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1
Objetivos do Projeto
•

Por que é relevante para o Brasil ?

•

A quem impacta?

Objetivos do Projeto

Benchmarking e mapeamento do ecossistema de inovação focado em
aplicações, software e sistemas no âmbito do 5G com objetivo de suportar a
elaboração de políticas públicas para o fomento deste setor.
Esta iniciativa visa acelerar a adoção de soluções 5G no país pelos setores
estratégicos como Indústria, Serviços, Agricultura, Cidades e Saúde e
proporcionar a integração de startups e empresas brasileiras nas cadeias globais
da Economia Digital.

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Produtos e fases do projeto
1

2

3

4

5

Planejamento e
definição da
metodologia

Benchmarking
internacional

Mapeamento
do ecossistema
de inovação no
Brasil

Identificação da
demanda por
soluções digitais
no Brasil

20/07/2021

15/09/2021

15/10/2021

17/11/2021

6
Diagnóstico de
desafios e
oportunidades para
o estabelecimento
do ecossistema no
Brasil
15/12/2021

Recomendação
de políticas
públicas para o
Brasil

14/01/2022

Entregáveis
Plano de trabalho e
metodologias

Relatório técnico:
• Estudos de benchmark
internacional
• Contexto da tecnologia
de 5G e análise de
políticas públicas

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Relatório técnico:
• Mapeamento do
ecossistema brasileiro
de inovação
• Foco no
desenvolvimento de
aplicativos e sistemas
integrados de
telecomunicação

Relatório técnico:
Relatório técnico:
• Quantificação da
• Análise dos gargalos,
demanda por soluções
desafios, oportunidades,
5G no ecossistema
forças e riscos para o
nacional
estabelecimento de uma
• Detalhamento
indústria nacional de
qualitativo dos
softwares e soluções digitais
principais segmentos da
em aplicações 5G
economia

Classificação: Confidencial

Relatório técnico:
• Recomendações de
políticas públicas, em
discussões com
stakeholders dos
segmentos
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O Ecossistema 5G: dinâmico, multi-facetado, permitindo novos players

ATORES
INFLUENCIADORES
DO ECOSSISTEMA

Fornecedores de
infraestrutura de rede

Desenvolvedores e
fornecedores de software de
rede

Integradores de sistema de rede

Fabricantes de equipamentos de
infraestrutura e provedores de cloud

Empresas desenvolvedoras de códigos e
comercializadoras de software de rede

Empresas de implementação e
consultoria de sistemas

Entidades de
pesquisa

Universidades,
institutos de
pesquisa, centro de
pesquisa de
empresas

Fornecedores
de serviços de
telecom

Desenvolvedores e fornecedores de software
para soluções

Integradores de sistema de soluções

Empresas desenvolvedoras de códigos e comercializadoras de
soluções de software

Empresas de implementação e consultoria de sistemas

Operadoras de
telecomunicações,
Internet Service
Providers (ISPs),
Mobile Virtual
Network Operators
(MVNOs)

Entidades públicas

Associações de empresas

Entidades privadas de
investimento

Veículos especializados

Comunidades de
empresas

Governo, agências reguladoras,
instituições de financiamento

Associações de empresas
inovação, TICs e software

Fundos privados de capital de
risco e empresas de private
equity

Veículos de comunicação
especializados em tecnologia
móvel

Comunidades de empresas para
desenvolvimento de
infraestrutura de rede
desagregada

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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ATORES DIRETOS
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ATORES DIRETOS
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A oportunidade de criação de valor dentro do Ecossistema 5G – Por que é relevante para o Brasil ?
ATORES DIRETOS
DO ECOSSISTEMA
(REDE)

Universidades,
institutos de
pesquisa, centro
de pesquisa de
empresas

ATORES
INFLUENCIADORES
DO ECOSSISTEMA

Entidades
de pesquisa

ATORES DIRETOS
DO ECOSSISTEMA
(APLICAÇÕES)

