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Telecom: Mercado Global, comparativo populacional
Investimento Total Do Mercado Global, 2020 = Us$ 1,35t
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Mercado LATAM: TI
Gasto de TI como Percentual do PIB para LATAM, 2020

Fonte: World Bank / IDC Worldwide Black Book Live Edition, Mar/2021
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Brasil no Ranking Global
das Principais Tecnologias
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Ranking por Tecnologia
Top 10 países + Brasil – 2020

Fonte: IDC Worldwide Spending Guide, 2021

Inteligência Artificial Big Data & Analytics Internet das Coisas (IoT) Nuvem pública Segurança
Total Market: US$ 68,3 Bi Total Market: US$ 195,9 Bi Total Market: US$ 690,5 Bi Total Market: US$ 312,2 Bi Total Market: US$ 134,9 Bi
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Deployments de 5G no mundo
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MILLIMETER WAVE (MMWAVE)
Capaz de atingir o auge do 
desempenho, mas facilmente 
perturbada por fatores ambientais; não 
penetra em ambientes fechados.

MID-BAND
Excelente combinação de desempenho 
e cobertura.

LOW-BAND
Espectro de baixa frequência cobre 
amplas faixas de geografia e penetra 
bem em ambientes internos, mas só 
oferece um aumento de 25% -50% na 
velocidade vs. LTE

O 5G foi projetado para trabalhar com uma arquitetura suportando vários tipos de espectro, permitindo entregar soluções de conectividade 
de acordo com os requisitos de latência, velocidade e as questões de cobertura, daquela determinada situação de aplicação.

mmWare
24-28 GHz

Latência Velocidade Cobertura

Midband
1-7 GHz

Low band
SUB 1GHZ 10ms+ 20ml+

30-250Mps

5-10ml100-900Bps

1ms <0.5ml1GBps+

Implantações 
pontuais de 

pequena escala 
que requerem alta 

capacidade

Ampla cobertura 
geográfica, 

interna/externa

Diferentes tipos do 5G
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Início em 2020

Início em 2018 com 
ofertas massivas ao 

longo do ano de 2019

Março 2020.
Lançamento

comercial em 2021

Lançamento 
comercial em 
abril de 2019

341 cidades em 2021 
Mercado dominante 
para adoção de 5G

em toda a região APEJ

Início em 2021

Início em 2020.
Lançamento

comercial em 2021

Lançamento para o 
mercado em 2020.

Cobertura em todo o 
país até 2025

Início dos testes em
2020. Lançamento

previsto para
Lançamento da rede 

5G DSS em 2019. 
Previsão de

lançamento 5G SA
2021/2022

Lançado em 2019

Primeiro 
lançamento da 

Europa em 2018

A rede 5G foi importantíssima 
no combate da Covid - 19. 

Lançada em 2020
foi muito utilizada em hospitais

Implementação do
5G em cidades como

Joanesburgo, Pretória e 
Cidade do Cabo

A partir de 
2020 Rotas de 

transporte - 2025

Primeiros exercícios 
com DSS desde em

junho de 2020.
Leilão previsto para 
novembro de 2021

Lançamento da 
rede DSS em 

2020 em algumas 
cidades. Previsão de 

lançamento do Stand 
alone em 2022

Primeiros 
lançamentos em 

2019/2020

Lançado em junho 
de 2019

CANADA

ESTADOS UNIDOS

JAPÃO

CORÉIA

CHINA

ÍNDIA

SINGAPURA

SUÉCIA

RÚSSIA

ESPANHA

ALEMANHA

SUÍÇA

TAILÂNDIA

ÁFRICA DO SUL

FRANÇA

BRASIL

PERU

AUSTRÁLIA

FILIPINAS

Plano de implantação Global do 5G
Principais mercados mundiais

Implementação
com 5G SA

Implementação
com DSS
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Distribuição de cidades atualmente com cobertura 5G por região

