
1 

 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

LEONARDO FERNANDES COUTINHO CORREIA 

 

 

 

 

 

 

 

CENÁRIOS PROSPECTIVOS NO BRASIL 

PARA TELECOM NO SEGMENTO B2B EM 2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO  

2022 



2 

 

 

 

LEONARDO FERNANDES COUTINHO CORREIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENÁRIOS PROSPECTIVOS NO BRASIL  

PARA TELECOM NO SEGMENTO B2B EM 2050 

 

 

 

 

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas, como requisito 

para a obtenção do título de Mestre em 

Gestão para a Competitividade.  

 

Campo do Conhecimento: Cenários 

Prospectivos 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Sarfati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO  

2022 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correia, Leonardo Fernandes Coutinho.  

Cenários prospectivos no Brasil para telecom no segmento B2B Em 2050 /  

Leonardo Fernandes Coutinho Correia. - 2022.  

43 f.  

 

Orientador: Gilberto Sarfati.  

Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Fundação Getulio Vargas, Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo.  

 

     1. Planejamento estratégico. 2. Marketing industrial. 3. Previsão na administração. 4. 

Prospectiva. 5. Telecomunicações - Inovações tecnológicas. I. Sarfati, Gilberto. II. Dissertação 

(mestrado profissional MPGC) – Escola de Administração de Empresas de São Paulo. III. Fundação 

Getulio Vargas. IV. Título.  

 

 

CDU 658.012.2 

 

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 



4 

 

 

 

LEONARDO FERNANDES COUTINHO CORREIA 

 

 

 

 

 

CENÁRIOS PROSPECTIVOS NO BRASIL  

PARA TELECOM NO SEGMENTO B2B EM 2050 

 

 

Trabalho Aplicado apresentado a Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas, como requisito 

para a obtenção do título de Mestre em 

Gestão para a Competitividade.  

 

 

Data da aprovação: ____/____/_____.  

 

Banca examinadora:  

 

___________________________________  

Prof. Dr. Gilberto Sarfati (orientador)  

FGV-EAESP  

 

___________________________________  

Prof. Dr. Sérvio Túlio Prado Júnior 

FGV-EAESP  

 

___________________________________  

Prof. Dr. Washington Franco Mathias 

USP - FEA 

 

 

 



5 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus.  

Aos meus pais e ao meu irmão, que sempre me ensinaram os valores certos. 

A minha filha Manuela que me incentiva desde que nasceu a seguir a cada dia e não parar nunca, 

mesmo que ainda ela não tenha plena consciência disso. 

A minha amada que sempre me dizia: “não desiste”. 

Aos colegas e professores do MPGC, por todas as oportunidades de compartilhar conhecimento 

através das aulas, discussões e apresentações. 

E a todos que de alguma maneira me apoiaram e me incentivaram durante essa jornada.  

 

  



6 

 

 

 

RESUMO 

 

A indústria de telecom de hoje conta com uma forte concorrência formada por operadoras 

menores e locais e por novos concorrentes que antes atuavam como parceiros de tecnologia, de 

aplicação e até do setor de TI que não obedecem mais aos limites da cadeia de valor de 

conectividade. Adicionalmente temos a “Transformação Digital” agora presente, com a junção 

e disponibilidade de novas tecnologias (AI, IoT, Cloud etc.) que permitem geração de novos 

produtos e ofertas.  Esses elementos em conjunto com fatores externos econômicos, sociais e 

regulatórios geram um nível de incerteza de como as telcos podem se posicionar para defender 

e expandir sua abrangência nos próximos 30 anos.  O presente trabalho na primeira parte 

apresenta uma revisão da literatura sobre indústria telecom no Brasil, sua evolução, atributos e 

situação atual. Na segunda parte é apresentado o projeto de pesquisa com o objetivo de realizar 

um exercício de visão de futuro para o setor telco no Brasil que atuam no segmento B2B em 

2050, com uma abordagem de cenários prospectivos através das metodologias GBN e pesquisa 

Delphi combinadas, com questionários aplicados em uma seleção de especialistas do setor, que 

resultaram nas incertezas críticas e refinadas para forças motrizes na fase qualitativa seguinte 

da pesquisa, por meio de entrevistas. Como resultante foi obtido quatro cenários que descrevem 

narrativas distintas: 1) Grandes Expansionistas, 2) Big Telco-Tech, 3) Info-Democracia e 4) 

Resistência dos Locais-Especiais.  

