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O 
documento intitulado “5G 
Catalyst - Desafiando 
modelos mentais para 
capturar mercados e 

desenhar a estratégia de negócios 
futura”, da KPMG, detalha de que 
maneiras o 5G (quinta geração de 
conexão móvel sem fio) impactará 
nossas vidas em todos os seus 
aspectos: nas relações pessoais e 
profissionais, no compartilhamento 
de informações, no entretenimento, 
nos negócios etc.

Cerca de cinco vezes mais veloz do 
que a Internet 4G, a nova geração 
poderá viabilizar, por exemplo, o uso 
de carros autônomos, graças ao 
processamento na nuvem durante o 
deslocamento; a adoção mais massiva 
de automação e fábricas inteligentes; 
os serviços virtuais customizados; e a 
otimização da experiência do cliente, 
além da personalização de serviços 
em tempo real, estratégias essenciais 
para que as empresas se destaquem 
em seus nichos.

É importante 
iniciar agora o 
planejamento 
do 5G da forma 
correta, avaliando 
os quick wins

Novas possibilidades de interação com os clientes e usuários, mais 
velocidade e múltiplas frentes de atuação: os impactos de uma tecnologia 
que tem tudo para revolucionar o mundo das telecomunicações e a 
sociedade, mas ficou para 2021 no Brasil
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Infraestrutura

Para viabilizar efetivamente o uso 
do 5G em toda sua velocidade 
e a mais ampla cobertura, será 
indispensável providenciar 
um grande número de torres, 
especialmente em localidades 
densamente povoadas, onde 
a demanda será maior. A boa 
notícia é que essas torres podem 
ser instaladas em postes de luz, 
coberturas de edifícios e outros 
locais igualmente “comuns”. 

A maneira como o 5G será 
desenvolvido, regulado, financiado 
e comercializado terá papel 
determinante no futuro da 
indústria de telecomunicações. 
Nesse sentido, é fundamental 
identificar os melhores caminhos 
para implantar o 5G com eficiência 
de custo. Também é importante 
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Tudo isso sem falar em Internet das 
Coisas (em que objetos variados 
do nosso dia a dia, tais como TVs, 
geladeiras e automóveis, podem 
se conectar à Internet) e nas 
cidades inteligentes, cujos planos 
de urbanização, transporte público, 
oferta de vagas em creches e 
serviços de saúde, dentre outras 
medidas, poderão ser definidos de 
acordo com a análise de dados (Big 
Data & Data Analytics).

Há ainda a expectativa de 
forte disrupção em modelos 
de negócios: imaginem uma 
campanha publicitária baseada em 
realidade virtual ou o lançamento 
de games baseados em nuvem, 
sem a necessidade de um console 
físico; ou, ainda, opções de 
entretenimento para quem está em 
trânsito e a bordo do seu veículo 
autônomo.
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que os atores políticos adotem e 
fomentem diretrizes regulatórias 
que não engessem as possibilidades, 
mas sejam claramente pró-inovação. 
Taxações excessivas e restrições 
à instalação de Estações Rádio 
Base (ERBs) são exemplos de 
medidas que vão na contramão dos 
interesses coletivos no que tange à 
disseminação do 5G.

É importante lembrar que a indústria 
móvel obtém mais sucesso em seu 
conjunto quando evita a fragmentação 
do espectro, da tecnologia e dos 
serviços de operadora-padrão. 

5G e soluções

Nas empresas, a promessa é que 
o 5G possibilite minimizar erros, 
graças ao uso adequado e ágil da 
automação e, ainda, análise de 

dados e conexões mais confiáveis, 
que permitirão fornecer serviços 
e produtos com dados seguros e 
disponibilidade de rede. Para as 
companhias de telecomunicação 
(Telcos), é cada vez mais crítico que 
se busque identificar oportunidades 
de crescimento adjacentes à 
transformação de sua rede principal.

Na KPMG, orquestrar o 
ecossistema ligado ao 5G no 
Brasil já é a nossa prioridade. 
Utilizamos a metodologia de Design 
Thinking voltada à identificação e 
à estruturação das necessidades 
do usuário, usando abordagens 
criativas para gerar uma ampla 
gama de possíveis soluções. 
Seus objetivos, dentre vários 
outros, consistem em encontrar 
perspectivas futuras do mercado 
para os produtos e serviços, 
identificar principais concorrentes 

Mais do que nunca, 
as operadoras 
devem buscar 
uma abordagem 
abrangente, 
que focalize os 
problemas concretos 
dos clientes e os 
oriente sobre como 
usar o 5G em prol 
de suas atividades e 
organizações
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Direcionadores de mercado
•	 Demanda crescente por alta velocidade e grande 

cobertura de rede, além de confiabilidade;

•	 Aumento do tráfego e demanda de dados dos 
consumidores finais;

•	 Uma mudança de hardware para software na 
rede de comunicação.

Restrições de mercado
•	 Implantação de small-cells;

•	 Disponibilidade de fiber backhaul;

•	 Alocação de espectro e disponibilidade de 
dispositivos.

Fatores regulatórios mais relevantes
•	 Gestão de espectro;

•	 Lei de Antenas;

•	 Licenciamento das novas instalações;

•	 Compartilhamento de infraestrutura.

Novas oportunidades de crescimento 
e modelos de negócios alternativos 
•	 Identificar as necessidades não atendidas ou 

desarticuladas de alta prioridade dos clientes;

•	 Aproveitar tecnologias únicas e viáveis para gerar 
benefícios ao cliente e vantagem competitiva;

•	 Identificar e desafiar premissas e pensamentos 
atuais que acreditamos impulsionar nosso 
sucesso;

•	 Explorar modelos de negócios alternativos 
que possam revelar novas dimensões da 
concorrência;

•	 Identificar capacidades, processos, tecnologias, 
ativos e valores exclusivos que podem ser 
aproveitados para criar novas oportunidades de 
negócios.

ou produtos substitutos, 
aprimorar os planos de negócios 
capitaneados pelas equipes 
comerciais, definir prioridades e 
capacidades necessárias, bem 
como determinar as melhores 
abordagens para capitalizar as 
oportunidades específicas no 
portfólio. E tudo com foco no 
usuário, atentando-se para a visão 
deste em relação aos produtos  
e/ou serviços ofertados.

Para obterem retorno pelos seus 
investimentos nas múltiplas 
frentes abertas pela ascensão 
do 5G, as organizações precisam 
se conectar a seus clientes com 
propostas e interações atraentes 
de valor, conectando seus front, 
mid e back offices para executar 
a agenda de crescimento 
colaborativamente, além de se 
disporem a atuar com grande 
flexibilidade, acompanhando 
sempre as dinâmicas de mercado 
e o surgimento de sucessivos 
novos desafios e demandas.

Conclusão

O 5G vem revolucionar o mundo 
das telecomunicações, sobretudo, 
no que se refere à relação das 
empresas com seus clientes e 
demais players. Mas, para que 
possamos desfrutar de suas 
inúmeras possibilidades, ainda 
temos muito a fazer em termos 
de regulação e preparação de 
infraestrutura. 

As Telcos, principalmente devem 
estar atentas às peculiaridades 
da quinta geração da conexão 
móvel, colocando sempre o foco 
no cliente em primeiríssimo plano 
e dispondo-se a acompanhar as 
inúmeras tendências e demandas 
que deverão surgir pelos 
próximos anos. n
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