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Abstract. The Internet is present in our day life and it is essential for communication and entertainment. However, Internet providers in countryside of Brazil
have a poor and limited connection in comparison with big cities. This paper
presents an analyze of user profiles from an Internet provider of Brazil countryside and the traffic generated by them in order to know the coherent plans
with the consumption of data of the clients. Based on this analyze it was proposed a recommendation system and them the Internet provider can offer the most
suitable plan.
Resumo. A Internet está cada vez mais presente no nosso dia a dia e se torna
essencial para comunicação e entretenimento. No entanto, provedores de
Internet no Brasil fornecem uma internet muitas vezes limitada em termos de
velocidade, principalmente em locais distantes dos grandes centros urbanos.
Outro problema é uma possı́vel limitação do acesso por meio de uma franquia
de dados. Este artigo apresenta uma metodologia de análise de perfis de
clientes de um provedor de Internet no interior do Brasil e os tráfegos gerados
por estes de modo a saber se os provedores irão oferecer planos coerentes
com o consumo de dados dos clientes. Com base nesta análise foi proposto
um sistema de recomendação para que a empresa possa fornecer o pacote de
dados mais adequado aos seus clientes.
Palavras-Chave: Provedores de Internet, Franquia de Dados, Tráfego de
Dados.

1. Introdução
Muito se discute sobre a inserção de novos pacotes de Internet Banda Larga Fixa com
franquia de dados. O grande problema dessa implantação consiste em uma falta de análise
do tráfego gerado pelos clientes mensalmente, definindo perfis de acordo com o consumo
e a velocidade contratada, para averiguar se os pacotes oferecidos são coerentes com seus
clientes.
A motivação para o desenvolvimento de uma recomendação de planos surgiu após
a grande repercussão sobre a possibilidade da mudança na forma como os planos de
internet são comercializados, de acordo com as regulamentações da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel). A ANATEL visa regulamentar a partir do ano de 2017

as operadoras que comercializam internet ADSL (Assymetrical Digital Subscriber Line)
passando a oferecer pacotes de Internet Banda Larga Fixa com franquia de dados. Com a
possibilidade de regulamentação da Anatel, os provedores de Internet precisam se adaptar
e a fidelização dos clientes se torna mais crı́tica.
Nos últimos anos, a tecnologia streaming que é uma forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vı́deo se desenvolveu no Brasil pela melhora na velocidade
das conexões com a Internet. Por meio de serviços de streaming on-demand é possı́vel assistir filmes ou escutar músicas sem a necessidade de fazer download. Isso possibilita que
o usuário esteja no controle do que vai assistir e quando irá assistir. Tais serviços já são
tarifados em rede de Internet móvel por meio de uma franquia de dados, que é o volume
de dados que pode ser trafegado na rede no pacote contratado, que inclui as informações
enviadas e recebidas.
Este artigo apresenta uma metodologia de estudo do perfil de uso de internet aplicada a clientes de um provedor de internet do interior do Rio Grande do Sul e propõe
um sistema de recomendação para que os gestores do provedor de Internet possam adaptar melhor os seus planos ao seus clientes. A metodologia se baseia no uso de métricas
que possibilitam analisar o tráfego de dados gerado na rede do provedor de acesso. Estas métricas referem-se a uma avaliação do uso de dados e banda dos aplicativos mais
utilizados, segundo dados da pesquisa realizada em dezembro de 2015 do CONECTA 1 ,
plataforma web do IBOPE. A análise dos clientes foi realizada no ano de 2015 e definiu
o perfil dos clientes ativos por meio do tráfego gerado na rede, mapeando o uso de seus
dados e sua respectiva velocidade contratada em um intervalo de tempo. O diagnóstico
permitiu que fosse desenvolvido um sistema de recomendação, a fim de se tornar o principal aliado ao sistema de vendas de novos pacotes de internet fixa com franquia de dados,
maximizando as opções de comercialização para a empresa Tchê Turbo Provedor de Internet.
As principais contribuições desse trabalho são:
• Um estudo de clientes ativos de um provedor de Internet analisando consumo de
dados e planos contratados.
• Proposta de uma metodologia de coleta e análise de dados de perfis de uso de
clientes de provedores de Internet.
• Proposta de um sistema de recomendação para análise de tráfego e franquia de
dados.
Este trabalho está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o estudo de
caso no Provedor de Internet Tchê Turbo. A Seção 3 apresenta a metodologia proposta.
A Seção 4 apresenta a implementação do sistema de recomendação baseado na metodologia proposta. A Seção 5 apresenta as discussões. A Seção 6 apresenta os trabalhos
relacionados. Por fim, a Seção 7, as conclusões do trabalho.

