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ABSTRACT 
Currently, operators are increasinglyinterested in 
absorbingseveraltechnologies. Amongthem, MPLS 
hasbeenoutstanding for providingnumerousresources, whichresult 
in a satisfactoryadhesion. Withinthis frame wecan observe 
theinteractionofthePseudowireservicethatisbeingwidelyused in 
mediumcompanies, providingsupport for 
multipleplatformsandintegrationofremote networks 
withthesametechnology. 
WithinthispurposewewillbeshowingtheoperationofPseudowiretech
nology in simulatedscenariosimplementedwithinthe MPLS 
backbone, withthreedifferentprotocols, usingthe tool GNS3 
withroutersmodel cisco c7200 and IOS version c7200-jk9o3s-
mz.124-7a.image. 

Keywords: MPLS, Pseudowire, frame-relaey, PPP, Ethernet, 
Label, virtual circuit, PE, P e CE. 

1. RESUMO 
De maneira crescente as operadoras estão cada vez mais 
interessadas em absorver diversas tecnologias, dentre elas o 
MPLS vem se destacando por prover numerosos recursos 
tornando satisfatório sua adesão, dentro desse escopo podemos 
observar a interação do serviço Pseudowire que está sendo 
bastante utilizada em empresas de médio porte, oferecendo 
suporte a múltiplas plataformas e integração de redes remotas de 
mesma tecnologia. Dentro desse propósito estaremos mostrando o 
funcionamento da tecnologia Pseudowire em ambientes simulado, 
implementada dentro do backbone MPLS com três protocolos 
diferentes, utilizando a ferramenta GNS3 com os roteadores de 
modelos c7200 da cisco com versão do IOS c7200-jk9o3s-
mz.124-7a.image. 

Palavras-chave: MPLS, Pseudowire, Frame-relay, PPP, Ethernet, 
rótulo, Circuito virtual, PE, P e CE. 

2. INTRODUÇÃO 
O MPLS é amplamente apresentado no mercado, de modo que 
aumentou o interesse dos provedores pelos serviços, devido não 
ser apenas uma oportunidade de negócio, mas de grande 
importância para o melhor atendimento dos clientes e suas 

demandas.  A utilização da tecnologia MPLS em 
backbonesmodernos, possibilita vários benefícios, minimizando 
as complexidades das tecnologias utilizadas anteriormente nas 
operadoras, fundamentados em tecnologias de camada 2, no qual 
provocam problemas de escalabilidade, desempenho e 
administração. Assim, a tecnologia também permite a utilização 
de aplicações convergentes, no qual a tecnologia vem sendo 
bastante aprazível para o mercado moderno onde se busca 
soluções para a implementação de redes práticas, econômicas e 
interoperáveis. 

3. JUSTIFICATIVA 
Devido à grande necessidade de acesso aos serviços ofertados e o 
crescimento imoderado na utilização da Internet, as empresas seja 
ela pequena, média ou grande, necessitam de eficiência em seus 
relacionamentos, com isso surgiu a necessidade na qualidade de 
serviço e eficiência na rede utilizada. 

Os Backbones que possuem tecnologia antiga como por exemplo 
camada dois do modelo OSI, enfrentam dificuldades de 
desempenho e escalabilidade. 

O MPLS nos proporciona diversas vantagens e privilégios, 
permitindo o uso de redes convergentes de alta velocidade e 
interoperáveis com a unificação de voz, vídeo e dados, ou seja, 
uma rede com diversas aplicabilidades e parâmetros de qualidade 
de serviço QoS e orientação do tráfego. Com esse talento, as 
tecnologias MPLS (MultiProtocolLabelSwitching) e Pseudowire, 
possibilitam a implementação de sistemas tecnológicos utilizando 
o Frame-Relay, PPP e Ethernet entre outras. Não é apenas uma 
forma de acompanhar as novas tecnologias do mercado e com isso 
se manter atualizado, mas de atender as necessidades dos clientes. 

4. OBJETIVO  
4.1 Objetivo Geral 
Este artigo científico tem como objetivo a implementação do 
Pseudowire em rede com backbone em MPLS, utilizando os 
protocolos Frame-Relay, PPP e Ethernet em um cenário 
simulado. 
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4.2 Objetivo Específico 
Criar um ambiente simulando uma rede com backbone em MPLS, 
utilizando a tecnologia Pseudowire, baseada no padrão Ethernet, 
Frame-Relay e PPP. Interconectando uma matriz à uma filial 
através de uma VPN de camada dois, possibilitando o cliente que 
utilizar a referida tecnologia, uma comunicação ponto a ponto 
simulando um cabo crossover entre matriz e filial. 