Ecosssitema 5G
Fornecedores de
infraestrutura de rede

Desenvolvedores e
fornecedores de software
de rede

Integradores de sistema
de rede

Fabricantes de equipamentos de
infraestrutura e provedores de cloud

Empresas desenvolvedoras de códigos
e comercializadoras de software de
rede

Empresas de implementação e
consultoria de sistemas

Desenvolvedores e fornecedores de
software para soluções

Integradores de sistema de soluções

Empresas desenvolvedoras de códigos e comercializadoras
de soluções de software

Empresas de implementação e consultoria de sistemas

Fornecedore
s de serviços
de
telecomunic
ações

DIVERSIFICAÇÃO NA
MATRIZ PRODUTOS BR
CRIANDO
“TRADABLE ASSETS”

Operadoras de
telecomunicações
, Internet Service
Providers (ISPs),
Mobile Virtual
Network
Operators
(MVNOs)

Entidades públicas

Associações de
empresas

Entidades privadas
de investimento

Veículos
especializados

Comunidades de
empresas

Governo, agências
reguladoras, instituições de
financiamento

Associações de empresas
inovação, TICs e software

Fundos privados de capital de
risco e empresas de private
equity

Veículos de comunicação
especializados em tecnologia
móvel

Comunidades de empresas
para desenvolvimento de
infraestrutura de rede
desagregada

C

IMPACTO NA BALANÇA
COMERCIAL

• Indústria

CRIAÇÃO DE
VALOR NA
OFERTA

• Aplicativos

CRIAÇÃO DE
VALOR NA
DEMANDA

• Software
• Sistemas

IMPACTO NA
ECONOMIA
BRASILEIRA

• Serviços
• Agricultura
• Cidades
• Saúde

A

IMPACTO COMO AGENTE
ECONÔMICO

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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2
Metodologia

Caminhos adotados de análise
Para a preparação das atividades do benchmark internacional seguimos uma sequência de 4 passos
representados abaixo
Passo a passo para seleção de países para benchmark

Definição de critérios
para criação de diferentes
grupos de países

Levantamento de lista
inicial de países de
cada grupo

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Sugestão de lista de
países para análise de
benchmark

Classificação: Público

Definição de pontos a
serem explorados para
cada grupo

Realização do
benchmark com 12
países
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Definição de critérios
Definimos critérios para criar grupos de países com diferentes características em relação ao nível de adoção
de 5G e ao nível de maturidade em inovação
Fontes de informação e construção do
racional

Especialistas
Externos e
Internos
Deloitte

•

Maturidade no 5G

•

Maturidade em inovação

Nível de Maturidade no 5G

Relatórios
especializados e
sites de referência

Critérios para criação de diferentes grupos de países

Promotores
do 5G
Pioneiros
na
Adesão
Seguidores
na Adesão
Outros países

Top 20

Top 10

Nível de Maturidade em Inovação

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Listagem e priorização de países para análise
Listamos os países pelo nível de maturidade de inovação e 5G e os classificamos em grupos distintos para
selecionar 12 países de diferentes perfis a serem analisados com maior detalhe na fase 2
Países Candidatos

Nível de Maturidade no 5G

Promotores
do 5G

Pioneiros na
Adesão

China

Coréia do Sul

Catar

Rússia

Austrália

Noruega

EUA

Finlândia

Suécia

Singapura

Arábia Saudita

Espanha

Itália

Irlanda

França

Países Baixos

Dinamarca

Suíça

Reino Unido

Bélgica

Áustria

Israel

Alemanha

EAU

Seguidores
na Adesão

Japão

Chile

Brasil

Colômbia

Índia

México

Argentina

Outros países

Top 20

Top 10

Nível de Maturidade em Inovação

Fontes: Bloomberg, 5G Observatory, GSA, Clipping, Análise Deloitte
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Listagem e priorização de países para análise
Listamos os países pelo nível de maturidade de inovação e 5G e os classificamos em grupos distintos para
selecionar 12 países de diferentes perfis a serem analisados com maior detalhe na fase 2
Países com maior nível de
maturidade em 5G, liderando a
inovação do ecossistema e
implementação da tecnologia