2. Estudo de Caso: Provedor de Internet Tchê Turbo
Informações oferecidas de qualquer forma que, estabelecida entre as partes são denominadas dados. Para tal comunicação ocorrer, os dispositivos de comunicação devem fazer
parte de um sistema de comunicação [Forouzan 2008]. Estas mensagens contêm dados e
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com elas estão as caracterı́sticas que os protocolos encaminham para seus destinatários,
nelas contém informações que também desempenham funções de controle, por isso são
chamados de pacotes que fragmentam dados menores de mensagens longas. Os pacotes
são emitidos por ligações comunicacionais a um encargo, no qual é o mesmo de uma
transmissão total, ou seja, a largura de banda do enlace [Kurose and Ross 2010].
A largura de banda (Bandwidth) de uma rede é a medida da capacidade de transmissão que pode ser transmitido em um certo perı́odo de tempo, determinando a velocidade que os dados passam através desta rede especı́fica. A largura de banda depende
estritamente do meio de transmissão. Esta medida é calculada através do número de bits
transportada em um dado intervalo de tempo. Por exemplo, se a rede tem uma largura
de banda de 5 milhões de bits/segundo (Mbps), significa que ela é capaz de entregar 5
milhões de bits a cada segundo, ou seja, quanto maior a quantidade de dados trafegando
maior terá que ser a capacidade de banda [Peterson and Davie 2013].
Em consequência disso, fala-se, nos dias atuais muito sobre a Computação em Nuvem (cloud computing), que possibilita o acesso de arquivos, além de executar diferentes
tarefas de qualquer computador ou dispositivo móvel que tenha acesso à Internet, sendo
que os dados não se encontram em uma máquina especı́fica, mas sim em uma rede. Dessa
forma surge a tecnologia Streaming que torna as conexões mais rápidas, pois possibilita
o envio de informações multimı́dia, através de transferência de dados [Taurion 2009].
O fluxo de dados trocados na Internet é eminente nos dias atuais, o que gera grandes quantidades de dados (Big Data) muitas vezes salvos em cloud computing, tais como,
streaming, imagens e áudio em tempo real, sensoriamento remoto, dados de sites de redes
sociais, e assim sucessivamente [Dinl 2015].
Nesta perspectiva há um gigantesco volume de dados, o mundo usou mais de
2,8 trilhões de gigabytes, uma quantidade imensurável em 2012. Big data refere-se a
uma vasta quantidade de dados não estruturados que não podem ser alocados em um
único servidor. Pode-se definir em 3 ”Vs”(volume, variedade e velocidade), volume
pela sua grande quantidade de dados, variedade pelos diferentes tipos de informações
e velocidade por sua decorrente inserção de dados gerados a cada momento ao Big
data [Davenport 2014].
Em virtude dos fatos mencionados Big Data reflete um cenário real em que cada
vez mais o volume de dados cresce, que exige uma abordagem capaz de aproveitá-los ao
máximo, sendo que estes fazem parte da rede mundial de objetos interconectados exclusivamente endereçáveis com base na norma de protocolos de comunicação [Dinl 2015].
2.1. Contexto
A empresa Tchê Turbo Provedor de Internet, disponibiliza o acesso comercial para os
clientes por meio de contratos de Internet Banda Larga, no contexto de uma possı́vel
inclusão de pacotes de dados nos planos.
Por muitas vezes um indivı́duo não possui total conhecimento para realizar escolhas entre as várias opções que lhe são apresentadas. Diante deste problema, se faz necessário confiar nas recomendações que são sugeridas por outras pessoas que tenham mais
experiência profissional. Nesse mesmo âmbito no inı́cio da década de 90, foi desenvolvido
o primeiro sistema de recomendação, em seguida uma base de informações que proporci-