 

Palavras-chave:  Telecomunicações, segmento B2B, transformação digital, planejamento 

estratégico, cenários prospectivos, Delphi 
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ABSTRACT 

 

 Today’s telecom industry has a strong competition made up of smaller and local operators 

and new competitors who previously acted as technology, application and even IT partners who 

no longer obey the limits of the connectivity value chain. Additionally, we have the "Digital 

Transformation" now present, with the junction and availability of new technologies (AI, Iot, 

Cloud, etc.) that allow generation of new products and offers.  These elements together with 

external economic, social and regulatory factors generate a level of uncertainty as to how telcos 

can position themselves to defend and expand their scope in the next 30 years.  Thus, the present 

work in the first part presents a review of the literature on telecom industry in Brazil, its 

evolution, attributes and current situation. In the second part, the research project is presented 

with the aim of carrying out a forward-looking exercise for the Telco sector in Brazil, operating 

in the B2B segment in 2050, with a prospective scenario approach through the combined GBN 

and Delphi research methodologies, with questionnaires applied to a selection of industry 

experts, which resulted in critical and refined uncertainties for driving forces in the next 

qualitative phase of the research, through interviews. As a result, we obtained four scenarios 

that describe different narratives: 1) Great Expansionists, 2) Big Telco-Tech, 3) Info-

Democracy and 4) Resistance of Special Locals. Even if it is not possible to precisely determine 

the future for operators, the conclusion of this work shows that each scenario can be an 

opportunity to transform in a way meant the telcos business model or even promote conditions 

of disruption in the sector. 

 

Keywords:  Telecommunications, B2B segment, digital transformation, strategic planning, 

prospective scenarios, Delphi 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a década de 1980 quando se iniciou a oferta de serviços baseados de em TI e 

não somente serviços de voz (REZENDE, 2002) as empresas de Telecomunicações foram 

orientadas ao mercado consumidor de pessoa física. Em 2009, o número de assinantes de celular 

alcançou o mesmo número da população brasileira com aproximadamente 200 milhões de 

assinantes (DIAS, 2002). Com um mercado saturado, os últimos dez anos resultaram em menor 

crescimento de mercado no B2C para as operadoras. 

Nesse contexto as operadoras voltaram sua atenção para segmento B2B (Business-to-

Business), onde as demandas e necessidades são maiores em termos de volume e de 

complexidade, mas representam maiores receitas e margens por usuário (RAUYRUEN; 

MILLER, 2007). Essa atenção se intensificou com o crescimento de novas operadoras locais a 

partir de 2013, graças a nova Resolução Anatel 614/2013, regulamento de SCM – Serviço de 

Comunicação e Multimídia, na qual permitia licenciamento de uma nova operadora sem a carga 

tributária e obrigações de investimentos que uma operadora incumbente deveria cumprir 

(TELECO, 2020). 

