
 

 

Cisco fornece plataforma de última geração para o NOW,  
novo serviço de video sob demanda da NET 

 
São Paulo, 18 de julho de 2011 –  A NET, maior operadora de multisserviços via cabo da 

América Latina, selecionou o  Cisco CDS (Content Delivery Systems) para seu novo serviço de 

vídeo sob demanda, o NOW. A solução possibilita que o cliente da NET escolha o conteúdo 

que deseja assistir em seu televisor, na hora em que quiser, com a mais alta qualidade de som 

e imagem, como se tivesse uma locadora dentro de casa. A Cisco também foi a responsável 

pela gestão de integração de sistemas para este projeto da NET.  

 

O NOW foi lançado em abril deste ano, inicialmente para clientes NET HD e NET HD Max em 

algumas regiões na cidade de São Paulo. O serviço agora está sendo expandido para o Rio de 

Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Campinas e Belo Horizonte. A implantação será gradativa e a 

previsão é que o NOW esteja disponível para todos os clientes HD destas cidades até o final do 

ano. Inicialmente, são mais de 2 mil títulos, entre conteúdos pagos (principalmente filmes) e 

gratuitos (conteúdos veiculados pelos canais que fazem parte do pacote do cliente).  

 

“Com o NOW, a NET passa a transmitir milhares de canais personalizados. É um canal para 

cada cliente assistir o que desejar, na hora em que quiser”, afirma Márcio Carvalho, diretor de 

produtos e serviços da NET.  

 

“Ao escolher assistir um conteúdo do NOW, o cliente terá uma transmissão exclusiva para ele, 

totalmente independente dos serviços normais de TV por assinatura ou de banda larga que ele 

já tinha. Isso só é possível graças à alta capacidade da rede de fibra óptica da NET. Essa 

diferenciação tecnológica possibilita à NET ser pioneira e inovadora em vários serviços no 

Brasil: alta definição, 3D, banda larga de ultravelocidade e, agora, na entrega da programação 

de forma personalizada, sob demanda, para assistir quando quiser”. 

 

O Cisco CDS garante capacidades de flexibilidade e escala a NET, atendendo às exigências de 

qualidade e eficiência, necessárias na oferta de VoD. A arquitetura distribuída da solução 

oferece design altamente escalável e descentralizado, o que minimiza o impacto na 

infraestrutura da rede IP e possibilita que os vídeos mais assistidos estejam sempre disponíveis 

nos principais centros de distribuição da NET. 

 

A plataforma da Cisco é composta por um ou mais servidores de distribuição, ou Content 

Delivery Engines, que podem ser agrupados como um único sistema lógico, permitindo assim 



que novos servidores possam ser incluídos facilmente na infraestrutura NET para o 

armazenamento praticamente ilimitado de vídeo e com grande capacidade de distribuição.   

 

Além disso, cada servidor do CDS pode ser otimizado para uma ou mais tarefas, como 

inserção de conteúdo, armazenamento central, armazenamento descentralizado inteligente e 

sistema de distribuição baseado na tecnologia SSD (Solid-State Drive). 

 

 “A tecnologia do Cisco CDS define um formato completamente novo para apresentação de 

serviços avançados de vídeo, oferecendo uma solução muito mais econômica, flexível e pronta 

para o futuro”, destaca Marcelo Ehalt, diretor de Engenharia da Cisco Brasil. "Novos serviços 

como o VoD podem ser implantados, sem comprometer a qualidade e experiência dos 

consumidores, enquanto atendem à necessidade de banda larga e armazenamento das 

operadoras”, completa. 

Set top box produzidos no Brasil 

 

Além de fornecer a infraestrutura para o novo serviço da NET, a Cisco iniciou neste ano a 

produção brasileira de Set Top Box de alta definição para a operadora. O Cisco 4682DVB HD 

Digital Interactive Media Server foi customizado para oferecer o conjunto completo de serviços 

de vídeo da NET, incluindo o NOW, HDTV, 3DTV, guias eletrônicos de programação e jogos 

interativos. A porta USB 2.0 no set-top box possibilita ainda a conectividade a dispositivos 

eletrônicos de consumo, permitindo aos clientes novas formas de diversão tais como fotos e 

áudio em MP3. As melhorias futuras previstas para o desenvolvimento conjunto incluem 

capacidade de gravação de vídeo em formato digital.  

 

SOBRE A NET SERVIÇOS 

 

A NET Serviços é a maior empresa de multisserviços via cabo da América Latina. Presente em 

99 cidades, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 

Florianópolis, Manaus, Brasília e Goiânia, oferece serviços de internet banda larga, telefonia 

fixa e TV por assinatura, de forma verdadeiramente convergente, por meio de um único cabo. 

Em todas as cidades onde está presente, a NET é a principal opção de concorrência em 

telefonia fixa e banda larga, oferecendo preços vantajosos e isonômicos. 

 

Sobre a Cisco Systems       

 

A Cisco (NASDAQ: CSCO) é líder mundial em redes que transformam o modo como as 

pessoas se conectam, comunicam e colaboram. Para informações sobre a Cisco, acesse 

http://www.cisco.com. Para notícias, acesse http://newsroom.cisco.com.  
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