Países Sugeridos

Nível de Maturidade no 5G

Promotores
do 5G

Pioneiros na
Adesão

China

Coréia do Sul

Catar

Rússia

Austrália

Noruega

EUA

Finlândia

Suécia

Singapura

Arábia Saudita

Espanha

Itália

Irlanda

França

Países Baixos

Dinamarca

Suíça

Reino Unido

Bélgica

Áustria

Israel

Alemanha

EAU

Seguidores
na Adesão

Japão

Chile

Brasil

Colômbia

Índia

México

Argentina

Outros países

Top 20

Top 10

Nível de Maturidade em Inovação

Fontes: Bloomberg, 5G Observatory, GSA, Clipping, Análise Deloitte
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Listagem e priorização de países para análise
Listamos os países pelo nível de maturidade de inovação e 5G e os classificamos em grupos distintos para
selecionar 12 países de diferentes perfis a serem analisados com maior detalhe na fase 2
Países Sugeridos

Nível de Maturidade no 5G

Promotores
do 5G

Pioneiros na
Adesão

China

Coréia do Sul

Catar

Rússia

Austrália

Noruega

EUA

Finlândia

Suécia

Singapura

Arábia Saudita

Espanha

Itália

Irlanda

França

Países Baixos

Dinamarca

Suíça

Reino Unido

Bélgica

Áustria

Israel

Alemanha

EAU

Seguidores
na Adesão

Japão

Chile

Brasil

Colômbia

Índia

México

Argentina

Outros países

Israel possui uma alta
maturidade em inovação e
também no 5G, e representa
um país não Europeu nesse
segmento

Top 20

Alemanha possui espectros de
5G exclusivos para redes
privadas e representa uma
visão da União Europeia

Top 10

Nível de Maturidade em Inovação

Fontes: Bloomberg, 5G Observatory, GSA, Clipping, Análise Deloitte
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Listagem e priorização de países para análise
Listamos os países pelo nível de maturidade de inovação e 5G e os classificamos em grupos distintos para
selecionar 12 países de diferentes perfis a serem analisados com maior detalhe na fase 2
Países Sugeridos

Nível de Maturidade no 5G

Promotores
do 5G

Pioneiros na
Adesão

China

Coréia do Sul

Catar

Rússia

Austrália

Noruega

EUA

Finlândia

Suécia

Singapura

Arábia Saudita

Espanha

Itália

Irlanda

França

Países Baixos

Dinamarca

Suíça

Reino Unido

Bélgica

Áustria

Israel

Alemanha

EAU

Seguidores
na Adesão

Japão

Apesar de não serem
líderes do 5G, os EUA
estão no centro das
discussões relacionadas a
essa tecnologia

Chile

Brasil

Colômbia

Índia

México

Argentina

Outros países

O Reino Unido apresenta um
forte desenvolvimento de
testes de 5G e pode também
oferecer uma visão externa àa
União Europeia (pós-Brexit)

Top 20

Top 10

Nível de Maturidade em Inovação

Fontes: Bloomberg, 5G Observatory, GSA, Clipping, Análise Deloitte
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Listagem e priorização de países para análise
Listamos os países pelo nível de maturidade de inovação e 5G e os classificamos em grupos distintos para
selecionar 12 países de diferentes perfis a serem analisados com maior detalhe na fase 2
Países Sugeridos

Nível de Maturidade no 5G

Promotores
do 5G

Pioneiros na
Adesão

Rússia é um país em desenvolvimento
com características socioeconômicas e
de inovação comparáveis ao Brasil,
mas com diversos testes em 5G

Japão

Coréia do Sul

Catar

Rússia

Austrália

Noruega

EUA

Finlândia

Suécia

Singapura

Arábia Saudita

Espanha

Itália

Irlanda

França

Países Baixos

Dinamarca

Suíça

Reino Unido

Bélgica

Áustria

Israel

Alemanha

EAU

Seguidores
na Adesão

China

Chile

Brasil

Colômbia

Índia

México

Argentina

Outros países

Irlanda está se despontando
como uma base relevante de
desenvolvimento de software
para a Europa