A partir desse marco, se inicia a onda de criação acelerada de novas operadoras 

concorrentes locais, conhecidas como ISPs (Internet Service Provider) com serviços baseados 

em rede fixa de dados competindo também no segmento B2B.  Além disso o segmento vem 

recebendo novos entrantes de empresas com origem do mercado de TI (Technology 

Information). Elas possuem serviços de grande valor para o segmento empresarial (YANG, 

2015) e conseguem compor em seu portfólio serviços de conectividade e voz, atuando tal qual 

uma operadora não-incumbente. Como reação, as operadoras incumbentes iniciaram um 

movimento na direção do mercado de TI também, se posicionando como empresas ICTs, 

Information Communication and Tecnhnology companies (CASTELLS, 2008). Porém esse 

movimento pode ser mais impactante e exigir uma renovação das telcos ainda mais acelerada 

diante do novo componente denominado Transformação Digital. Movimento representado pela 

disponibilidade de tecnologias digitais emergentes no mesmo período tais como 5G, IoT, 

Cloud, AI entre outras (MENDONÇA, ANDRADE; NETO, 2018) que combinadas podem 

alterar toda jornada do consumidor B2C ou B2B e gerar novos modelos de negócio (NORTON; 

PINE, 2013). 

Portanto, um panorama complexo que provoca uma reflexão estratégica para as telcos, 

de como devem se posicionar hoje e no futuro diante desses e outros elementos de incertezas e 

assim, encontrar ferramentas de apoio para construção de cenários de longo prazo, mais de 10 
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anos, podem trazer uma vantagem competitiva adicional (WACK, 1985) e ainda habilitar 

monitoramento do ambiente para mudanças antecipadamente (STOFFELS, 1994).  

O presente artigo apresenta uma proposta de cenários futuro para o segmento B2B de 

telecom até 2050. Na primeira parte é realizado a revisão de literatura, com pesquisa 

exploratória bibliográfica mostrando o contexto do setor de Telecom no Brasil, características 

do segmento B2B e possíveis impactos trazidos pela Transformação Digital. Na sequência é 

abordado a metodologia sobre as técnicas combinadas de Cenários Prospectivos GBN -Global 

Business Network (SCHWARTZ, 1996) com o método Delphi que suportaram a pesquisa de 

abordagem mista, com questionário quantitativo e qualitativo junto a especialistas do setor de 

telecom B2B. Na última parte, é apresentado a análise dos dados que definiram incertezas 

críticas e suas forças motrizes, insumos que foram usados para a construção dos 4 cenários 

prospectivos para as telcos no segmento B2B em 2050: I) Grandes Expansionistas, II) Big 

Telco-Tech, III) Info-Democracia , IV) Resistência dos Locais-Especiais. A última parte do 

artigo trata de considerações finais, recomendações e possíveis evoluções do presente trabalho. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA - VISÃO DO SETOR DE TELECOM NO BRASIL 

 A transformação do mercado brasileiro acelerou-se após as privatizações do setor, com a 

aplicação da Lei Geral de Telecomunicações -LGT, de 1997 e início das privatizações em 1998 

(NOVAES, 2000). A evolução gradual e rápida da tecnologia das redes de transmissão com o 

aumento da capilaridade, seguida pelo crescimento de demanda e oferta de usuários ocorridos 

nos últimos anos (FRANSMAN, 2002), fomentou o surgimento de uma indústria convergente 

que inclui telecomunicações, mídia e tecnologia “TMT” (BANE; COLLIS, 1997). 

Possibilitando, assim a oferta de produtos e serviços relacionados com a conectividade tanto 

para o mercado usuário final (B2C) como para o mercado empresarial (B2B).  

 Apesar disso o mercado brasileiro se estendeu por muito tempo sem a inovação de novos 

serviços ou produtos, mantendo no mercado serviços similares e com baixa diferenciação 

(CUNHA, 2009). Em especial pelas incumbentes do setor (Claro, Vivo, Tim e Oi), apenas se 

concentrando na diferenciação de atributos de serviços já existentes e com ofertas de combos e 

pacotes comerciais (FRANSMAN, 2002). Entretanto esse setor se tornou relevante para o 

segmento B2B, à medida que os componentes de “telecomunicação e infraestrutura TI” se 

tornaram parte essencial de qualquer empresa de maneira a garantir o mínimo ruptura em sua 

operação.  
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 Entre 2010 e 2013, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) realizou a revisão 

da licença SCM (Serviço de Comunicação de Multimídia), reduzindo encargos e revisão de 

obrigações, facilitando a criação de novas operadoras ou Internet Service Providers – ISPs 