Fonte: IDC, 2021

39%

24%

37%
Europa, Oriente Médio e África

Cidades com
cobertura 5G no

mundo

Américas

Ásia
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Evolução mundial de conexões 5G
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Evolução mundial do 5G
previsão Mundial – 2020-2025

Fonte: IDC Telecom Service Tracker, 2021

72,3%

11,8%

15,9%
Europa, Oriente Médio e África

É a estimativa de 
conexões 5G no 
mundo em 2025

Américas

Ásia

29,3%

2020

9.982

98,4%
93,6%

85,8% 78,9%
73,7% 70,7%

15.285

2021 2022 2023 2024 2025

2G/3G/4G 5G

29,3%26,3%21,1%
14,2%

6,4%2,6%
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72,3%

11,8%

15,9%
Europa, Oriente Médio e África

Share de
conexões 5G

no mundo em
2025

574
milhões
Será o número de
conexões 5G em
2021 no mundo

Esse número será
aproximadamente

8x
maior até 2025

Américas

Ásia

Evolução mundial do 5G
previsão Mundial – 2020-2025

Fonte: IDC, 2021



Perspectivas e Estratégias
globais de adoção do 5G
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Pesquisas da IDC em mercados maduros, que já possuem o serviço 5G stand alone disponível, 
revelam o comportamento dos clientes dos segmentos Consumer e Enterprise.

As aplicações 5G precisam ser melhor exploradas
“Não sei como” ou “Não espero” que o 5G mudará a experiência são os parâmetros 
mais indicados. A visão atual é de que o 4G/LTE é bom o suficiente.

Espera-se um impacto comercial transformativo ou significativo
“Aumentar a adoção de novas aplicações e realocar os serviços fixos são vistos 
com prioridade no segmento enterprise.

O ciclo de atualização do dispositivo é odriver 5G atual
“Já possui um dispositivo compatível com 5G”. E 37% já estão em um plano de 
serviço elegível para 5G.

Aumento do investimento em dispositivos e aplicações 5G
“Aumentar a resiliência da conectividade e melhorar a velocidade da rede“ 
também é desejado pelas empresas.

Migração efetiva para 5G
“Definitivamente irei” ou “Provavelmente irei” atualizar meu plano para 
incluir 5G nos próximos 12 meses.

Conectar sistemas e processos críticos através do 5G
“Melhorar a agilidade e proporcionar um ambiente operacional ágil” indi-
cam protagonismo para a conectividade.

O preço ainda é importante
O “preço do serviço” continua sendo fator relevante de adoção de 5G, 
embora a velocidade também atraia (21%)

Avaliação atual de contratos 5G com provedores
“Investir para melhorar a eficiência operacional e a produtividade dos 
funcionários” são drivers de peso.

Perspectiva de adoção de 5G pelo consumidor

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

71% 66,3%

31% 59,1%

24% 56%

23% 50%

Perspectiva de Investimento pelas empresas

Fonte: Worldwide 5G Monetization and Adoption Strategies, 2021
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Mesmo nos mercados maduros, onde o serviço está disponível, o segmento 
Consumer ainda vê com restrição a migração para o 5G.

Vê o preço como mais
importante na hora de

migrar para o 5G

23% 36% 49%

Ainda não decidiram se 
irão ou não aderir ao 5G

Não está disposto a pa-
gar a mais no seu plano 

atual para obter o 5G
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Competidores e players tradicionais do 5G

EMBEDDED OEMS
PROVEDORES DE 
EQUIPAMENTOS 

DE REDE
DEVICE OEMS

OPERADORAS 
MÓVEIS

+ TELCO COMPETITIVAS & MVNOS
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Expansão para além do mercado de telecom
Com os “use cases” de 5G estendendo-se além da conectividade básica, outras empresas 
serão as principais desenvolvedoras e consumidoras de 5G

CLOUD PROVIDERS
NON-MOBILE

CSPS
INDUSTRY USERS

OTHERS POTENTIAL
DISRUPTORS
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Destaque das operadoras internacionais
América do Norte

• A expansão dos serviços 5G está sendo posicionada pela AT&T para desacelerar a queda ainda 
maior no ARPU dos serviços móveis.

