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ASAP Telecom 
Quem é a ASAP ? 

• Em 1999 é constituído a “ Brothers IT “ BIT – que atua no mercado 

de tecnologia da informação, com serviços de automação 

comercial, implementação de redes cabeadas e sem fio, fábrica de 

softwares e gerenciamento de servidores e ativos de rede.  

 

• Em 2010 a “ Brothers IT “ BIT constituiu a ASAP Telecom com 

objetivo de prestar consultoria para empresas de telecom, 

diversificando ainda mais nossa linha de serviços. 

 

• Em 2015 a ASAP Telecom passou a figurar como operadora de 

telecomunicações com foco em São Paulo Capital nos mercados 

corporativo e provedores de internet SCM (ISP).  

 
 



Áreas de atuação 

ISP 

Venda de “Links IP Dedicados”  a provedores em todo Brasil 

 

- Entrega em fibra ou rádio, utilizando nossa rede ou de parceiros 

 

- Retirada em um dos 10 POPs próprios ou em mais de 300 POPs de 

nossos parceiros.  
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Áreas de atuação 

Atua no segmento 

CORPORATIVO fornecendo 

Internet e Link Dedicado, para 

empresas que necessitem de 

alta capacidade de tráfego e 

níveis mínimos de 

indisponibilidade.   

 

A partir de Janeiro 2019 

entrará em operação o ASAP 

DATA CENTER, com soluções 

de Collocation.  
 

CORPORATIVO  
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Produtos 
Link Dedicado 



 
Rede própria 
Backbone Grande São Paulo 

Possui cerca de 500 Km de rede própria 

na região metropolitana de São Paulo 



 
Rede Parceiros 
Redes interconectadas a ASAP 

 Algar 

 Eletronet 

 Netell 

 Telebras 

 Vivo 

 Vogel 

 

 



Produtos 

Atua fornecendo internet, 

LINK DEDICADO, para 

empresas que necessitem 

de alta capacidade de 

tráfego e níveis mínimos de 

indisponibilidade, todos os 

contratos são fechados 

entre CNPJ, este segmento 

é responsável por cerca de 

30% do faturamento da 

empresa.  

 

IP Compromisso 

Conexão direta com todo 

conteúdo disponível em 

nossa rede, data center, 

PNI, CDN, IX, Peering além 

de acesso ao conteúdo 

público hospedado por 

diversos clientes e 

parceiros. Este produto é 

muito utilizado por 

provedores como 

contingência de alguns 

conteúdos disponíveis no 

IX-SP (PTT), em momentos 

de lentidão ou 

indisponibilidade do IX ou 

do conteúdo. 

 

Fornece conexão dedicada 

à rede mundial Internet, 

sem limite máximo de 

capacidade, em 

velocidades mínimas e 

compromisso mensal pré-

definidas, entregue nos 

POPs da ASAP. 
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IP Sob Demanda IP Conteúdo 

Banda Aberta nos POPs ASAP-SP e IX-SP 



 
Composição IP 
Mapa AS 264144 

• Algar 

• Level 3 

• Telxius 

• Durand 

• Angola Cables 



 
Modelo de cobrança 
Trânsito IP Sem Compromisso 



 
Modelo de cobrança 
Trânsito IP Com Compromisso 



 
Modelo de cobrança 
Trânsito IP Com Compromisso 



OBRIGADO ! 
clovis.acipreste@asaptelecom.com.br 

www.asaptelecom.com.br 