Top 20

Top 10

Nível de Maturidade em Inovação

Fontes: Bloomberg, 5G Observatory, GSA, Clipping, Análise Deloitte
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Listagem e priorização de países para análise
Listamos os países pelo nível de maturidade de inovação e 5G e os classificamos em grupos distintos para
selecionar 12 países de diferentes perfis a serem analisados com maior detalhe na fase 2
Países Sugeridos

Nível de Maturidade no 5G

Promotores
do 5G

Pioneiros na
Adesão

China

Colômbia é o país da América
Latina que tem um destaque no
desenvolvimento recente de
inovação em seu ecossistema de
software

Coréia do Sul

Catar

Rússia

Austrália

Noruega

EUA

Finlândia

Suécia

Singapura

Arábia Saudita

Espanha

Itália

Irlanda

França

Países Baixos

Dinamarca

Suíça

Reino Unido

Bélgica

Áustria

Israel

Alemanha

EAU

Seguidores
na Adesão

Japão

Chile

Brasil

Colômbia

Índia

México

Argentina

Outros países

Índia é um país em desenvolvimento
com características similares ao Brasil
tanto em inovação quanto em 5G, com
forte desenvolvimento de softwares

Top 20

Top 10

Nível de Maturidade em Inovação

Fontes: Bloomberg, 5G Observatory, GSA, Clipping, Análise Deloitte
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Listagem e priorização de países para análise
Listamos os países pelo nível de maturidade de inovação e 5G e os classificamos em grupos distintos para
selecionar 12 países de diferentes perfis a serem analisados com maior detalhe na fase 2
Lista final de 12 países

Nível de Maturidade no 5G

Promotores
do 5G

Pioneiros na
Adesão

China

Coréia do Sul

Catar

Rússia

Austrália

Noruega

EUA

Finlândia

Suécia

Singapura

Arábia Saudita

Espanha

Itália

Irlanda

França

Países Baixos

Dinamarca

Suíça

Reino Unido

Bélgica

Áustria

Israel

Alemanha

EAU

Seguidores
na Adesão

Japão

Chile

Brasil

Colômbia

Índia

México

Argentina

Outros países

Top 20

Top 10

Nível de Maturidade em Inovação

Fontes: Bloomberg, 5G Observatory, GSA, Clipping, Análise Deloitte
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Pontos a serem explorados por grupo de países
Vamos aprofundar em tópicos gerais e específicos para cada grupo, de acordo com suas características e
prioridades em relação ao 5G
Grupo

Descrição do grupo

Coréia do Sul

A

Japão
China
Alemanha

B

Israel
EUA

Suécia
Irlanda1

Reino Unido

C

Rússia1

Índia

D
Colômbia

Grupo A é composto por
países promotores do 5G, que
estão na vanguarda dessa
tecnologia
Grupo B representa os países
pioneiros na adoção do 5G e
que estão no top 20 em
inovação no mundo
Grupo C é representa países
com características de
inovação semelhantes a do
Brasil, porém pioneiros na
adoção do 5G
Grupo D é composto por
países com características de
inovação e adoção de 5G
semelhantes ao Brasil

Exemplos de pontos a serem explorados

⚫

Políticas públicas de incentivo ao 5G

⚫

Papel do setor privado no incentivo e
desenvolvimento do 5G

⚫

Papel de atores do ecossistema do 5G

⚫

Desafios para a expansão do 5G para todo
o mundo

⚫

Aprendizado sobre o desenvolvimento de
aplicações para uso do 5G

⚫

Aprendizados para a adoção do 5G em países
promotores da tecnologia

⚫

Aprendizados para a adoção do 5G em países
inovadores
Perspectivas para desenvolvimento de tecnologia
própria do 5G

⚫

⚫

Detalhamento sobre nível de adoção do
5G

⚫

Perspectivas futuras de curto, médio e
longo prazo

⚫

Aprendizados para a adoção do 5G em países
menos inovadores e com característica
socioeconômicas semelhantes ao Brasil

⚫

Principais dificuldades enfrentadas para a
preparação da chegada do 5G
Impacto de ecossistema avançado de
desenvolvimento de softwares no 5G