• No início de 2021, a AT&T e a Verizon dominaram o leilão de banda média da FCC (Federal 
Communications Commission). A AT&T investiu US$ 243,4 bilhões na “Banda C” entre 3,7 GHz e 
3,98 GHz. Esse espectro ajudará as operadoras a aumentar a capacidade da rede com frequências 
de banda média que cobrem grandes áreas geográficas e transpõem obstáculos de forma mais 
eficaz do que as frequências de ondas milimétricas mais altas, geralmente usadas para redes sem 
fio privadas ou para uso fixo.

• O 5G da AT&T complementará seus serviços de streaming de vídeo - HBO Max ajudando a em-
presa a alavancar novos fluxos de receita adicionais, como publicidade, vídeo sob demanda e 
serviços de jogos.
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Destaque das operadoras internacionais
Europa

• A Vodafone é a operadora que possui a rede 5G mais ampla, tendo feito o lançamento comercial 
em 13 países. Adicionou mais 3 mercados no ano de 2020 sendo eles Austrália, em uma joint ven-
ture com a CK Hutchison Holdings Ltd, Holanda e África do Sul.

• Os serviços 5G, que abrem novas oportunidades de geração de receita, são vistos como proteção 
para as finanças da operadora. As receitas de serviços móveis da Vodafone diminuíram de US$ 
40,9 bilhões em 2017 para US$ 29,8 bilhões em 2020. Portanto o tema 5G é tratado com prioridade 
de esforços e investimentos.

• Para acelerar a adoção dos serviços 5G, a Vodafone colaborou com o fabricante de celulares Oppo 
para oferecer ofertas de lançamento privilegiadas para clientes em sete mercados na Europa.
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Destaque das operadoras internacionais
Ásia

• A Rakuten lançou o 5G usando espectro nas bandas de ondas sub-6 GHz e milimétricas. Utilizam 
sistemas de rádios desenvolvidos pela NEC, chips da Intel e alguns rádios da Airspan / Qualcomm.

• Em colaboração com a NEC, está no processo de desenvolvimento da rede 5G stand alone com 
implementação nativa em nuvem.

• No Japão, todas as funções de rede em sua rede, como OpenRAN virtualizado, processamento, 
e OSS são operadas na plataforma nativa da nuvem (CNF) da Rakuten Communications (RCP).

• Existe uma maneira um tanto confusa sobre como a Rakuten informa sua quantidade de assi-
nantes. A empresa alterna entre “Assinantes” e “Aplicações 5G“. Nem sempre se correlacionam.



Use Cases no segmento
B2B &  Redes PrivadAS
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Diversas indústrias, verticais de negócios e segmentos serão beneficiados com a disponibilização da tecnologia de quinta geração. Aqui apre-
sentamos de forma cronológica como acreditamos que cada um dos Use Cases serão alcançados dentro de um longo horizonte de tempo.

• Conexão mais rápida e 
segura por edge/cloud 
computing, especialmente 
para missões criticas.

• Coleta de dados e 
visualização no tempo real.

• Controle e otimização 
remotos para transporte 
e armazenamento 
autônomo (robótica).

• Robôs com vídeo streaming 
no tempo real para 
inspeção, diagnóstico, 
reparação e operações 
de outras equipes- 
especialmente para 
locações de acesso difícil 
ou de risco.

• Segurança e vigilância por 
sensores (i.e. químicos, 
gases, biométricos, cidades 
inteligentes) vídeo HD e 
autocomunicações.

