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PROBLEMA – Crescimento 
IX.br São Paulo atinge 1 Tbit/s em 30/11/2015 

Source: Telegeography 



PROBLEMA – Crescimento  
IX.br Rio de Janeiro ultrapassa 100 Gbit/s em 30/11/2015 

Source: Telegeography 



PROBLEMA – Crescimento  
IX.br agregado total atige  1,25 Tbit/s em 30/11/2015 
(100% de crescimento em 1 ano) 

Source: Telegeography 



PROBLEMA – Crescimento (dobra a cada ano) 



PROBLEMA – Crescimento da demanda 
(solicitações de novas ativações) 

(backlog das novas ativações) 



PROBLEMA – Infraestrutura e tecnologia 
•  Mudança de tecnologia 

•  Portas ópticas em vez de portas metálicas 
•  Maior consumo de energia 
•  Maior atenção no manuseio das interfaces ópticas 

•  Infraestrutura de PIX 
•  Necessidade de mais energia elétrica 
•  Necessidade de sistemas DWDM 
•  Necessidadae de mais espaço 
•  Resultando em negociações com PIX para obter mais 

espaço e mais energia 
•  Troca de equipamento 

•  Infraestrutura do PIX Central 
•  Crescimento exige mais energia elétrica 
•  Troca de equipamento 



PROBLEMA – crescimento do número de 
participantes 

•  Mais de 1.000 ASN participantes 
•  Muitos sem conhecimento desejado 
•  Maior tempo de ativação, exigindo explicações 
•  Maior demanda operacional 
•  Muitos solicitando migração de PIX 



PROBLEMA – tamanho da equipe 
  



DESAFIOS  

•  Dimensionar a ativação  
•  Diminuir backlog 
•  Reduzir tempo de atendimento 
•  Mudança na forma do atendimento, maior iteração 

•  Dimensionar equipe de engenharia e arquitetura 
•  Resolver o problema de infraestrutura nos PIXs 
•  Infraestrutura do PIX Central  
•  Planejamento/implantação de rede, DCN e serviços 

•  Dimensionar a operação 
•  Equipe dedicada 24x7, atendimento primeiro nível 
•  Equipe para cuidar da operação, atendimento segundo 

nível 
•  Automatização 

•  Busca por eficiência e automatização 

•  Tudo isso sem comprometer o orçamento 

 



SOLUÇÕES  
Aumentar equipe sem impactar o orçamento. De 9 para 20. 

Equipe atual + equipe de cursos e treinamento IPv6, melhores práticas para AS, 
capacitação de ISP e outros projetos + assessor 



SOLUÇÕES  

•  Dimensionar a ativação (equipe adicional) 
•  Diminuir backlog 
•  Reduzir tempo de atendimento 
•  Mudança na forma do atendimento, maior iteração 

•  Dimensionar equipe de engenharia e arquitetura (equipe atual) 
•  Resolver o problema de infraestrutura nos PIXs 
•  Infraestrutura do PIX Central  
•  Planejamento/implantação de rede, DCN e serviços 

•  Dimensionar a operação (equipe atual + equipe de operação) 
•  Equipe dedicada 24x7, atendimento primeiro nível 
•  Equipe para cuidar da operação, atendimento segundo nível 

•  Automatização (equipe adicional) 
•  Busca por eficiência e automatização 

•  Tudo isso sem comprometer o orçamento 

 



CGI.br – NIC.br – Modelo Financeiro 

.br 

Registro de domínios 
Alocação IP / ASN 

Sistema de 
Nomes 
DNS 
.br 

CGI.br 
NIC.br 

Registro.br 
CERT.br 
Cetic.br 
Ceweb 
Ceptro.br 

 IX.br / IPv6.br/ SIMET.nic.br / etc 

R$ 

Brasileiros 
(física ou jurídica) 

Benefícios 
Melhoria da Internet 

brasileira 



SOLUÇÕES  

•  Novo Datacenter do NIC.br e anel óptico (Frederico Neves)  
•  Crescimento 
•  Redução de custo  

 



Obrigado(a) 
ix.br 



NOVAS LOCALIDADES  

Campo Grande (MS) 
Chapecó (SC) 
Montes Claros (MG) 
Teresina (PI) 
Aracaju (SE) 
Cascavel (PR) 
Joinville (SC) 
Maceió (AL) 
Santa Maria (RS) 
São Luís (MA) 
João Pessoa (PB) 
Foz do Iguaçu (PR) 
 
Crisciuma (SC) 
Uberlândia (MG) 
Novo Hamburgo (RS) 
Santa Rita do Sapucai (MG) 
 

 