⚫

Notas: 1) Os países marcados em laranja serão explorados com profundidade menor que os outros 10 países, contando com até 1 página para a Irlanda e 1 página para a Rússia contendo as informações mais relevantes para o projeto
Fontes: Bloomberg, 5G Observatory, GSA, Clipping, Análise Deloitte
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Apresentação e Validação do Produto 1 - Benchmarking Internacional
80 horas de entrevistas com
especialistas da Deloitte e
externos nos setores públicos,
privados e da academia

Produto 1

130 páginas de conteúdo
descritivo

Benchmarking
Internacional

12 países dentre os mais
avançados e relevantes em 5G e
inovação

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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3
Análise dos principais países

Aspectos gerais dos países
Informações Gerais

Cenário de Inovação

PIB
(Bilhões
USD)

IDH

População PIB/Capita Bloomberg % de
% PIB em % de TIC em % de TIC em Exportação
(milhões) (USD)
Innovation acesso à P&D
exportações importações serviços
Index
internet
computacionais
(Bilhões USD)

Importação
Saldo serviços
serviços
computacionais
computacionais (Bilhões USD)
(Bilhões USD)

2020

2019

2020

2020

2021

2019

2018

2019

2019

2019

China

11.785

0,76

1.402

10.500

16º

71%

2%

27%

23%

51,4

25,1

26,3

Coreia do Sul

1.469

0,92

52

31.489

1º

96%

5%

26%

16%

2,9

1,8

1,1

Japão

6.187 (2019) 0,92

126

40.113

12º

93%

4%

8%

12%

5,2

18,3

- 13,1

EUA

17.709

0,93

329

63.544

11º

88%

3%

13%

9%

36,3

35,2

1,1

Alemanha

3.751

0,95

83

45.724

4º

88%

3%

5%

8%

26,3

36,3

- 9,9

Reino Unido

2.628

0,93

67

40.285

18º

93%

2%

4%

8%

14,8

6,4

8,3

Suécia

580

0,95

10

51.926

5º

94%

3%

6%

9%

12,5

7,2

5,3

Israel

312

0,92

9

43.611

7º

87%

5%

10%

9%

17,6

1,8

15,9

Índia

2.707

0,65

1.380

1.901

50º

20%

1%

2%

10%

61,7

7,8

53,9

Colômbia

368

0,77

51

5.333

-

65%

0%

0%

10%

N/A

N/A

N/A

Rússia

1.727

0,82

144

10.127

24º

83%

1%

1%

9%

N/A

N/A

N/A

Irlanda

406

0,96

5

83.812

17º

85%

9%

10%

N/A

N/A

N/A

Brasil

2.268

0,765

212

6.797

46º

70%

1%
1,3%

0,3%

9%

2,0

4,4

- 2,4

(2017)

2019

2019

A análise do ecossistema de software e nível de maturidade do 5G é multifatorial. Os indicadores econômicos fornecem uma
dimensão da base de partida do país para o desenvolvimento de suas fortalezas.
Principais fontes: Banco Mundial, Bloomberg
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Países asiáticos (China, Coreia, Japão)
⚫

Líderes do 5G

⚫

⚫

Forte presença do governo em todo o ecossistema do 5G, com investimentos diretos, incentivos fiscais, gestão
de recursos, coordenação do desenvolvimento de tecnologia, criação de políticas horizontais.
Apoiado em grandes corporações com desenvolvimento verticalizado no 5G com foco em infraestrutura.
Pouco espaço para pequenas empresas.
Rápida expansão internacional.

Destaques

Políticas públicas
China

China:
⚫

Big techs chinesas: as BATs (Baidu, Alibaba
e Tencent)

•

Fundadas com capital de risco
internacional.

⚫

Benefício do protecionismo chinês,
ganharam escala com o mercado
interno.

⚫

Recentes restrições pelo governo chinês

⚫
⚫

Modelo parece estar próximo a um
ciclo de esgotamento.