C
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X
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COMPLEXIDADE DE IMPLANTAÇÃO

Simples

• Modelos de 
parceria em P&D

• Cobertura do sinal

• Carga 
regulatória

• Integração tecnológica

• Horizonte de 
tempo ROI

• Custos de infraestrutura

• Maturidade BSS/OSS
Complexo

Baixo

Alto

Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

Iluminação
inteligente 

Interior/exterior

8K/UHD 
Streaming 

Vídeo

Jogos

Next-Generation 
Loss Prevention

Agricultura 
inteligente

Otimização 
dinâmica de 

frotas Conectividade
veículo-a-tudo (V2X)

Automação de 
Fábricas

Gestão 
inteligente do 

tráfego

Mineração 
autônoma

Execução de Serviço 
Aumentada AR/VR

Gestão de 
provas digitais

Tele-emergência e 
serviços médicos 

(EMS)
Transporte 

público 
avançado

Robôs 
Cirúrgicos

5G, exemplos de Use Cases
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Motivadores para adoção de 5G no segmento B2B

Novas receitas
com o

gerenciamento
do 5G

Aprimoramento
do gerenciamento

de frota

Monitoramento
da produção em

tempo real

Redes 5G
para conectar
dispositivos

Aumento de
produção

Robôs e
veículos

autônomos

Stream HD/
análise de video Monitoramento

das automações
em tempo real

Redes móveis
privadas

AR/VR em
treinamentos

Assistência
remota

Conectividade 5G
para o Work-From-HomeDescentralização do

armazenamento de
dados e apps

1.8%

`

31,2%

34,4%

41,6%

27,4%

29,4%

20,9% 27,8% 31,0%

30,1%

23,3%

34,5%

32,0%
40,3%

Fonte: Worldwide 5G Monetization and Adoption Strategies, 2021
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Para as Operadoras de Telecom: Para as Empresas:

• Retorno dos investimentos:
Bilhões de dólares foram consumidos em todo mundo na aquisição de 
espectro 5G. Só em 2020 nos Estados Unidos, foram US$ 78 bilhões em 
mid-band 5G;

• Novas ofertas de serviços:
As operadoras buscam novas ofertas e novas receitas para o 5G, e as re-
des privadas representam uma oportunidade;

• Contratos de longa duração:
As redes privadas móveis podem abarcar serviços gerenciados, que re-
presentam contratos de longo prazo e receita recorrente entre uma em-
presa e uma MNO.

Somente no período de Junho de 2020 a Junho de 2021, a IDC contabilizou o anúncio de 25 implantações de redes móveis privadas 5G pelas operadoras: 

A1, AT&T, BT, COSMOTE, Deutsche Telekom, Far EasTone(FET), KPN, MTS, Singtel, Telefónica, Telia, Türk Telekom, Verizon e Vodafone.

• Transformação Digital em curso:
Jornada que abrange tanto o setor público como o privado, e que pode de-
manda serviços de conectividade específicos;

• Arquitetura flexível, customizada e segura:
Oferecem os benefícios do design que pode ser totalmente customizado, 
o controle e segurança que muitas empresas exigem, principalmente se ti-
verem requisitos de comunicação de missão crítica ou implantações de IoT;

• Modelo de consumo as a service:
Organizações que operam redes móveis legadas, caras para atualizar e 
manter, podem ser substituídos para um modelo aaS, atendendo às suas 
necessidades exclusivas de voz e dados por meio de um modelo de preço de 
serviço baseado em assinatura (NaaS).

Por que as Redes Privadas são interessantes?
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Cada rede privada requer uma licença de espectro ou acesso a espectro, estações, infraestrutura, bem como os dispositivos terminais. O tipo de 
rede implantada depende de quem possui, oferta ou controla cada uma dessas partes da rede, particularmente o espectro e a infraestrutura.