5. MPLS 
A Tecnologia MPLS (MultiprotocolLabelSwitching) é uma 
tecnologia em crescimento que possibilita o aumento do 
desempenho nos encaminhamentos de pacotes, como também 
possibilita a implementação de Qualidade de Serviço (QoS), 
Redes Virtuais Privadas (VPN), engenharia de tráfego (TE), 
Pseudowire, entre outras tecnologias. 

5.1 Funcionamento 
Todos os pacotes ao chegaram ao roteador PE de uma rede MPLS 
recebem uma nova identificação, está é conhecida como rótulo, 
onde cada ativo (PEs e Ps), que compõem a rede, irá tomar 
decisões de encaminhamento com base nesses rótulos, assim 
evitando o intenso processo de overhead dos roteadores. O 
protocolo MPLS permite também a inserção de mais de um rótulo 
através do campo “s” do cabeçalho, dessa forma o último rótulo a 
ser inserido na pilha será o primeiro a ser retirado. 

5.2 Componentes da arquitetura 
Label (Rótulo): é uma marcação colocada no início do pacote 
dentro de um backbone MPLS para agilizar o fluxo de tráfego 
dentro da rede de uma operadora. 

LDP (LabelDistributionProtocol): responsável pela associação de 
rótulos a prefixos IPs com a finalidade de divulgação de rotas, 
através de constantes mensagens de hello para cada roteador que 
compõem a rede MPLS são montadas as tabelas de roteamentos.  

LIB (LabelInformation Base): é uma tabela de roteamento 
montada a partir do protocolo LDP que associa as interfaces do 
roteador aos rótulos, ou seja, cada roteador saberá por qual 
interface receberá e enviará o pacote rotulado. 

FIB (ForwardingInformation Base): esta tabela tem a finalidade 
de gerenciar decisões de encaminhamento de rótulos para 
qualquer IP de destino, com isso todos os roteadores saberão para 
qual interface de saída deverá enviar o pacote, se um determinado 
pacote não está localizado essa tabela o pacote será descartado. A 
partir da referida tabela FIB pode-se contemplar a topologia dos 
protocolos IP da rede como por exemplo BGP e OSPF. 

LFIB (LabelForwardingInformation Base): criada por 
equipamentos que pertencem a um domínio MPLS. A tabela LFIB 
é responsável por identificar por onde o pacote chega (interface de 
entrada), e por onde o pacote sai (interface de saída), através de 
uma origem e destino. 

FEC (forwardEquivalenceClass): segundo (MENDONÇA, 2009), 
se trata de uma classe de pacotes. Tem a função de atribuir classes 
para todos os pacotes dentro da rede MPLS, ou seja, o pacote ao 
ingressar dentro do backbone este será inserido dentro de uma 
classe, alguns parâmetros podem ajudar a classificar os pacotes 
como: 

● ID do protocolo 

● Pacotes pertencentes a mesma origem e destino 

● Pacotes com prioridade como voz e vídeo 

LSR (LabelSwitchingRouter): localizado no núcleo da rede MPLS 
tem a função de fazer a troca do rótulo de entrada por um rótulo 
de saída, este procedimento recebe o nome de “Label Swapping”, 
após processado o pacote será encaminhado para o PE de destino. 

LSP (LabelSwitched Path): é um percurso por onde os pacotes 
irão trafegar dentro da rede MPLS, faz parte do LSP os roteadores 
“PEs” de entrada, “Ps” centro da rede e “PEs” de saída. 
Comparado a um circuito virtual Frame-Relay ou ATM, 
exemplificando os pacotes da entrada (origem) e da saída 
(destino), são unidirecionais podendo ser dinâmico ou estático. 