onou maior credibilidade do que a recomendação humana [Pimentel and Fuks 2012].
Os sistemas de recomendação aumentam a eficácia do processo de indicação entre
as pessoas, pois proporciona uma recomendação a partir da organização, manipulação,
sumarização e agrupamento das avaliações individuais. Os sistemas baseiam-se em perfis
de usuários para uma recomendação mais eficiente, pois cada indivı́duo possui gostos
diferentes [Pimentel and Fuks 2012].
Nesse sentido adotou-se medidas para avaliar a quantidade de dados que os clientes utilizam nos dias atuais. Para este estudo, foi apenas analisado os clientes conetados
no perı́odo de 01 de Janeiro do ano de 2015 à 31 de Dezembro do mesmo ano. Clientes
que trocaram de plano ou adquiriram no decorrer do ano fora descartados a fim de ter um
análise mais precisa.
2.2. Análise dos clientes
Foram analisados os clientes da empresa Tchê Turbo Provedor de Internet nos quatros
planos mais comercializados.
A Figura 1, apresenta a análise dos clientes da empresa Tchê Turbo refente aos
planos mais comercializado no ano de 2015, sendo eles os planos de: 1Mb, 2Mb, 3Mb,
5Mb e 8Mb, o qual Mb significa Megabit. Através desta análise foi possı́vel determinar
a quantidade do tráfego de dados gerado na rede pelos usuários obtendo um média e uma
mediana da soma total de cada largura de banda.

Fig. 1. Analise mensal de tráfego de dados.

Os dados apresentados na Figura 1 diferenciados por linhas no gráfico, colunas
e cores identificam respectivamente: As linhas em horizontal demonstram a quantidade
de dados gerados em GigaByte; Os tamanhos das colunas apontam os nı́veis de diferença
entre um plano e outro do tráfego de dados em GigaByte. Por fim as cores equivalem na
tabela assim como no gráfico as Larguras de Bandas avaliadas no perı́odo de um mes.

Adotou-se a média para que houvesse um único valor que representa-se o trafego
que os clientes geram por mês referente a sua largura de banda. Entretanto como houve
uma pequena porcentagem de clientes que geram mais tráfego e outros menos, usou-se a
mediana para ter um valor mais preciso em relação à média.
Avaliou-se no perı́odo de Janeiro de 2015 à Dezembro do mesmo ano, 420 clientes
que possuem a largura de banda contratada de 1 Megabit e obteve-se uma média de trafego
anual de 2453 GB e uma mediana de 1689 GigaByte, bem como 1049 clientes cujo banda
contradatada é de 2 Megabit e obteve-se uma média de trafego anual de 1279 GigaByte
e uma mediana de 1840 GigaByte, bem como 159 clientes cuja banda contradatada é de
3 Megabit e obteve-se uma média de trafego anual de 2866 GigaByte e uma mediana de
1904 GigaByte, bem como 282 clientes cujo banda contradatada é de 5 Megabit e obtevese uma média de trafego anual de 2422 GigaByte e uma mediana de 1719 GigaByte e por
fim analisou-se o trafego de 508 clientes cuja banda contradatada é de 8 Megabit e obtevese uma média de trafego anual de 5674 GigaByte e uma mediana de 1820 GigaByte.
2.3. Análise da Conectividade de Aplicativos
Foram analisados os aplicativos indicados pela pesquisa do CONECTA 2 como os mais
utilizados pelos Brasileiros no ano de 2015, a fim de obter um valor de tráfego de dados
que as aplicações geram e sua respectiva velocidade, conforme mostra a Tabela 1. Para
este estudo usou-se dois aplicativos de monitoramento de rede, o GlassWire e o My Data
Manager. O GlassWire é um monitor de rede que visualiza a atividade de rede atual por
tipo de tráfego e largura de banda, e gera gráficos com os indicativos. Por sua vez o
My Data Manager é um aplicativo para dispositivos móveis que apenas gera gráficos de
consumo de dados, ou seja, somente o que foi trafegado na rede em determinado horário.
Tabela 1. Avaliação dos aplicativos.