NECESSIDADES DE COBERTURA
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Large Defined Area Wide and/or Bespoke Area

Oportunidades para as operadoras

Standalone Private
Necessidades do cliente:

• Requisitos de alta segurança
• Alta disponibilidade de rede
• Conformidade regulatória
• Requisitos de cobertura específicos

Hybrid Private
Necessidades do cliente:

• Continuidade com rede pública
• Alta disponibilidade e velocidade
• Gerenciamento de dados 
controlados
• Recursos da rede pública

MNO-Enabled Private
Necessidades do cliente:

• Grande volume de uso de dados
• Acordos de Nível de Serviço
• Throughput garantido
• Cobertura confiável
• Uso de mmWave e MEC

Modelos de implantação de Redes Privadas

• STAND ALONE: geralmente de footprint 
restrito, atendendo setores de missão crítica, 
como petróleo e gás, mineração;

• HYBRID PRIVATE: empresas com 
necessidades de aplicações e dispositivos 
semelhantes a da rede móvel comercial, 
porém com recursos de segurança e 
gerenciamento exclusivos;

• MNO-ENABLED: empresas podem usar 
o espectro licenciado da operadora, junto 
com infraestrutura e dispositivos dedicados, 
especialmente mmWave, por meio de 
um modelo de serviço gerenciado. SLAs 
diferenciados por “slice” e habilitação de Edge 
Computing – MEC, também são melhores 
explorados nesse formato.
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Convivência com múltiplas soluções de conectividade
Perspectiva global

As redes privadas se tornaram um tema relevante em todo o mundo, à medida que as organizações buscam atualizar sua conectividade para suportar a transformação 
digital (DX). Esse movimento levou muitas organizações a adotar uma variedade de tecnologias para melhorar as operações atuais.

AS INICIATIVAS DE: IoT, 
Cloud, mobilidade e colaboração 
promoverão a convivência dos 
serviços de conectividade.

Dessa forma, podemos pensar em 
complementariedade dos futuros 
serviços 5G, convivendo com os 
atuais, como: Wi-Fi, ethernet, redes 
celulares, LP-Wan, entre outros.

Fonte: IDC PlanScape: Implementing a Private LTE or 5G Network, 2020

Serial RS232/485

Implementado Atualmente

QUAL TIPO DE CONECTIVIDADE VOCÊ USA OU PLANEJA UTILIZAR PARA
CONECTAR SEUS DISPOSITIVOS IOT?

Planeja implementar nos próximos
12 meses

ZigBee

Bluetooth

Satélite

LP-WAN

Celular

Ethernet

Wi-Fi 66%

44%

28%

18%

30%

28%

9%

9%

58%

45%

32%

23%

18%

15%

8%

8%
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Redes Privadas
América Latina

A IDC espera que as implantações de redes 
privadas 5G sejam dimensionadas de maneira 
significativa em 2021, em grande parte na 
forma de POCs. Essas redes serão atraentes 
por uma série de razões:

• Podem acelerar o tempo de deployment 
no mercado, fornecendo acesso 
antecipado e personalizado ao 5G redes 
projetadas e instaladas com os requisitos 
físicos e de desempenho exclusivos da 
localização do cliente.

• As operadoras de telefonia móvel estão 
ansiosas para começar a mostrar retornos 
significativos no grande investimento capex 
dos últimos anos necessário para manter 
suas redes 5G e privadas. As redes privadas 
são um caminho para acelerar este retorno.

Fonte: IDC Worldwide Private 5G/LTE Infraestructure Forecast, ago 2020

INFRAESTRUTURA REDES PRIVADAS
AMÉRICA LATINA - 2019–2024 (USD$ M)

2019
0
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18,9
25,9

55,4

112,5

150,9

200,2

2020 2021 2022 2023 2024
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Redes Privadas para habilitar use cases
Perspectiva global

Muitas empresas estão planejando investir em mobilidade como um meio de atender suas necessidades específicas e como uma forma de resolver o desafio 
da conectividade no âmbito empresarial.

A rede privada 5G apresenta uma solução tecnológica atraente que oferece alta velocidade, baixa latência e maior capacidade, juntamente com inovação e 
expansão do campo de possibilidades para as empresas e customizada para suportar use cases de verticais ou indústrias específicas.

Embora muitas dessas verticais se sobreponham em casos de uso e necessidades de rede, a oportunidade de mercado pode ser categorizada em três grupos:

O Private 5G será um mecanismo de inovação para empresas e um habilitador e acelerador para IoT, Industria 4.0 e Edge Computing aprimorada pela 
transformação digital.

