Consórcio multinacional para construção de um novo
cabo submarino que une América Latina e EUA
A Algar Telecom (Brasil), Angola Cables (Angola), Antel (Uruguai) e Google
anunciaram os planos para a construção do novo cabo de fibra ótica submarino,
que ligará as cidades chave de Santos e Fortaleza, no Brasil, com a Boca Raton,
Flórida, nos Estados Unidos. A TE Connectivity SubCom é o fornecedor selecionado
para o projeto.
Este investimento ajudará a construir uma estrutura de Internet que vem
sustentar as necessidades correntes dos utilizadores da América Latina,
preparando-se para um aumento da procura, no futuro. Atualmente, a população
conectada da América Latina representa quase 300 milhões de pessoas e tornou-se
numa das regiões com crescimento mais acelerado do mundo no que respeita à
taxa de penetração de Internet. Por outro lado, com o crescente desenvolvimento
das redes LTE e acessos de fibra ótica, bem como a oferta de conteúdos de alta
qualidade (HD/4K), paralelamente aos serviços baseados na Cloud, há uma
procura cada vez mais efetiva de capacidade de acessos a datacenters e internet, a
um nível global.
A nova rota terá cerca de 10.556 km (6.560 milhas) de cumprimento, com 6 pares
de fibra. De acordo com estimativas, irá aumentar a largura de banda global de
sistemas dos cabos submarinos existentes para 64 Tbps (terabits por segundo) de
capacidade. O cabo será construído e operacionalizado pelas quatro empresas
líderes. O acordo entra hoje em vigor. Espera-se que a construção desta rede de
cabo comece imediatamente, estando a sua finalização prevista para o final de
2016.

Sobre as empresas

Algar Telecom: Empresa líder de Telecomunicações Brasileira. Oferece serviços
de telefonia terrestre e móvel, acesso interno de internet (3G e ADSL),
comunicação de dados, televisão por cabo, soluções de IT, serviços de longa
distância

nacionais

e

internacionais.

Para

mais

informação

aceda

a:

www.algartelecom.com.br

Angola Cables: Vocacionada para o mercado de wholesale sedeada em Angola e no
Brasil, cujo negócio se centra na comercialização de sistema de Cabos Submarinos
do Atlâtico Sul e África. A Angola Cables opera ainda o Angonix (IXP Angolano) nos
seus data centers em Luanda. África é hoje, a região com a mais rápida taxa de
penetração de internet do mundo. O objetivo principal da empresa é transformar
Angola num dos principais Hub africanos de telecomunicações. Para mais
informação aceda a: www.angolacables.co.ao
Antel: Empresa de Telecomunicação do Estado Uruguaio, cuja missão é
universalizar o acesso à banda larga, tendo vindo a dar importantes passos no
sentido de eliminar o gap digital, sendo um deles o desenvolvimento da rede
nacional de fibra ótica. Atualmente, a Antel tem um total de 70% dos lares em todo
o país, ligados à internet e mais de 50% desses com acesso a fibra ótica. A Antel é a
primeira empresa da América Latina a oferecer aos seus clientes tecnologia LTE,
posicionando o Uruguai entre os 10 países com maior taxa de acesso móvel de
banda larga. Para mais informação aceda a: www.antel.com.uy
Google é líder global em tecnologia e foca no melhoramento da forma como as
pessoas contactam com a informação. As inovações da Google em pesquisa Web e
publicidade tornou o seu website propriedade internacional de topo e a sua marca
uma das mais reconhecidas do mundo.

TE SubCom: A TE Connectividade Ldt. é empresa pioneira na indústria de
tecnologia de comunicações submarinas e serviços marinhos, sendo fornecedor
líder global respondendo às atuais exigências de comunicações submarinas.
Baseado na sua herança de inovação tecnológica e performance reconhecidas no
mercado, a SubCom oferece as mais seguras soluções de elevada qualidade para
empresas com necessidades de comunicações submarinas para o cumprimento das
suas missões. Os criadores de negócio, fabricantes, sistemas de instalação por todo
o mundo, permitiram o desenvolvimento de mais de 490,000 km de comunicação
submarina, com quantidade de cabo suficiente para dar a volta ao mundo 12 vezes
no Equador. A presença global da SubCom, é suportada pela pesquisa e
laboratórios líderes de mercado, fábricas, embarcações de instalação e
manutenção, armazéns e equipas de gestão que trabalham em conjunto na
implementação integrada de soluções e upgrades de redes, com incomparável
segurança, suportando as necessidades de telecomunicações, fornecedores de
internet, clientes internacionais e de ciência por todo o mundo. Para mais
informação aceda a: www.SubCom.com

