de serviços públicos 14 24 46 84 154 83%

Serviços empresariais e profissionais 12 19 34 59 104 71%

Conteúdo e mídia digital 27 37 50 68 90 35%

Saúde e ciências da vida 4 7 13 23 41 79%

Comércio atacadista e varejista 5 8 13 21 35 63%

Governo e educação 2 3 5 8 15 75%

Outros 8 13 22 42 68 67%

Total do setor2 430 628 962 1.470 2.220 51%

Por contrapartes do ecossistema digital 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconexão com operadoras 334 471 697 1.001 1.462 45%

Interconexão com provedores de cloud e TI 28 56 121 262 443 99%

Interconexão com provedores de serviços financeiros 34 46 65 92 147 45%

Interconexão com parceiros da cadeia de fornecimento 21 33 53 79 118 53%

Interconexão com provedores de conteúdo 13 22 26 36 50 40%

Total de contrapartes do ecossistema de Enterprises 430 628 962 1.470 2.220 51%

Por mercado estratégico 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Tóquio 82 124 192 293 445 53%

Singapura 85 124 182 266 394 47%

Sydney 58 84 125 184 274 48%

Hong Kong 43 66 103 160 248 55%

Total de mercados estratégicos3 268 397 603 902 1.362 50%

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça 
a uma CAGR de 51%, contribuindo 
com mais de 27% da Velocidade de 
Interconexão globalmente.

Como decorrência da rápida urbanização, espera-se 
que o crescimento do tráfego de interconexão na 
AP seja mais rápido que o de outras regiões mais 
desenvolvidas, com expectativas de que o tráfego 
total alcance mais de 2.200 Tbps em 2021, ou seja, 
superando o da Europa em +15%.

• Espera-se que as maiores áreas metropolitanas 
apresentem um tráfego de interconexão 
equivalente a 48% do tráfego total, crescendo a 
uma CAGR de 51% até 2021.

• Os Serviços de cloud e TI constituem o maior 
segmento do setor, e espera-se que assim 
permaneçam até 2021, crescendo a uma CAGR de 
40% e representando 22% do total de Velocidade 
de Interconexão da AP.

• Espera-se que o setor de Energia e 
concessionárias de serviços públicos seja o 
segmento com Velocidade de Interconexão de 
crescimento mais rápido, aumentando quase 11 
vezes em um período de quatro anos.

• A vertical de Enterprise deve responder por 
52% do total de Velocidade de Interconexão em 
2021, apresentando uma CAGR vigorosa de 66%, 
comparada a 40% dos Provedores de Serviços.

• Dois terços da Velocidade de Interconexão devem 
ser usados para Interconexão com Operadoras.

PREVISÃO DE VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO PARA A 
ÁSIA-PACÍFICO

http://equinix.com.br
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CRESCIMENTO DA VELOCIDADE DE  
INTERCONEXÃO ATÉ 2021

CAPACIDADE INSTALADA DE VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO (Tbps)

1. A Velocidade de Interconexão é definida como a capacidade total disponibilizada para troca de tráfego, privada e direta, com um conjunto diversificado de contrapartes e provedores em 
pontos de troca de tráfego de TI distribuídos dentro de data centers de colocation carrier-neutral.

2. O arredondamento pode afetar os totais.
3. Esses são os principais mercados estratégicos e não incluem todas as áreas metropolitanas.

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

Por setor 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Conteúdo e mídia digital 38 61 102 169 267 63%

Serviços de cloud e TI 27 42 63 93 135 49%

Bancos e seguros 12 21 37 63 109 72%

Manufatura 9 14 22 37 61 62%

Telecomunicações 18 23 31 42 56 32%

Ações e trading 5 7 11 17 28 55%

Comércio atacadista e varejista 3 5 8 14 25 75%

Energia e concessionárias de serviços públicos 2 3 7 13 24 93%

Serviços empresariais e profissionais 2 4 7 13 24 82%

Saúde e ciências da vida 1 1 2 4 7 88%

Governo e educação 0 0 1 1 2 86%

Outros 1 2 4 9 17 83%

Total do setor2 118 185 295 475 755 59%

Por contrapartes do ecossistema digital 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

Interconexão com operadoras 90 140 221 345 537 56%

Interconexão com provedores de cloud e TI 6 13 29 64 116 109%

Interconexão com provedores de serviços financeiros 12 16 22 33 52 44%

Interconexão com provedores de conteúdo 6 9 15 23 36 55%

Interconexão com parceiros da cadeia de fornecimento 4 7 8 10 14 35%

Total de contrapartes do ecossistema de Enterprises 118 185 295 475 755 59%

Por mercado estratégico 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR

São Paulo 45 74 121 200 331 64%

Rio de Janeiro 23 37 59 95 154 60%

Buenos Aires 15 24 38 61 98 60%

Cidade do México 18 27 42 66 97 51%

Total de mercados estratégicos3 102 162 261 422 680 61%

A América Latina deverá apresentar 
uma CAGR de 59%, alcançando mais de 
750 Tbps de capacidade instalada até 
2021, contribuindo com mais de 9% da 
Velocidade de Interconexão em todo o 
mundo.

Embora seja a menor região, espera-se que 
a América Latina apresente a maior taxa de 
crescimento regional de Velocidade de Interconexão, 
graças aos mercados emergentes e a uma crescente 
adoção dos negócios digitais.

• Espera-se que as principais áreas metropolitanas 
equivalham a 81% do tráfego total de interconexão 
da América Latina, a maior concentração entre 
todas as regiões estudadas, crescendo a uma 
CAGR de 61% até 2021.

• As duas maiores cidades do Brasil devem 
apresentar um crescimento de sete vezes os níveis 
atuais nos próximos quatro anos.

• O maior segmento do setor é o de Conteúdo e 
mídia digital e espera-se que essa posição seja 
mantida até 2021, crescendo a uma CAGR de 63% 
e representando 35% do total de Velocidade de 
Interconexão na LATAM.

• Nove dos 11 segmentos do setor (excluindo Outros) 
estão crescendo a uma CAGR de mais de 60%.

• A vertical de Enterprise deve crescer a uma 
sólida CAGR de 71% até 2021, embora o setor 
de Enterprises continue representando uma 
proporção relativamente mais baixa do tráfego 
total de interconexão, com 39%.

• 71% da Velocidade de Interconexão devem ser 
usados para interconexão com Operadoras.

PREVISÃO DE VELOCIDADE DE INTERCONEXÃO PARA A 
AMÉRICA LATINA

http://equinix.com.br
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SAIBA MAIS

APRENDA COMO: 
Transformar sua 
infraestrutura digital 
com a Interconexão
Equinix.com.br/Interconnection

INSIGHTS: 

Interconexão para expandir 
com segurança e integrar 
melhor os seus negócios 
digitais
Equinix.com.br/Index2018#insights

http://equinix.com.br
http://Equinix.com.br/Interconnection
http://Equinix.com.br/Index2018#insights