Aplicativos

Trafego de Dados

Largura de Banda

Netflix

885,6

6

YouTube

377,1

4

Skype

301,6

2

Mapas

282,6

0,4

Facebook

111,3

2

Spotify

86,2

4

Twitter

65,3

2

Linkedin

60,7

3

A Tabela 1 apresenta os resultados da avaliação do tráfego de dados e largura de
banda através do aplicativo de monitoramento GlassWire dos aplicativos em uma hora de
uso contı́nuo. O estudo consiste e uma medida por meio do monitoramento da quantidade
de tráfego que gera cada aplicativo utilizado, assim como sua respectiva largura de banda
2
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que se faz necessária para o funcionamento da mesma. Para confirmar a integridade do
aplicativo de monitoramento o primeiro teste foi realizado com o Netflix que fornece
serviços de streaming de vı́deo, que com uma resolução média gerou 885,6 MegaBytes
de tráfego de dados e necessitou de uma velocidade de 6 MegaBits assim como informa o
próprio site do Netflix.
Tabela 2. Avaliação do tráfego dos aplicativos.

Aplicativos

Trafego de Dados

Istagram

135

Snapchat

132

WhatsApp

39

Loja de aplicativos

30,6

Waze

9,9

Jogos

6,2

Bancos

4,1

A Tabela 2 apresenta os resultados da avaliação do tráfego de dados através do
aplicativo de monitoramento My Data Manager dos aplicativos em uma hora de uso
contı́nuo. O estudo consiste e uma medida por meio do monitoramento da quantidade
de tráfego que gera cada aplicativo utilizado.

3. Sistema de Recomendação: Metodologia Proposta
A recomendação proposta neste artigo foi elaborada a partir de uma metodologia que teve
como objetivo coletar dados referentes ao tráfego de dados que gera os aplicativos, tal
como sua largura de banda mı́nima que necessita para funcionar e uma avaliação que visa
definir o perfil do cliente do provedor.
Este trabalho propôs uma metodologia de avaliação de aplicativos, a partir de uma
definição dos aplicativos mais usados pela população brasileira no ano de 2015. Assim
como o perfil dos clientes da empresa Tchê Turbo, permitindo posteriormente criar um
cálculo para realizar a recomendação.
A Figura 2 apresenta a metodologia que é composta por etapas:
• Etapa 1: consiste em realizar uma análise de tráfego de dados e largura de banda
dos aplicativos mais usados de acordo com a pesquisa do IBOPE. Cada aplicativo
é avaliado de forma individual por um perı́odo de tempo de uma hora.
• Etapa 2: consiste em avaliar a média do tráfego de dados gerados pelos clientes. Para isso é analisado os clientes de cada plano comercializados na empresa,
referentes a largura de banda e posteriormente realizado uma média anual e uma
média mensal do tráfego gerado.
• Etapa 3: consiste em recomendar um plano com franquia de dados para os clientes. Esta recomendação é realizada por meio de um cálculo que depende da
escolha dos aplicativos e do tempo de uso pelo cliente.

Fig. 2. Metodologia para criar a recomendação de plano

Foram propostas duas fórmulas para o sistema de recomendação baseadas nas
análises preliminares e representadas por equações. A Equação 1 resulta em um valor para
a recomendação de planos. Os valores resultantes ficam entre 100 e 1000000 MegaBytes.
A equação é definida como:
Resultados = (

n
X

Aplicativoi ) ∗ QuantidadeHoras ∗ 30

(1)

i=m

onde Resultados representa o resultado da operação, SomatorioApps é a soma dos valores em MegaBytes levantados na avaliação dos aplicativos e QuantidadeHoras é a
quantidade de que o usuário fica conectado por dia, multiplicado por 30 dias. O resultado gerado por meio da equação 1 deverá estar de acordo com análise feita do perfil
dos clientes, se Resultados for igual a 280000 MegaByte recomendará um plano, caso
Resultados for igual a 0, então as opções não foram selecionadas.
A Equação 2 apresenta a soma de todos os aplicativos avaliados neste estudo:

n
X

Aplicativoi := Aplicativom + Aplicativom+1 + . . . + Aplicativon

(2)

i=m

onde ni=m Aplicativoi considera o somatório dos dados analisados de n aplicativos utilizados pelo cliente.
P