•

Coreia

2021: 14º plano quinquenal (2021-2025):
“Aceleração do ritmo do comércio 5G”:
o Bases para priorização de ações em
5G;
o 56% do país coberto por 5G em 5 anos
Jun/2021: “Plano de ação de navegação
com aplicação 5G (2021-2023)”:
o Desenvolvimento de infraestrutura,
padronizações, hardware e software
o Valores divulgados: Subsídios de USD
1.500 por estação radio base
standalone para as operadoras, com
limite de USD 23 mi; USD 21,1 mi
anuais para internet industrial em
Shenzen.

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Classificação: Confidencial

•

•

2019: Estratégia 5G+:
o Foco em 10 indústrias de
hardware e 5 serviços.
o Investimentos em setor público
(implementar 5G no setor público)
e no setor privado (créditos fiscais
e outros incentivos), base
industrial doméstica 5G, auxílio na
globalização de suas empresas.
2020: New Deal Digital:
o Investir 8,6 bilhões de dólares em
infraestrutura digital até 2021,
simplificação regulatória.
o Fundo K-New Deal de 3,1 bilhões
de dólares para as TICs.

Japão
•

2014: Fórum de Promoção das
Comunicações Móveis de Quinta
Geração (5GMF):
o

•

Compilação de tecnologia,
promoção de P&D.

2021: Sexto Plano Básico da
Ciência e Tecnologia (STI):
o

Investimentos em tecnologia
nos próximos 5 anos de 225
bilhões de dólares, com
contrapartida da indústria de
675 bilhões de dólares, e 75 bi
de dólares nas universidades
japonesas.
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Estados Unidos
Liberdade de
mercado e
influência
geopolítica

⚫
⚫

⚫

Postura liberal, pouco intervencionista na economia e de atuação global.
Perdeu a liderança de tecnologias móveis para os europeus e os asiáticos. Estratégia de investimentos em
infraestrutura e soluções abertas.
Atua para proteger o mercado da influência chinesa e coordena ações globais.

•

Promoção do Open RAN
o

o

•

Iniciativa de desagregação da camada
mais próxima às antenas de rádio,
atualmente dominada por soluções
proprietárias.

•

Investimentos pelo departamento de segurança
de 600 milhões de dólares em tecnologias 5G.

•

Disponibilidade de mão de obra altamente
qualificada.

•

Promoção de tecnologias abertas como Open
RAN e baseadas em cloud.

•

Atração de estudantes de diversas partes do
mundo.

•

FCC

•

Projetos fortemente conectados com
demandas de mercado.

•

Parcerias com governos estaduais para criação
de ‘zonas de inovação’ para fins militares e
civis.

Permite a inserção de novos atores em
partes da solução, maior transparência
em segurança, arquitetura em cloud.

Big techs (Microsoft, Google, Amazon,
IBM, Oracle)
o

Grandes promotoras mundiais de
solução em nuvem.

o

Deep pockets para investimentos em
P&D.

Academia

Políticas públicas

Destaques

•

o

Modernização de regulamentação.

o

Aporte de 1,9 bilhões de dólares para
promoção da cadeia de suprimentos para o
Open RAN, 5G e 6G.

Plano de infraestrutura do presidente Biden,
com USD 65 bilhões para investimentos em
melhoria de infraestrutura de banda larga.

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Reino Unido
Forte
ambiente
acadêmico,
equilíbrio de
presença de
estado

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Ambiente acadêmico desenvolvido com misto de capital privado e público.
Forte presença de capital de risco e startups.
Financiamento de testbeds pelo governo.
Fácil acesso ao mercado americano .
Judiciário independente e forte, um sistema político pró-negócios, com inovação desenvolvida.

•

País europeu mais relevante no mercado
de risco com 80 unicórnios em 2020.

•

Presença de incubadoras específicas para
o 5G, como a 5PRING.

•

Presença de laboratórios para validação
da tecnologia Open RAN das principais
operadoras europeias

•

10% das ofertas de emprego do Reino
Unido são relacionadas à tecnologia.

Academia

Políticas públicas

Destaques
•

2016: Fundo Nacional de Investimento em
Produtividade (NPIF) :
o

•

1 bilhão de dólares destinadas a testes 5G e
implementação completa de fibras em toda
região até 2020-2021.