LER (Label Edge Router): Também conhecido como PE 
(Provider Edge), este roteador está localizado nas bordas de todos 
os backbones MPLS com a função de adicionar rótulos a todos os 
pacotes de ingresso, desta forma o pacote segue rotulado por toda 
rede MPLS até o penúltimo roteador, onde o rótulo é retirado 

6. PSEUDOWIRE 
A tecnologia MPLS por ser uma infraestrutura de rede 
multiserviço possibilita a utilização do serviço do Pseudowire. A 
utilização do MPLS fará com que ocorra a agregação e o 
transporte de várias tecnologias, como por exemplo Frame Relay, 
PPP e Ethernet. Esse serviço pode ser feito de modo a agregar 
dentro de uma só rede ocorrendo um gerenciamento uniforme do 
sistema possibilitada pelo Pseudowire. Dessa forma, são criados 
circuitos virtuais, que simulam um circuito ponto a ponto e prover 
um serviço único na rede MPLS. Este circuito poderá ser visto 
pelo cliente como um circuito dedicado, onde o mesmo é 
direcionado a um determinado serviço.  

Provedores de serviço são habilitados pelo Pseudowire 
conectando diversos sites de clientes à rede da camada de enlace. 
Uma única infraestrutura agregada de rede baseada em pacotes é 
utilizada e isso possibilita os provedores de serviço distribuir 
conexões da camada 2 na rede MPLS, não havendo necessidade 
de isolar a rede. Assim, o serviço irá fornecer uma estrutura usual 
para encapsular e transportar o tipo suportado de tráfego da 
camada 2 atuando através do núcleo de rede MPLS. 

6.1 Como o Pseudowire trabalha 
Quando uma rede MPLS prover serviços Pseudowire, os quadros 
de camada 2 do modelo OSI chegam na serial de entrada do 
roteador PE. Onde os quadros são agregados dentro de um pacote 
MPLS empregando uma pilha de rótulos pelo roteador PE de 
entrada. O roteador PE de entrada irá encapsular os quadros 
dentro da pilha de rótulos MPLS e encapsular o quadro através da 
rede MPLS para o roteador PE de saída. 
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6.2 Benefícios do Pseudowire 
 
Relacionamos alguns benefícios que habilita o tráfego de dados de 
camada 2 na rede MPLS: 

● O transporte de qualquer pacote pode ser feito dentro 
desta tecnologia dentro de um backbone sem distinção 
de cliente; 

● Segue os padrões para transportes de pacotes de 
camada 2 pelo MPLS;  

● O uso Pseudowire é imperceptível para o usuário. A 
utilização esta tecnologia favorece a interconexão entre 
sites. 

7. FRAME-RELAY, PPP e ETHERNET 
7.1 Frame-relay 
De acordo com (TANENBAUM, 2003), a tecnologia Frame 
Relay e uma rede orientada a conexão sem controle de erro e 
fluxo, por isso não é semelhante a uma rede LAN de área extensa, 
promove interconexão de LAN's instaladas em várias empresas, 
por ser uma tecnologia de sucesso encontramos sua utilização em 
alguns lugares. 

De acordo com (ODOM, 2013), o Frame Relay e semelhante a 
camada de enlace do modelo OSI, seus cabeçalhos são utilizados 
apenas para que os pacotes trafegam pela rede da mesma forma 
que os cabeçalhos Ethernet. 

Frame Relay oferece recursos e vantagens quanto ao enlace WAN 
ponto a ponto, define frames relays como: rede multiacesso, ou 
seja, dois ou mais dispositivos podem se conectar 
simultaneamente, entretanto não possibilita o envio de broadcast 
por meio da camada de enlace, são chamadas de redes multi 
acesso sem difusão, por ser multi acesso exige a identificação no 
qual o roteador remoto irá ser endereçado, tal endereço é 
conhecido como DLCI (Data Link Connection Identifier). 

7.2 Características do Frame-Relay  
 
O formato dos quadros Frame Relay é definido inicialmente com 
os campos de delimitação, de início e fim do quadro. Sua 
representação quanto ao valor do campo é sempre o mesmo, como 
um número hexadecimal ou número binário como apresentado na 
tabela 1.  
 
Formato do quadro Frame Relay.Comprimento do campo em bits. 

Flags      
Endereço 

       
Informação 

          
FCS 

Flags 

Tabela 1: Formato do Quadro Frame Relay. 
Fonte: (Filippetti, Marcos Aurélio CCNA 5.0 guia complemento 

de estudo. p, 446) 

7.3 PPP 
O PPP pode ser uma alternativa em conexões seriais ponto a 
ponto entre equipamentos de diversos fabricantes. Tem a 
finalidade de atender e verificar o tráfego entre roteadores cliente 
e provedores ISP através de recursos método de enquadramento 
que mapeia o início e fim do quadro seguinte de modo a detectar 
possíveis erros. Outro recurso bastante utilizado é o controle de 
enlace utilizado para ativar, testar e desativar caso necessário link. 