MISSÃO
CRÍTICA

MISSÃO
INDUSTRIAL

EMPRESAS
TRADICIONAIS
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Ambiente de Missão Crítica
Perspectiva global

Essas verticais exigem conectividade “sempre ativa” 
por meio de redundância e recursos dedicados, bem 
como a necessidade clara de conectividade móvel, às 
vezes em grandes áreas.

• Principais verticais: mineração, petróleo e gás, 
serviços públicos, governo, segurança pública e 
transporte, por exemplo;

• Tempo: Muitas organizações já estão em produção 
com LTE privado e a adoção deve continuar até 
2022, com o 5G privado desempenhando um papel 
maior de 2022 em diante.
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Ambiente de Missão Crítica
Perspectiva global

Pode compartilhar algumas características semelhantes às 
de missão crítica, mas o foco principal é a automação de 
processos industrial para a Indústria 4.0. Também inclui o foco 
em segurança de baixa comunicação de latência (URLLC) junto 
com rede sensível ao tempo, que pode incluir a integração 
de 5G com Ethernet industrial (versão 16) ou 5G atendendo a 
ambas as necessidades (versão 17+).

• Principais verticais: manufatura, portos, armazenamento 
e assim por diante;

• Tempo: Com o foco no 5G privado, os testes estão 
ganhando força em 2021 em diante, com a adoção comum 
próximo a 2023 em diante.
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Empresas Tradicionais
Perspectiva global

São verticais que requerem uma rede determinística além do 
Wi-Fi tradicional, mas onde as necessidades de redundância 
e automação são menores. Inclui aplicativos “críticos para os 
negócios”, nos quais a perda de conectividade pode resultar em 
perda de receita. Eles podem não ter competência interna para dar 
suporte a operações LTE / 5G privadas. Além disso:

• Principais verticais: grandes locais / estádios públicos, 
educação, saúde, varejo e assim por diante;

• Momento: a disponibilidade do espectro e o modelo de 
consumo são as principais barreiras. Nos Estados Unidos, 
o Citizens Broadband Radio Service (CBRS) LTE ajudará a 
impulsionar a tração do mercado com a adoção das principais 
empresas de 2022 em diante. Mais de 20 países fora dos Estados 
Unidos estão explorando novas opções de espectro para uso 
empresarial dedicado.



Oportunidades alavancadas
pelo 5G no Brasil
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JOGOS
VELOCIDADE

LATÊNCIA

 DENSIDADE DE 
CONEXÃO

 SLAS 
GARANTIDOS

AR/VR

R/C 
EQUIPAMENTO 
ROBUSTO

Redes 
Móveis 

Privadas

Robótica

Nuvem

Inteligência
Artificial

EDGE 
Computing

AR/VR
VÍDEO HD
SEGURANÇA

MEDICINA 
ROBÓTICA

No 5G não caberá o “One-Size-Fits-All” e trará todos para colaborar
Cada grupo de clientes (por exemplo, segmento consumer ou enterprise) terão um relacionamento exclusivo e necessidades individuais em 
relação ao 5G. Viveremos uma intensa combinação de recursos. De um lado, os benefícios diretos trazidos pela tecnologia como: velocidade, 
baixa latência, densidade de conexões e SLAs. Do outro, as variadas formas de se consumir a tecnologia, moldando a prestação do serviço de 
acordo com a necessidade de recursos que ela demanda.
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Mudança necessária no ecossistema
Embora a conectividade 5G tenha se originado com as operadoras, o desenvolvimento de novos serviços e casos de uso surgirá de uma parce-
ria colaborativa entre vários fornecedores de tecnologia.

