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SOFTWARE DE MEDIÇÃO DA QUALIDADE DE CONEXÂO 
 
 

Em cumprimento às obrigações previstas no Regulamento de Gestão da Qualidade do 
Serviço de Comunicação Multimídia (RGQ-SCM, Resolução Anatel nº 574/2011, de 
28.10.2011 ), a ALGAR TELECOM disponibiliza, em seu Portal na Internet, o acesso 
ao software de medição da qualidade de conexão (Internet / banda larga).  

 
Qual a finalidade desse software? 

 
O software para medição da qualidade de conexão permite ao Assinante, a qualquer 
tempo, medir a qualidade de seu acesso à banda larga fixa (Internet), visualizando os 
de forma instantânea bem como o histórico de outras medições, com os seguintes 
indicadores: 

 

 Data e hora da medição; 

 Localização da medição; 

 Velocidade instantânea; 

 Latência bidirecional; 
 Jitter; 
 Perda de Pacote 

 
O que devo fazer antes de iniciar uma medição? 

 
O Assinante deverá fechar todos os programas e aplicativos, para minimizar a 
interferência na medição. Mesmo os programas que, via de regra, não utilizem 
conexão com a internet, podem realizar atualizações em segundo plano, de forma 
concomitante à realização do teste de aferição da qualidade, o que pode interferir no 
resultado do teste. 

 
Mensageiros instantâneos, como o MSN e Skype, também devem ser fechados. 

 
É recomendado que ao realizar o teste de velocidade o computador esteja conectado 
diretamente ao modem (ou similar). A utilização de outros equipamentos (como 
roteadores, switches ou hubs) ou rede sem fio pode prejudicar o resultado do teste. 

 
A qualidade das medições é função não só da conexão como também dos 
fatores relacionados acima e das condições de uso dos equipamentos do 
Assinante e da rede interna da residência. 
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Observe que este software não será instalado no computador do Assinante, ficando 
disponível em um endereço da internet. 
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Como acessar o software? 
 

O software poderá ser acessado por meio do link www.brasilbandalarga.com.br, 
disponível na página do seu serviço de banda larga fixa. 

 
Neste endereço carregaremos a página inicial do programa de teste, portanto assim 
que houver o acesso a seguinte tela deverá ser apresentada no seu computador: 

 

 
 

Ao lado esquerdo da tela você encontrará um menu de opções que proporcionará 
acesso a navegação do site, bem como os links inferiores no rodapé da página que 
apresenta os Termos e Condições de Uso e nossa política de Privacidade. 

 

Inicio: 
Retorna ao início do Site. Tela principal de entrada. 

http://www.brasilbandalarga.com.br/
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Teste de velocidade 
 

Nesta tela o usuário poderá selecionar as opções de Teste, Histórico de Resultados e 
Fazer o seu teste agora. 
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Teste: 
 

Apresenta os resultados do Teste e suas variáveis: 
 

Velocidade de download: 
A velocidade do download é a velocidade de recebimento de dados (como um arquivo, vídeo, etc) de outro 
computador ou servidor em qualquer ponto da internet para um computador local. Usuários que não são de 
empresas tendem a realizar mais downloads do que upload. 

 
Velocidade de upload: 
A velocidade de upload é a velocidade de envio de dados (como um arquivo, e-mail, foto, etc.) de um 
computador local para um computador ou servidor remoto em qualquer ponto da internet. 

 
Latência (UDP): 
Latência é o termo técnico para um atraso na conexão. É o tempo que um pacote leva para deixar o computador 
de origem e chegar ao seu destino (unidirecional). Uma maneira prática de medir a latência de uma conexão é 
realizar um teste de ping, onde um pacote de tamanho determinado é enviado até um destino e retorna ao 
computador de origem (latência bidirecional – ida e volta). O tempo gasto ou o tempo de ping é então utilizado 
como uma medida da latência. Quanto menor o tempo de latência, melhor. 

 
Jitter (UDP): 
Jitter é a variação no tempo de chegada dos pacotes, causada por congestionamento na rede. Quanto menor o 
Jitter, melhor. 

 
Perda de Pacotes: 
Um pacote é uma unidade formatada de dados utilizada por redes para enviar informações entre seus usuários. 
A perda de pacotes ocorre quando um dos pacotes não chega ao seu destino, isso pode ocorrer por falha de 
hardware ou baixa qualidade da conexão. É uma medida percentual que representa a razão entre o que foi 
perdido e o que foi transmitido. Quanto menor a perda de pacotes, melhor. 
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Histórico de Resultados 

 
Apresenta os mesmos valores, porém com a cronologia da execução dos testes. 
Para visualizá-lo basta selecionar a aba com o indicador desejável. 
Nesta tela também é possível baixar as informações em arquivo com o formato 
delimitado por vírgula, botão: Baixar CSV. 
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Na opção de Perguntas e Respostas – menu de navegação a esquerda, temos ainda as 
opções: 
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Perguntas e Respostas 
 

Nesta opção o usuário poderá encontrar as perguntas e respostas mais frequentes 
deste tipo de teste. Esta página possui atualização constante, portanto incentivamos o 
acesso sempre que uma dúvida surgir. 
 

 
 
 

Perguntas mais frequentes (FAQ) 
 

a) Como acessar o software para medição da qualidade de conexão? 
O software poderá ser acessado por meio do link 
www.brasilbandalarga.com.br, disponível na página do seu serviço de banda 
larga fixa. 

 
b) O que é velocidade instantânea? 

É a quantidade de dados trafegada na rede em 1 segundo, medida em kilobits 
por segundo (Kbps) 

 
c) O que é latência bidirecional (ping)? 

É o tempo, medido em milissegundos, necessário para uma informação ir a um 
ponto da rede e voltar ao seu computador. 

http://www.brasilbandalarga.com.br/
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d) O que é a variação de latência (jitter)? 
É a variação da latência bidirecional, ou seja, é a diferença de tempo entre cada 
medição de latência. 

 
e) O que é a taxa de perda de pacotes? 

É um índice, expresso em porcentagem, que indica a quantidade de pacotes de 
dados que não chegaram a seu destino. 

 
f) O que é download e upload? 

Download é a transferência de dados de um computador remoto para o seu 
computador local, e upload é a transferência inversa, do seu computador para 
um local remoto. 
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Glossário 
 

Embora o acesso à internet e medição da banda larga sejam simples, estamos 
medindo indicadores técnicos, portanto para uma melhor explicação de cada 
termo, desenvolvemos um glossário que visa esclarecer, siglas, nomes e propósito 
dos termos utilizados. 
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Fale conosco 
 

Caso as informações constantes no nosso site ainda não sejam suficientes ou exista 
alguma dúvida, é possível nos enviar os questionamentos através da tela de contatos. 

 
Para tanto basta o usuário incluir seu nome, correio eletrônico (e-mail) e comentários. 
Assim que estiver pronto, clicar no botão enviar comentários que nossa equipe 
recebera a dúvida e retornará ao usuário uma resposta. 

 
 

 

 
 

Este aplicativo está em constante mudança para melhor atender os usuários da 
banda larga do Brasil, portanto fiquem atentos as novas modificações e indicadores 
que serão criados. 