O protocolo que realiza essas atividades é chamado de LCP (Link 
ControlProtocol), protocolo de controle de enlace, ele reconhece 
circuitos síncronos e assíncronos e codificações orientadas a bytes 
e bits. O NCP (Network ControlProtocol), protocolo de controle 
de rede interage com as camadas de rede de modo independente 
para cada subcamada.  

 

  REDE IPv4, IPv6  

 
ENLACE 

Network ControlProtocol 
(NCP) 
Link ControlProtocol (LCP) 
ISO HDLC 

 
PPP 

FÍSICA RS-232            EIA/TIA-449 
V.24                 V.35 
HSSI                 ISDN 

 

Tabela 2: Pilha de protocolos que compõem o protocolo PPP. 
Fonte: CCNA 5.0 guia complemento de estudo. Autor Filippetti, 

Marcos Aurélio página 442. 

7.4 Ethernet 
O padrão Ethernet já está no mercado há mais de 20 anos. É um 
protocolo extremamente simples, flexível e confiável, de baixo 
custo e de fácil manutenção. Existe um motivo para não se usar 
Ethernet em longas distâncias, antigamente, era a limitação 
imposta pelo meio de acesso disponível na época. Com a evolução 
da fibra óptica, Ethernet passou a ser uma alternativa de baixo 
custo para cenários WAN. O elemento existente na ponta do 
cliente (chamado de CE) pode ser um Switch Ethernet 
convencional ou um roteador (depende do resultado desejado), e é 
conectado à MEN por meio da interface de rede do usuário (UNI), 
o que seria uma interface Ethernet comum, que opera a 10 Mbps, 
100 Mbps ou 1 Gbps. De modo análogo ao que vimos em Frame-
Relay, nas redes WAN Ethernet, ao invés dos DLCIs, temos os 
endereços MAC tradicionais. E no lugar de PVCs, temos os EVCs 
(Ethernet Virtual Circuits), que são VLANs. Apesar da 
simplicidade, redes EthernetWAN podem ser construídas sobre 
redes MPLS (Ethernet over MPLS), e também sobre outros tipos 
de redes. Para o usuário final, é totalmente transparente o tipo de 
rede utilizado. O que ele enxergará é uma conexão Ethernet fim-
a-fim. Isso permite que vários clientes possam usar o mesmo 
número de VLAN e terem seus dados separados e protegidos 
dentro da rede. Entre as tecnologias citadas neste capítulo 
construímos os cenários simulados exemplificando o funcionando 
do Frame relay, PPP e Ethernet dentro do backbone MPLS com 
implementação do Pseudowire mostrado nasfiguras 1, 2 e 3.  
(CCNA 5.0 Filippetti, Marco Aurélio p, 462). 
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Figura 1: Cenário Frame Relay 
(Autoria própria) 

 

 
Figura 2: Cenário PPP 

(Autoria própria) 
 

 
Figura 3: Cenário Ethernet 

(Autoria própria) 
 

8. ATUAÇÃO DO PROTOCOLO DE 
ROTEAMENTO IGP (OSPF) 
Nos roteadores do backbone o protocolo OSPF está atuando da 
seguinte forma: 

De acordo com a figura 4, tanto os roteadores PEs (R1 e R4), 
quanto os roteadores Ps (R2 e R3), só tem acesso as  redes 
diretamente conectadas. É necessário o uso de protocolos IGPs 
para divulgação de rotas dentro do mesmo AS, o protocolo 
utilizado neste backbone em questão é o OSPF , desta forma, 
todos os roteadores da operadora estão com o referido protocolo 
atuando para conseguir acesso às demais redes. O roteador PE 
(R1) é detentor das redes 1.0.0.0/24 e 172.1.0.1/32, através do 
protocolo OSPF e consegue enxerga as redes 2.0.0.0/24, 
3.0.0.0/24, 172.2.0.1/32, 172.10.0.1/32 e 172.20.0.1/32 formando 
assim roteamentos convencionais de forma a montar tabelas de 
roteamento. 