STATUS ATUAL STATUS FUTURO

Clientes

Integratores
de sistemas

Desenvolvedores
de Software

Provedores
de Cloud

Device OEMs

Operadoras

Use Cases 5g

Use Cases 5g

Fabricantes de
equipamentos

de rede

Clientes

Integratores
de sistemas

Desenvolvedores
de Software

Provedores
de Cloud

Operadoras

Device OEMs

Fabricantes de
equipamentos

de rede
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5G no Brasil, expectativas para o segmento B2B

ESTIMATIVA DO SPENDING DE OUTRAS TECNOLOGIAS
IMPULSIONADAS PELO 5G

BRASIL - (BI US$)

• Atuando como enabler de 
outras tecnologias, estima-se que 
o 5G proporcionará no segmento 
B2B aproximadamente
US$ 25,5 Bi até 2025.

• Destaque para IoT, Public Cloud 
e Big Data & Analytics,
na viabilização dos diversos
Use Cases.

Nota: Essas 
expectativas 
dependem da 
realização dos leilões 
no 2H de 2021 e 
implementações  
omerciais durante o 
próximo ano.

Security

Robotics

Public Cloud Services

IoT

Big Data & Analytics

AR/VR

Artificial Inteligence

2021 2022 2023 2024 2025
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US$ 2,2 Bi é a receita que o Brasil
deixou de movimentar com outras tecnologias

DIFERENÇA DE SPENDING
DEVIDO AO ATRASO DO LEILÃO

BRASIL - (BI US$)

• A IDC estima que, devido ao
atraso do leilão do 5G, o Brasil
tenha deixado de movimentar
entre os anos de 2020 e 2022,
uma receita acumulada na
ordem de US$ 2,2 Bi com
tecnologias impulsionadas pelo 5G;

Nota: Essas 
expectativas dependem 
da realização
dos leilões no 2H de 
2021 e implementações
comerciais durante o 
próximo ano.

Security

Robotics

Public Cloud Services

IoT

Big Data & Analytics

AR/VR

Artificial Inteligence

2020 2021 2022
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Parceria e Colaboração são as chaves para o sucesso do 5G
Já se observa a união do conhecimento e expertise de diversos players para o desenvolvimento e implementação de use cases avançados utili-
zando o 5G. Isso vem ocorrendo em mercados maduros e será necessário criar e estimular o mesmo no Brasil.

Carriers

Carriers

Carriers

Carriers

Carriers

Carriers



Os Benefícios e Desafios do Open RAN
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• Especialização pelos vendors
• O Open RAN permitirá que vendors se especializem no desenvolvimento de software e hardware concentrando na produção de 
elementos e features específicas;

• Surgimento de novos players
• O Open RAN deverá alavancar o surgimento de novos player no segmento antes dominado, principalmente, por vendors 
de hardware;
• Especificações do Open RAN tornarão mais fácil para que as operadoras movem qualifiquem fornecedores de novos com-
ponentes e introduzi-los em suas redes;
• Redução das barreiras à entrada de novos fornecedores em um mercado RAN que foi consolidado para um pequeno nú-
mero de fornecedores;

• Virtualização de infraestrutura
• Muitas operadoras estão virtualizando suas infraestruturas de redes e, nesse sentido, a proposta do Open RAN trouxe um inte-
resse por parte das operadoras;
• As interfaces padronizadas podem ampliar o campo de fornecedores de equipamentos de rede em potencial, prometendo às 
operadoras a capacidade de reduzir custos e aumentar a flexibilidade no
fornecimento de infraestrutura de rede;

Open RAN
Benefícios

Fonte: Open RAN: The Impact on Mobile Network Equipment Suppliers
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• Potencial fragmentação durante o processo de padronização
• Devido à quantidade de players que fazem parte do O-RAN Alliance e que, muitas vezes competem entre si, cria a possibilidade 
de disputas de interesses;

• Gaps de performance
• Softwares desenvolvidos nos padrões do Open RAN podem não funcionar corretamente com alguns tipos de hardware devido 
à sua arquitetura não suportar múltilplas entradas e múltiplas saídas, aspecto fundamental buscado pelas operadoras móveis no 
deployment urbano e, em muitos casos, rurais;
• Apesar da revisão desse ponto estar em andamento, não há certeza de que isso será resolvido ou se as necessidades das opera-
doras não terão mudado durante essa revisão;

• Integrações adicionais e despesas com manutenção
• O Open RAN permite uma flexibidade na implementação e com uma gama maior de vendors, contudo essa fragmentação im-
plicará em uma complexidade maior para integrar os sistemas. Nesse contexto, a manutenção também será impactada;
• Essa complexidade também pode tornar mais difícil lidar com problemas decorrentes da implantação e operação da RAN, tor-
nando mais complexa a identificação da causa de eventuais problemas.