Programa 5GTT – 5G Testbed and Trials do
Departamento de Digital, Cultura, Mídia e
Esporte (DCMS) com fundos no valor total de
272 milhões de dólares:
o

Criação de seis testbeds de 5G – 34 milhões de
dólares

o

Rural Connected Communities (RCC) – 41
milhões de dólares

o

Financiamento a projetos industriais – 6,8
milhões de dólares

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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•

Forte conexão entre os pesquisadores
acadêmicos e atores do setor privado através
dos TTOs (University Technology Transfer
Offices) das universidades.

•

Criação de iniciativas específicas para o 5G:
o

5GUK Universities Test Network .

o

2013: 5GIC na University of Surrey com
investimento inicial de 47,6 milhões de
dólares do Conselho de Financiamento do
Ensino Superior da Inglaterra (HEFCE), da
indústria e parceiros regionais das
universidades.
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Alemanha
Médias
empresas,
redes privadas
e soluções
industriais

⚫
⚫
⚫

Intenso uso das redes privadas em 5G.
Apoio das empresas locais com investimentos para desenvolvimento de soluções.
5G como foco de melhoria de soluções industriais.

•

•

•

•

Operação greenfield da operadora 1&1
Drillisch vencedora do leilão 5G a ser
implementada totalmente em Open RAN
em parceria com a Rakuten.
Em junho de 2021 mais de 120 licenças
concedidas para redes privadas de 5G a
custo simbólico.

Academia

Políticas públicas

Destaques
•

•

Ecossistema formado por empresas
grandes e as Mittelstands, PMEs
altamente especializadas do país.

2017: Estratégia “5G Strategy for Germany”: 5
pilares para o país se tornar uma sociedade
preparada para a era Gigabit até 2025:
o

3,5 bilhões de dólares a cada ano até 2025
para investimento em infraestrutura digital.

o

93 milhões de dólares em apoio a testbeds 5G.

Parcerias com médias e grandes empresas do
país, algumas delas incentivadas pelo governo.

•

Centros e laboratórios específicos para o 5G nas
universidades, com apoio da indústria, do
instituto Fraunhofer (entidade sem fins
lucrativos financiado pelo governo alemão).

2016: Programa “Platforms, Additive
Manufacturing, Imaging, Communication,
Engineering – PaiCE”
o

Forte ligação do setor industrial com o
desenvolvimento de software.
•

•

Financiamento do projeto “Industrial
communication for factories” com 10 milhões
de dólares de recursos públicos.

Plano para combate à Covid-19: 8,2 de dólares
para fomento de aplicações 5G.

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Países de startups: Israel, Colômbia e Suécia
⚫

Ecossistemas
férteis de
startups

⚫
⚫

Israel: Ecossistema voltado à exportação, apoiado em expertise de segurança e desenvolvimento militar e fértil
ambiente acadêmico.
Suécia: Estabilidade social, mão de obra altamente qualificada e Ericsson como base da tecnologia 5G.
Colômbia: Ambiente de startups fértil na América Latina, porém sem indicação de capacidade de poder fazer
transição para aplicações 5G.

Destaques
Israel:
• Uma das maiores taxas de investimento
em P&D mundiais.
• Soluções de hardware e software voltadas
à segurança transponíveis ao 5G .
Suécia:
• Forte incentivo para as exportações.
• Centros de inovação em 5G e forte
participação da Ericsson, uma das
principais fornecedoras mundiais de 5G.
Colômbia:
• Ambiente ativo de startups de serviços
financeiros e economia colaborativa.
• Dúvidas sobre a possibilidade de evoluir o
ecossistema para software em 5G por
falta de qualificação e atrasos no leilão de
5G.

Políticas públicas
Israel
•

•

•

Suécia

Papel mais neutro, buscando realizar
interface entre os atores do ecossistema
de inovação.
Papel indireto em incentivo em soluções
de segurança pela papel do exército na
economia nacional.
Investimentos de até 62,3 milhões de
dólares para infraestrutura de 5G.

