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Desagregação

A demanda por conectividade está 
aumentando

As maneiras que usamos a conectividade se expande cada 
vez mais – precisamos de mais velocidade e conexão de 

qualidade em qualquer lugar.

A COVID-19 nos mostrou o quão crítico são esses 
problemas ao reforçar como uma boa conectividade é 

essencial.

Mas
você

sabia...
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O Problema
A infra estrutura de rede de é provida por um número pequeno de fornecedores 

fim-a-fim e constrito em um sistema fechado que torna difícil a entrada, 
competição e sucesso de novos fornecedores. Isso desacelera a inovação, e 

desacelera a disponibilidade de novos equipamentos, dificultando que operadoras 
realizem atualizações e expansões de suas redes.

O TIP acredita que redes abertas, padronizadas e desagregadas 
endereçam os desafios de um ecossistema consolidado ao fornecer às 

operadoras de rede mais escolhas e flexibilidade  para melhorar as redes 
no mesmo ritmo da demanda contínua e crescente.

O Telecom Infra Project (TIP) é uma comunidade global de empresas e 
organizações trabalhando juntas para acelerar o desenvolvimento e 

implantação de soluções de tecnologia que entreguem a conectividade de 
alta qualidade que o mundo precisa - agora e nas próximas décadas.

Ao reinventar como  a infraestrutura de telecom é construída, estamos criando 
um ecossistema mais dinâmico onde novos fornecedores podem inovar e trazer

  ao mercado soluções com melhor custo/benefício — aumentando a eficiência 
das  soluções existentes,  reduzindo barreiras para a maioria dos casos de
uso, e entregando uma variedade de benefícios aos usuáruos  — incluindo

os que ainda não tem acesso à conectividade:

Nossa crescente comunidade já está desenhando, desenvolvendo, e 
trazendo pro mercado soluções desagregadas que vão ajudar a 

suportar os benefícios da conectividade para as comunidades  pelo 
mundo - para agora e para o futuro.

Isso significa não ter uma internet mais rápida, melhor cobertura, e os 
casos de uso mais transformadores, incluindo os permitidos pelo 5G. 
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Performance

A medida que as pessoas
buscam experenciar todos os  
benefícios da conectividade, 
há um aumento  
de demanda alocada 
nas redes de 
telecomunicação.

E isso se você tiver uma
conexão – quase metade 
da população mundial 
ainda não tem conexão.

Conexão

A maneira antiga de fazer as coisas não 
permitirá que o mundo cresça para onde 

ele tem que crescer.

Equipamento de 
rede de poucos 
fornecedores.
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Conectando os
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Grupos de Projetos resolvendo os desafios da conectividade
Uma rede global de Community Labs testando e integrando as tecnologias do 
TIP
O marketplace TIP Exchange oferendo produtos habilitados pelo TIP
Aceleradoras de start-ups lançando inovações

Junte-se a nós

Entre em contato com dúvidas ou comentários  info@telecominfraproject.com

telecominfraproject.com
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