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≈ 400.791 
livros digitais 

de 350 páginas 
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"O que mudou não é o tipo de atividade na  
qual a humanidade está engajada, mas sim a 

habilidade em usar uma força produtiva a 
qual distingue nossa espécie biológica das 
demais: nossa capacidade de processar 

símbolos" 
 

Manuel Castells 
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Base: 
pesquisa Visual Networking Index, realizada 

anualmente pela multinacional americana Cisco 
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O tráfego global de dados na internet  
poderá atingir 1,4 zettabytes por ano, até 2017, 

índice três vezes superior ao observado em 2012.  
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Um Zettabyte  
é uma unidade de informação ou memória.  

Corresponde a 1.000.000.000.000.000.000.000  
(10²¹ ) Bytes.  

 
Fonte: wikipedia 
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Cada zettabyte equivale a  

1 trilhão de gigabytes,  

 
Equivalente a 1 bilhão de  
DVDs assistidos por dia  
durante um ano inteiro.  
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O índice desta previsão representa uma 
desaceleração em relação ao período anterior: 

entre 2011 e 2016. Esperava-se que o tráfego de 
dados na internet quadruplicasse. 
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Daniele Madureira, do Valor Econômico, na matéria Tráfego de 
dados cresce menos que número de usuários com acesso à web, 

29/05/2013, apurou que: 

 
“...o ritmo menor de crescimento se deve  

a dois fatores em especial: a forte demanda por 
aparelhos móveis, como tablets e smartphones, que 

oferecem uma capacidade menor de geração de 
tráfego em comparação a um PC ou notebook,  

e ao menor nível de investimentos das 
operadoras em infraestrutura, devido  

à crise mundial.” 







@samadeu 

A SOCIEDADE PRECISA EXIGIR A MUDANÇA DO 
MODELO DE NEGÓCIOS DAS OPERADORAS. 
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MODELO DAS REDES 
ELÉTRICAS 

E  
MODELO DE TELECOM 
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QUANTO MAIS USUÁRIOS CONECTADOS, 
MAIS A BANDA É DIVIDIDA E MAIS SE REDUZ A 

VELOCIDADE DA CONEXÃO. 
 
 

ESTE MODELO DE NEGÓCIOS  
PRECISA SER ALTERADO 
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AS TELES NÃO TRABALHAM  
COM NOSSAS NECESSIDADES 

ECONÔMICAS, CULTURAIS  
E SOCIAIS. 
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NEUTRALIDADE DA REDE 
 X 

INVESTIMENTO EM 
INFRAESTRUTURA 