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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•

•

Estratégia “A Completely Connected
Sweden by 2025 − a Broadband
Strategy” para acesso universal à
internet de alta velocidade até
2023.
Conjunto de empresas
governamentais de incentivo à
tecnologia de informação, de
investimento e crescimento
sustentável.

Colômbia
•

Economia Laranja: Estratégia de
incentivo às startups, isenção
fiscal de até 7 anos para novas
empresas.

•

“Plano de Transição para Novas
Tecnologias”: Implementação
das redes 5G a partir de 2022.

•

2019: Lei 1978 de 2019 de
Modernização Setorial de TIC.

•

Criação de agências de
desenvolvimento.
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Índia
Centro de
outsourcing
global com
desafios de
infraestrutura

⚫
⚫
⚫
⚫

Forte exportador de serviços de TIC e centro mundial de outsourcing de diversas multinacionais.
Tendência de políticas de protecionismo para desenvolvimento de infraestrutura e hardware.
Significativo atraso de desenvolvimento de infraestrutura.
Potencial desenvolvedor de software no core da rede 5G.

Políticas públicas

Destaques
•

Infraestrutura de conectividade muito atrasada – menos de 30% do país
possui conexão em fibra.

•

Sinalização de regime fiscal diferenciado para empresas de
telecomunicações para investimentos imediatos pós-leilão 5G.

•

Presença de centros globais de outsourcing das maiores empresas de
software globais e parques tecnológicos.

•

•

Presença de empresas locais de consultoria e outsourcing com
relevância mundial.

A Política Nacional de Comunicações Digitais (NDCP) estabelece os
objetivos com ênfase no desenvolvimento oportuno de 5G e
infraestrutura.

•

Falta de um entorno regulatório em torno do 5G, desincentivando
investimentos.

•

Políticas protecionistas com potencial de atraso de desenvolvimento e
aumento de custos:

•

Estágio do 5G ainda embrionário por falta de definição do leilão,
estimativa de preços altos de espectro. Atores estão ainda em fase de
formação do ecossistema.

© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

o

Obrigação de dados em nuvem armazenados localmente.

o

Fundo de Desenvolvimento Eletrônico (EDF) e Política Nacional de
Fabricação: Subsídio de capital de até 25% por 10 anos.

o

Acesso preferencial ao mercado (PMA): oferece benefícios fiscais e
vantagens competitivas em licitações a fabricantes de equipamentos
locais.
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4
Conclusões

Resumo das características dos países
Presença do
estado na
cadeia de
investimento

Presença da
iniciativa
privada na
cadeia de
investimento

Nível de
maturidade do
ecossistema de
startups

Status leilão
5G

Envolvimento da
academia no
desenvolvimento
de soluções

Políticas
públicas
consistentes

Sucesso do
ecossistema 5G
no momento

Estimativa de
desenvolvimento
do ecossistema
5G no futuro

China
Coreia do Sul

Japão
EUA
Alemanha
Reino Unido
Suécia
Israel
Índia
Colômbia

Nota: Rússia e Irlanda não foram estudados na mesma profundidade dos demais países.
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Conclusões
• Não há um modelo único para o nível ideal de investimento e participação do
estado no desenvolvimento de políticas de software de 5G.

• Algumas consistências foram encontradas nos países atualmente mais bem
sucedidos no ecossistema de 5G:
• Políticas públicas consistentes e estabelecidas vários anos antes do
amadurecimento da tecnologia.

• Coordenação eficaz entre Governo/Academia/Empresas/Startups
• Incentivos governamentais mais voltados à base da cadeia produtiva de
tecnologia – startups em estágio inicial, infraestrutura, pesquisa e
desenvolvimento.
• Potencialização das principais competências estabelecidas e
direcionamento horizontal de conquista de novas competências.
• Academia e institutos de pesquisa como participante ativo e integrado ao
ecossistema.
• Alguns países se despontam com forte posicionamento na área de software,
como Índia e Irlanda.

É uma jornada complexa (envolve múltiplos atores), colaborativa (envolve
múltiplos países), custosa (envolve pesados investimentos) e longa.
© 2021. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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