
 

 

 

 

Comunicado de imprensa 
 
Sparkle expande ainda mais seu alcance no Brasil com um novo 
ponto de presença em Fortaleza 
 
Com o segundo PoP em Fortaleza e o décimo quarto no país, Sparkle melhora ainda mais a 
conectividade no Brasil e nas Americas 

 

Roma / Fortaleza, 27 Abril 2022 

Sparkle, a primeira a maior prestadora de serviço de internet na Itália e uma das dez maiores operadoras globais, abre um 
novo Ponto de Presença (PoP) em Fortaleza IX.Br para suportar a crescente demanda de conectividade internacional no 
Brasil. Nosso segundo PoP em Fortaleza e décimo quarto no Brasil amplia a presença e capilaridade da Rede de Sparkle no 
Brasil - com presença hoje em dia em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e  Salvador - consolidando assim nosso 
liderança como Tier-1 em Latam e um dos mais importantes fornecedores de transito IP nas Americas. 

O PoP está de fato totalmente integrado ao backbone global Tier-1 IP da Sparkle, que possui ampla cobertura na América 
Central e do Sul, com pontos de presença na Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Panamá, Peru, Porto Rico e 
Venezuela. Além disso, graças às suas redes terrestres e submarinas, incluindo as duas novas vias expressas, Seabras-1 no 
Atlântico e Curie no Pacífico, Sparkle oferece quatro rotas diversificadas de conectividade entre a América do Sul e a 
América do Norte, garantindo redundância completa e uma experiência de dados de alta qualidade. 

Ao se conectar a esse novo PoP, os provedores de rede, ISPs, OTTs, provedores de conteúdo e aplicativos, poderão se 
beneficiar de toda gama de serviços IP oferecidos pela Sparkle como Trânsito IP Seabone,  Serviço de mitigação DDoS - que 
concede aos clientes a opção de autoproteger suas redes de ataques DDoS - e da Solução NAP Virtual - que permite o 
acesso aos principais Pontos de Troca de Tráfego (IXPs) sem a necessidade de construir qualquer infraestrutura própria. 
Temos uma promoção orientada a novos clientes que desejam experimentar uma nova experiencia no Trânsito IP. Por 
favor entrar em contacto com Seabone team para majores informacoes. 

 

Sobre a Sparkle 

Sparkle é a operadora global do Grupo TIM: a primeira provedora de serviços de atacado internacional na Itália e a oitava no 
mundo, possui uma rede de fibra proprietária que se estende por 540.000 km pela Europa, África, Américas e Ásia. Graças 
às plataformas IP & Data, Cloud e Data Center, Corporate, Mobile e Voice, a Sparkle oferece uma gama completa de 
soluções de TIC para operadoras de telefonia fixa e móvel, ISPs, OTTs, provedores de serviços de mídia e conteúdo, 
Provedores de Serviços de Aplicativos e empresas. multinacionais. A força de vendas da Sparkle está ativa em todo o 
mundo, com presença direta em 34 países. 
Saiba mais sobre o Sparkle seguindo os perfis do Twitter e do Linkedin ou visitando tisparkle.com 

 

Contatos de mídia 
+39 06 368 78231 
sparkle.communication@tisparkle.com 
Twitter: @TISparkle 
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