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Os benefícios
do 5G
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5G: uma plataforma para inovação
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Relevância de aplicações 5G vs Segmentos Verticais
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Cloud‐Robot para idosos

Confidential

Monitoramento: quedas, loc.

Interação rápida com médicos

Cuidado, medicação

Desafio: 1 em 3 idosos sofre quedas 
devido a problemas cognitivos e 
motores. 

Ultra confiável (t. falhas<10−7) ultra 
baixa latência (5-25 ms) 

Plataforma robotica com Inteligencia
Artificial (AI) no edge Cloud –
apoiando e mantendo ativo e 
independente ao idoso
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5G transformará a Industria, produtos, modelos de negocio e 
processos operacionais

Flexibilidade na 
manufatura (sem 
fios, cloud servers)

Modelos de 
negócio

Automação de 
processos

Interação com 
cliente

5G permitirá ao sector de Telecom crescer na cadeia de valor de 
serviços e verticais  ‐ e possível começar já com tecnologias pre‐
5G 



Agricultura de precisão e suporte em tempo real 
a agricultores

Confidential

Sensores: solo e agua

Automação da irrigação

Monitoramento‐tempo real

Desafio: aumentar a eficiencia e 
produtividade no agronegocios

Drones, câmeras e sensores –10-
100 x mais dispositivos – baixo 
custo e baixo consumo de bateria.
Cobertura rural

Agricultura de precisão, previsão 
de clima
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5G é um catalisador dos SDG

“ Os governos devem olhar profundamente as suas politicas 
de TICs de forma integrada entre setores. As politicas de 
TICs interatuam com setores de saúde, educação, energia e 
transporte, garantindo que muitos destes casos de usos de 
TICs, alguns que ainda não podemos prever ou imaginar, 
devem ser suportados pela regulação e não travados por 
uma regulação obsoleta. Aqueles que se moverem 
rapidamente, ganharão as vantagens dos primeiros 
movimentos de aceleração das SDGs com o suporte de 
TICs.  Desenvolvendo National Digitalization Scorecards, os 
governos podem verificar as suas politicas através de 
múltiplos setores que precisam ser digitalizados permitindo 
a evolução para que chamamos de mundo programável.”

Rajeev Suri, CEO, Nokia
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…preparados para o obvio e o incerto
Os novos mercado para os Digital Services 
Providers

5G e o formato da nova economia

Valores estimados para 2025 com o potencial de IoT
McKinsey Global Institute Time

Irrealístico

2019 2020

Enhanced mBB
Internet de ultra velocidades
Serviços de HD & UHD

4º  Revolução 
industrial 
Digitalização
Automação
Produção flexível

Novas 
experiências 
disruptivas
Internet táctil        
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2022

Industrias

Campus

Cidades

Logística e 
transportes

Saúde

($B) 170

37001210

930

1660930

560

1590

Menor estimativa High estimate

160

850

Área de incerteza 
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