 

 

Figura 4: Criação da tabela de roteamento IP 
(Autoria própria) 

 

8.1 Atuação do LDP – Montando a tabela 
de roteamento de rótulos LIB e LFIB 
Através da atuação do protocolo LDP, podemos verificar a 
associação dos prefixos IPs a rótulos, na medida em que a 
inclusão do rótulo é feita no pacote, esta, é informada as demais 
adjacências. Com a chegada do pacote no roteador de borda PE 
(R1) no backbone MPLS é montada uma tabela LIB de 
roteamento e LFIB de rótulos, podemos observar na figura 5 a 
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inserção do rótulo 19 no PE (R1), ao passo que o rótulo chega no 
roteadores P (R2), este será comutado, ou seja, o roteador 
receberá o pacote rotulado e identificado o próximo roteador 
vizinho e enviará o pacote, realizando a troca do rótulo de entrada 
(19), por um novo rótulo de saída (17), com a chegada do rótulo 
em questão no roteador P (R3) acontecerá o mesmo procedimento, 
onde o rótulo (17) será analisado, substituído por o rótulo (16) e 
encaminhado ao roteador de borda PE (R4), logo o rótulo será 
retirado e o pacote será enviado ao destino. Dentro de uma rede 
MPLS todos os roteadores irão montar suas respectivas tabelas 
LFIB e consequentemente mantê-las atualizadas, desta forma, será 
determinada uma LSP, onde serão enviados todos os pacotes 
semelhantes a sua FEC.  

 
Figura 5: Tabela de direcionamento de rótulos 

(Autoria própria) 
 

9. FUNCIONAMENTO O SERVIÇO 
PSEUDOWIRE BASEADO NA 
ESTRUTURA DA OPERADORA 
Através de uma estrutura MPLS fornecida pela operadora, o 
cliente pode utilizar os recursos disponíveis no ato da contratação. 
A estrutura fornecida pela operadora divide-se em duas partes: 

A primeira são os roteadores de borda que tem a função de 
receber os pacotes e adicionar rótulos de acordo com sua classe 
pré-estabelecida pela sua origem e destino. Os pacotes chegaram 
ao roteador PE (R4) através da porta serial 1/1. O PE irá consultar 
sua tabela LFIB (LabelForwardingInformation Base), e a partir 
desta tabela os rótulos são inseridos no pacote, sendo um deles o 
rótulo do IGP, e o outro o rótulo do serviço Pseudowire, enviando 
o pacote rotulado através da serial 1/0. O protocolo MP-BGP é 
quem transporta os rótulos do IGP e do Serviço (Pseudowire), 
através da interoperabilidade do protocolo com os demais PEs do 
backboneMPLS. O MP-BGP irá atuar diretamente com o cliente 
da operadora, de modo a criar roteamentos virtuais a partir de 
tabelas, diferentemente dos roteamentos convencionais. 

A segunda parte são os roteadores P que tem a função de comutar 
os rótulos dentro do backbone MPLS, utilizando alguns protocolos 
de distribuição de rótulos, tais como LDP 
(LabelDistributionProtocol) que utiliza o mapeamento de rotas 
para divulgação dos rótulos e OSPF (Open Shortest Path First), 
protocolo de roteamento, classless que entende máscara de sub 

rede, para divulgação de rotas, realizando assim o labelswapping, 
procedimento este realizado apenas pelos roteadores Ps (R2 e R3) 
do backbone MPLS.   

Na porta serial 1/1 do roteador PE (R4) está configurado o serviço 
Pseudowire, onde podemos transmitir vários pacotes de 
múltiplastecnologias, por exemplo PPP, Frame Relay e Ethernet, 
dentre outros, de modo a integrar as referidas tecnologias em 
questão há uma única rede. Com isso são criados circuitos virtuais 
que emulam uma rede ponto a ponto e provê uma única função 
dentro do backbone. Essa configuração é totalmente transparente 
para o cliente de maneira que as redes remotas matriz e filial, irá 
se comunicar como se estivesse dentro da mesma LAN. Como 
podemos observar, a configuração do Pseudowire é aplicada nos 
roteadores de borda PE, interconectando-os através do mesmo 
serviço, ou seja, duas tecnologias de redes remotas diferentes. 