4. Sistema de Recomendação: Implementação
A recomendação foi desenvolvida através das métricas expressas anteriormente que usam
os dados de tráfego de dados assim como a largura de banda. A sugestão do plano para o
cliente se dá por intermédio de perguntas ao mesmo, no qual tenha que responder quais

aplicativo usa no dia a dia e por quanto tempo, que quando selecionados pelo vendedor
retorna a recomendação.
O Algoritmo 1 apresenta o pseudo código para recomendação de planos com
intuı́to de auxilar a comercialização dos mesmos. A linha 1 é definida pelo inı́cio do algorı́timo; a linha 2 define o acumulador multiplica iniciando com o valor 1; a linha 3
define o acumulador somadosvalores iniciando com o valor 0; a linha 4 refere-se a
uma condição que se recebido os valores da seleção dos aplicativos então executará as
instruções; a linha 5 verifica se existe valores dos aplicativos, se houver valores, executa
a instrução; a linha 6 realiza a soma quando houver valores de mais que um aplicativo e
guarda em um acumulador; a linha 7 é uma condição que se não houver valores, executa
a instrução a seguir; a linha 8 informa que não existe nenhum valor; a linha 9 refere-se
a uma condição que se recebido os valores da seleção dos aplicativos então executará as
instruções; a linha 10 verifica se existe valores dos aplicativos, se houver valores, executa
a instrução; a linha 11 realiza a multiplicação quando houver o valor de uso dos aplicativos diariamente e multiplica pela quantidade de dias no mês e posteriormente guarda
em um acumulador; a linha 12 é uma condição que se o valor da instrução da linha 11
for maior que 100 MB e menor ou igual a 80000 MB a 13 sugere um plano; A linha 14
é uma condição que se o valor não se enquadrou na primeira condição, irá percorrer até
encontrar a condição adequada.
Algorithm 1 Algoritmo de Recomendação
1: procedure S IS R EC R EGRAS
2:
multiplica = 1
3:
somadosvalores = 0
4:
if recebe valores then
5:
if valores = app then
6:
somadosvalores = (somadosvalores + value)
7:
else
8:
print "Nao existe nada selecionado"
9:
if recebe valores then
10:
if valores = multiplica then
11:
multiplica = (multiplica ∗ value) ∗ 30
12:
if multiplica > 100 e ≤ 80000 then
13:
print "Recomenda-se: 3Mb de Velocidade e 80GB de trafego de dados mensais"
14:
else
15:
if multiplica > 80000 e ≤ 210000 then
16:
print "Recomenda-se: 8Mb de Velocidade e 210GB de trafego de dados mensais"
17:
else
18:
if multiplica > 210000 e ≤ 380000 then
19:
print "Recomenda-se: 16Mb de Velocidade e 380GB de trafego de dados mensais"
20:
else
21:
if multiplica > 380000 e ≤ 440000 then
22:
print "Recomenda-se: 24Mb de Velocidade e 400GB de trafego de dados mensais"
23:
else
24:
if multiplica > 440000 e ≤ 1000000 then
25:
print "Recomenda-se: 32Mb de Velocidade e 680GB de trafego de dados mensais"