• Novas maneiras de Lock-in
• A adoção do Open RAN permite que os sistemas das operadoras móveis possam mover seus sistemas para a nuvem. Essa mi-
gração pode criar uma nova forma de Lock-in, dessa vez com os provedores de serviços em nuvem;

Open RAN
Desafios

Fonte: Open RAN: The Impact on Mobile Network Equipment Suppliers



Desafios do Mercado Local
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• Sob o prisma regulatório, apesar da data e
o formato do leilão estarem definidos, há
outros desafios que permanecem no setor,
como é o caso da Lei Geral das Antenas,
regulamentações para a construção e
utilização de infraestruturas destinados ao
segmento de telecomunicações, como
dutos, postes e direitos de passagem.

• No aspecto tributário, a redução de taxas
e impostos e a utilização dos fundos
existentes em projetos relacionados às
telecomunicações são fundamentais para o
avanço da área.

• Existência de ofertas e provedores
locais robustos de hardware, software e
serviços para a implantação dos diversos
casos de uso também é um ponto crítico
para o desenvolvimento e implementação
da tecnologia. Os Use Cases estarão no
centro e é necessárias compreensão da
realidade brasileira.

• Desenvolvimento de produtos e ofertas
que estimulem o consumo do 5G pelo B2C
será um desafio. Operadoras móveis nos
Estados Unidos e Europa, onde o 5G já
está disponível estão enfrentando esse
obstáculo.

Alguns desafios que ainda permanecem em pauta



conclusões
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O processo de implementação do 5G foi impactado em muitos países em razão da pandemia do 
covid-19, incluindo o Brasil, trazendo desafios econômicos, interrupções na cadeia de suprimentos 
e atrasos nos leilões.

Redes privadas baseadas em 5G deverão ser os principais alicerces para suportar a implementação dos 
mais diversos use cases, desde os mais simples até os mais complexos. Isso se deve, principalmente, às 
características do 5G como a baixa latência, alta densidade de conexão e elevada capacidade de tráfego.

A IDC estima que o 5G movimentará no Brasil cerca de US$ 25,5 bilhões até o ano de 2025, na im-
pulsão de tecnologias como: Inteligência Artificial, Big Data & Analytics, Cloud, Sergurança, AR/VR, 
Robotics e IoT.

Explorar use cases que alavanquem o uso do 5G no B2C é um desafio para as operadoras móveis, 
mesmo em mercados maduros como Estados Unidos e países da Europa, onde o 5G é uma reali-
dade. Esse desafio será enfrentado pelas players no Brasil também.

1

2

3

4

conclusões
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Ficará mais intensa e necessária a união do conhecimento e expertise de diversos players para o 
desenvolvimento e implementação de use cases avançados utilizando o 5G. Trabalhar em estreita 
colaboração com os parceiros será essencial para gerar novas receitas.

O Open RAN é um tema que está sendo amplamente discutido por fabricantes de software e hardware e 
pelas operadoras móveis. Cada operadora precisará definir seu próprio caminho e sua estratégia de compras 
com uma combinação de Open Source e módulos proprietários com fornecedores novos ou existentes.

No cenário do 5G para o Brasil, desafios tributários e regulatórios ainda permanecem na pauta. Ali-
viar carga tributária no setor e a definição de regulamentações, especialmente voltadas à infraestru-
tura, devem criar celeridade no deployment do 5G.

5

6

7

conclusões



Sobre o relatório:
O Panorama sobre a evolução do 5G e oportunidades para o mercado brasileiro é um estudo inédito
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