Exemplificando o parágrafo acima a tecnologia Frame Relay não 
pode ser interconectada com outra tecnologia diferente, como 
Ethernet dentro do mesmo canal virtual, desse modo a estrutura 
que tiver na rede matriz de um cliente terá que existir na filial.  

Os quadros são encapsulados dentro de um pacote MPLS e 
associados a uma pilha de dois rótulos no PE de entrada. O top 
rótulo aponta o quadro para o PE de egresso e o segundo rótulo 
identifica a interface de saída no roteador de egresso como mostra 
a figura 6. 

Figura 6: Captura dos rótulos no PE (R1) 
(Autoria própria) 

Esse top rótulo, que é chamado neste caso de rótulo do túnel, 
envia o pacote do roteador PE (R1) de entrada para o PE (R4) de 
saída, sendo esse rótulo usado para a criação de LSP PE-PE. Esse 
rótulo do túnel é coligado com o prefixo IGP, detectando o PE 
remoto.  

O outro rótulo (innerlabel), exibido na figura 7 e denominado 
rótulo VC, é utilizado através do roteador PE (R4) de saída para 
encaminhar pacotes na serial 1/1 de saída apropriada. Um 
direcionador multihop sessão LDP entre o ingresso e o egresso PE 
é usado para trocar o segundo rótulo. O roteador de saída PE (R4) 
desencapsula o pacote e reproduz o quadro de camada 2 na serial 
1/1 de saída. Com isso, o roteador PE (R1) recebe o pacote do 
roteador CE (R5) e encaminha este, por dentro do backbone 
MPLS para o roteador PE (R4) de saída com dois rótulos: o rótulo 
de túnel (tunnellabel) e o rótulo de circuito virtual (VC label). 

Com a chegada do pacote no roteador PE (R4) de saída, o rótulo 
do túnel já foi removido. Isso acontece graças ao procedimento 
PHP (Penultimate hop popping) entre o último roteador P (R3) e o 
PE (R4) de saída. Assim, o PE (R4) de saída analisa o rótulo de 
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circuito virtual (VC) na LFIB, retira o rótulo VC e encaminha o 
quadro no CE (R6) correto como mostra a figura 7. 

 
Figura 7: Captura dos rótulos no PE (R1) 

(Autoria própria) 

Os roteadores Ps (R2 e R3), não analisam o rótulo VC, eles não 
têm a mínima noção do serviço Pseudowire, portanto, o roteador 
PE (R1) recebe o pacote do roteador CE (R5) e encaminha o 
quadro através do backbone MPLS para o roteador PE (R4) de 
saída com dois rótulos: o rótulo de túnel (tunnellabel) e o rótulo 
de circuito virtual (VC label). 

Quando o pacote alcança o roteador de saída, o rótulo do túnel já 
foi removido. Isso ocorre devido ao comportamento do PHP 
(Penultimate hop popping) entre o último roteador P (R3) e o PE 
(R4) de saída. Assim, o PE (R4) de saída analisa o rótulo de 
circuito virtual (VC) na tabela LFIB, retira o rótulo VC e 
encaminha o quadro para CE (R6) correto. 

10. CONCLUSÃO 
Diante de diversas tecnologias que se competem no mercado 
atual, o Pseudowire está se sobressaindo e ganhando cada vez 
mais poder dentro do mercado, isso ocorre devido a vários 
recursos oferecidos por esta plataforma, várias operadoras do 
mercado de telecomunicações estão aderindo a tecnologia, de 
modo a atender diversos clientes.  

O cenário explanado neste trabalho foi válido, pois mostra a 
facilidade, interoperabilidade e a segurança do serviço pseudowire 
implementados nas tecnologias Frame Relay, PPP e Ethernet, 
exemplificando de forma sucinta o objetivo geral e específico. 

Utilizamos as tecnologias citadas e chegando à conclusão que o 
Pseudowire é extremamente importante dentro de um contexto de 
integração. Dentro desse propósito o Pseudowire vem facilitando 
a integração de redes matriz/filial simulando uma rede Cross over 
por um falso fio que tanto transporta pacotes de camada 2 quando 
pacotes de camada 3, prestando suporte, assessorando, facilitando 
e contribuindo para o desenvolvimento e o mais importante, 
atendendo a necessidade de clientes diversos, agregando valores 
relativamente baixo há comodidade, tornando conveniente 
diversas parcerias harmoniosas e estreitando a relação 
cliente/operadora. 
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