Com base no Algorı́timo 1 desenvolveu-se uma página web que é possı́vel selecionar as opções de uso dos aplicativos informadas pelos clientes, com base nessas escolhas
foram realizadas duas simulações. A primeira simulação foi de um perfil de cliente que
usa moderadamente a Internet, apontando os aplicativos que foram selecionados, assim
como o tempo de navegação, de modo que o botão enviar, serve para que as informações
selecionadas sejam mescladas e calculadas. Este primeiro exemplo, os aplicativos usados
são WhatsApp, Facebook e Youtube, com um tempo estimado de usabilidade de 2 horas,

com estes aplicativos. Bem como apresenta a recomendação do plano, baseado nas escolhas feitas pelos usuários, onde cada aplicativo tem um valor de trafego por hora, sendo
assim realizou-se o cálculo que WhatsApp tem tráfego de 39 MegaBytes, Facebook de
111 MegaBytes e YouTube de 377 MegaBytes por hora. A soma desses valores multiplicado por 2 que seria o tempo de navegação selecionado e por 30 que é quantidade de dias
no mês. A largura de banda para a recomendação é baseada na análise feita dos aplicativos. O resultado obtido nesse cálculo recomendou o plano de 3 Mb e 80 GB de tráfego
de dados mensais.
Em um segundo exemplo de utilidade de aplicativos de um perfil de cliente que
usa de forma normal a Internet. Pode ser observada no caso o WhatsApp, FaceBook, Instagram, Netflix, Snapchat, Spotify e Linkedin com um tempo estimado de usabilidade de
5 horas, com estes aplicativos. Bem como apresenta a recomendação do plano, baseado
nas escolhas feitas pelos usuários, onde cada aplicativo tem um valor de tráfego por hora,
sendo assim realizou-se o cálculo que WhatsApp tem tráfego de 39 MegaBytes, Facebook de 111 MegaBytes, Instagram de 135 MegaByte, Netflix 885 MegaBytes, Snapchat
de 132 MegaBytes, Spotify de 86 MegaByte e Linkedin 60 MegaBytes por hora. A soma
desses valores multiplicado por 5 que seria o tempo de navegação selecionado e por 30
que é quantidade de dias no mês. A largura de banda para a recomendação é baseada na
análise feita dos aplicativos. O resultado obtido por esse cálculo recomendou o plano de
16 Mb e 32 GB de tráfego de dados mensais.
Nestas simulações apresentou-se casos em que os usuários mantém uma atividade
moderada e outra normal, de forma que, assim irá se proceder um resultado com dados
que sejam importantes e determinam qual o melhor plano para o cliente.

5. Discussões
Esta discute as principais implicações do estudo dos clientes da empresa Tchê Turbo bem
como dos aplicativos, e como um sistema de recomendação poderia ajudar na fidelização
e captação de novos clientes.
Por meio da análise dos clientes observou-se que a grande maioria dos avaliados
possuem planos com largura de banda inferior ao recomendado. Assim, tornando-se um
ponto a ser trabalhado com o setor comercial do provedor de Internet, pois se hoje a franquia de dados entrar em vigor 11,27% dos clientes avaliados sentirão as consequências
devido ao tráfego gerado mensalmente com base na Largura de banda contratada.
O sistema de recomendação proposto possui vantagens e limitações, nas quais as
vantagens são identificadas e demonstradas na recomendação por velocidade, pois são
coerentes ao uso da largura de banda das aplicações da mesma forma que auxilia na
indicação de planos aos novos Clientes. Outra vantagem foi identificar os clientes com
um consumo excessivo de dados, e que poderão em no futuro sofrerem com a limitação
da franquia de dados.
Uma das principais limitações é no fornecimento dos dados pelos clientes que
muitas vezes não têm conhecimento quais dispositivos possam estar consumindo a banda.
Até mesmo atualizações frequentes dos smartphones podem estar consumindo Internet
sem que o cliente perceba.
Cabe ressaltar que a principal contribuição do trabalho realizado foi a proposta de

uma metodologia de coleta e análise de dados de perfis de uso de clientes de provedores
de Internet. A metodologia pode ser adotada facilmente por qualquer provedor.

6. Trabalhos relacionados
Nesta seção são apresentado alguns dos trabalhos relacionados. Os trabalhos abordam
estudos do lado cliente e do lado servidor.
[Wilma E. Rosado 2016] propôs recomendações de caracterı́sticas ergonômicas
para Interfaces de Sistemas de Monitoramento de Redes Baseadas em critérios de usabilidade. O problema relacionado às interfaces de monitoramento de redes atuais, são
técnicas e não apresentam facilidade de uso para usuários com pouco conhecimento
técnico. Desse modo a solução transpõe que um conjunto de recomendações de caracterı́sticas ergonômicas baseadas em critérios de facilidade de utilização de sistemas de
monitoramento, através de uma avaliação de interfaces de monitoramento utilizadas pela
sociedade de gerência e operação de redes aplicada a uma metodologia que utiliza ferramentas de medidas quantitativas, que divididas em três etapas, a de levantamento de
perfil a fim de identificar os usuários, atribuição de pesos a cada recomendação por grau
de importância e avaliação de conformidade de cada recomendação, de modo que utilizando as informações anteriores para calcula-se o grau de adequação. O resultado deste
trabalho sucedeu-se na adequação, de forma que seja feita a recomendação de um plano
mais coerente aos clientes.
[Breno Santos 2016] trata em seu trabalho sobre a caracterização do comportamento dos clientes de Vı́deo ao vivo durante um Evento de Larga Escala, no qual estes são
uma realidade cada vez mais comum na Internet, assim como os provedores de serviços
vem transmitindo cada vez mais os conteúdos de infraestrutura baseada em cloudcomputing.Porém neste contexto, não conhecer o comportamento dos clientes mediante eventos
ao vivo pode resultar em serviços de baixa qualidade e insatisfação por parte destes investindo de modo superestimado no qual iria implicar em custos de operação elevados. Desta
forma Os autores analisaram a ocupação da transmissão de 64 partidas de futebol durante
a copa do mundo da FIFA em 2014 nos servidores de um dos principais provedores de
conteúdo do Brasil para identificar as principais caracterı́sticas do comportamento de clientes e capturá-las e com estas informações foi criando um gerador de cargas. Assim os
resultados desta análise indicaram a existência de pouca variação no comportamento dos
clientes durantes os jogos, constatando que a maioria das sessões são longas fazendo com
que grande parte dos clientes tivessem uma única sessão durante os eventos. Com base
na abordagem de caracterização do comportamento dos clientes para avaliar a carga no
provedor de acesso de multimı́dia em eventos de grande escala. Nesse contexto é possı́vel
avaliar o tráfego dos clientes durante determinado tempo relativo ao plano contratado.
[Alexandre Heideker 2016] abordou o tema sobre gerenciamento flexı́vel de Infraestrutura de acesso público à Internet com NFV. Devido a grande demanda de usuários
conectados simultaneamente em redes Wi-Fi necessita-se de um fornecimento dinâmico
e elástico das infraestruturas de telecomunicação provedoras de serviços de internet para
proporcionar maior flexibilidade e qualidade de serviço com uma perspectiva de redução
no custo financeiro e ambiental. No gerenciamento de infraestrutura de acesso público
à Internet por meio da utilização de funções de rede virtualizadas (VNF – Virtualized
Network Function) de forma dinâmica de elasticidade, assim como melhorias no gerenci-

amento do NAT (Network AddressTranslator) para ambientes com grande quantidade de
usuários conectados. Foram avaliadas propostas, que mostraram uma alternativa para o
tratamento de tráfego, além de permitir novas funções de rede que podem ser implementadas para suprir outras demandas deste contexto. Sendo que na abordagem de gerenciar
a infraestrutura de acesso à internet é possı́vel verificar qual será o tamanho do tráfego da
rede no provedor e a largura de banda atualmente em uso.
[Rhodney Simões 2014] apresentou o gerenciamento da elasticidade em nuvem
privada e hibridada, no qual o problema é como criar novos recursos para atender a demanda dos serviços oferecidos em nuvem por meio de gerenciamento da elasticidade na
perspectiva de que sejam alocados e liberados dinamicamente. Neste contexto a definição
de métricas e configuração de limiares para tomada de ações de elasticidade auxiliando
a manutenção da qualidade aliada ao controle de custos para alocar e liberar VMs com
o objetivo de oferecer um tempo de resposta adequado para os clientes. Foi avaliado
através da técnica de cloudburstque que ocorre no contexto de Smart Grid divido em
três módulos responsáveis por tarefas distintas, mas que se complementam, sendo eles:
geração, distribuição e clientes, estas métricas de utilização geram instabilidade na criação
e liberação de VMs. Com isso começaram a serem usadas métricas de aplicação que gerou
resultados estáveis.
[Bivas Bhattacharya 2015] apresenta uma proposta de um Software com controlador embutido nos dispositivos móveis (MD) para implementar aos usuários uma
polı́tica que fornece preferências, diante de escolhas nas aplicações. Porém quando vários
usuários ou aplicativos compartilham a mesma rede a largura de banda precisa ser compartilhada entre eles. Nisso o TCP é aplicado pois garante a equidade entre os diferentes
usuários ou aplicativos. A solução para casos onde um canal sem fio se degrada, é a tecnologia de rede Software Defined Network (SDN), propondo incorporar um switch virtual
e um Controlador de SDN dentro do MD. Assim as saı́das seriam implicadas e compartilhada em vários canais virtuais possibilitando garantia de uma banda minı́ma.
[Patrick Hosein 2016] trata que devido o crescimento das tecnologias e o uso de
redes sem fio, o número de assinantes aumentou nos últimos anos, o que de certo modo
obstrui o fluxo de redes. Assim, uma das soluções para um crescimento exponencial de
todo este tráfego, é a sua gestão, sendo que a melhor maneira de controle, é o preço. Desta
forma, o artigo aborda como as implicações estratégicas são realizadas no desempenho
de rede, assim como na elaboração de planos que classificassem os usuários.
Observou-se nesses trabalhos a necessidade do controle de tráfego analisado em
dois grupos: Cliente e Servidor. Do ponto de vista do cliente os trabalhos apresentaram
avaliações de tráfego em determinados horários de uso, observando qual é o comportamento do cliente mediante seu plano contratado. Por outro lado, na perspectiva do servidor, os trabalhos analisam a quantidade de tráfego gerado pelos usurários, com o intuito
de verificar se os provedores estão preparados para uma grande quantidade de tráfego simultaneamente. Por fim apresentou uma metodologia que avalia o tráfego dos clientes por
largura de banda, avaliando quanto de trafego gera, assim como a largura de banda que
utiliza com o uso dos aplicativos indicados pelos clientes e com base nessas avaliações
demonstra um cálculo para a recomendação de plano mais coerente ao perfil do cliente.

7. Conclusões
Neste artigo foi apresentado uma proposta de metodologia de recomendação de novos pacotes de planos com franquia de dados para de provedores de Internet baseado no estudo
de caso da empresa Tchê Turbo Provedor de Internet. A metodologia proposta é constituı́da por três etapas, sendo a primeira de Análise dos aplicativos, a segunda de Análise
dos perfis dos clientes e por fim um cálculo que gera a recomendação dos planos.
Com a adequação à proposta de recomendação de planos, a empresa terá um ganho
significativo: desde a sua abordagem ao cliente, além de recomendar algo mais coerente
com o perfil do usuário. A empresa poderá analisar novamente os dados sempre que
necessário para criar e adequar planos de largura de banda prevendo a inserção de pacotes
de franquia de dados.
Um dos trabalhos futuros é o desenvolvimento de um sistema de predição de consumo de dados pelos clientes. Tal sistema poderia ser desenvolvido com base no estudo já realizado e utilizando-se técnicas de Inteligência Artificial ou até mesmo modelos
analı́ticos seria possı́vel prever o crescimento do consumo de dados pela empresa.
Como outros trabalhos futuros, pode se citar a aplicação da proposta na empresa
por meio de um projeto piloto. Outros trabalhos futuros podem incluir o detalhamento
do perfil dos clientes, levando em conta a quantidade de dispositivos conectados na rede
local, bem como a criação de um plano para avaliação por um tempo determinado para os
novos clientes e posterior recomendação do plano correto com base na análise realizada
neste perı́odo.
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