(TELEBRASIL, 2018). Sem o legado das operadoras que nasceram via concessão através de 

licença STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) as ISPs nascem com investimentos em 

ativos já preparados para os serviços atuais e futuros (baseados em IP – Internet Protocol) e sem 

a carga tributária e obrigações exigidas pelas incumbentes concessionárias.  As novas ISPs 

ocuparam a lacuna de cobertura deixada em regiões fora dos grandes centros urbanos, surgindo 

em cidades do interior na ordem de 3x se comparado as capitais (ANATEL, 2022). Tal 

movimento se reflete na participação de mercado de dados (banda larga), pois as novas 

operadoras juntas chegam a ter a maior participação de mercado desde 2019, deixando a Claro, 

a Vivo e a Oi atrás no ranking (Gráfico 1), mesmo essas operadoras possuindo 98% do mercado 

de telefonia móvel. 

 

Gráfico 1: Market-Share – Banda Larga Fixa no Brasil (2016 a 3T20) 

 

Fonte: Teleco - Market-Share Banda Larga 

 

 Historicamente as operadoras focaram seu crescimento no mercado consumidor, o B2C, 

porém esse mercado se encontra em saturação evidenciado pelo número de chips ativos ser 

maior que a população brasileira, 211 milhões de habitantes (BANCO MUNDIAL, 2019) 

contra 228 milhões de chips ativos (ANATEL, 2020). As fatias de mercado das incumbentes 

pouco se modificaram ao longo dos anos gerando um ambiente de comoditização o que provoca 

nos consumidores a busca incessante de contratar serviços apenas avaliando o menor preço 

(PINE, 2015).  

 Já o segmento B2B representa maior projeção de receita e margem para as operadoras, 

uma vez que o cliente empresarial não se limita pela condição de preço, avalia marca, qualidade 

do serviço e a questão relacional com o seu fornecedor (RAUYRUEN; MILLER, 2007). 
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Conforme indicado por Monroe, Rikala e Somervuori (2015) as diferenças entre B2C e B2B 

passam pela composição de portfólio de serviços, do tipo de atendimento, de entrega e suporte. 

O contexto B2B requer uma abordagem mais estratégica para capturar e gerenciar a experiência 

cliente e garantir sua lealdade (RAUYRUEN; MILLER, 2007), principalmente quando se 

mantém a cocriação de valor, com o cliente B2B a probabilidade de obter melhores resultados 

para ambos é maior conforme Zolkiewski et al. (2017). 

 Os principais pontos de diferenciação do B2B para as telcos são (MCKINSEY, 2015):  

 - Complexidade e variedade de produtos: Conforme o porte da empresa o tipo de 

contratação e serviço pode variar. Tipicamente uma empresa de grande porte busca soluções, 

serviços com alta volumetria e maior complexidade (ex: dados avançados, Cloud, Data Center, 

Suporte 24x7). Uma empresa menor busca produtos mais simples de voz e dados básicos; 

 - Canais de vendas: Canais típicos incluem desde força de vendas de campo, call-center, 

website e até via lojas físicas. O aumento de pontos de contato traz mais disponibilidade tanto 

de canais e maior volume de informação ao cliente (LEMON; VERHOEF, 2016).  Conforme 

indicado por Pine (2015), os compradores possuem mais condição de negociação atualmente, 

pois dispõem de acesso amplo a informação sobre produtos e preços com diversos 

vendedores/canais no setor do B2B, provocando uma pressão nos preços de serviços mais 

básicos e, portanto, facilmente comparáveis. 

 - Escassez de informação interna: De maneira geral as operadoras concentram sistemas e 

bases de informação mais robustas para o B2C comparados aos recursos disponibilizados ao 

B2B. Uma lacuna deixada pelas operadoras nesse segmento, conforme Russo et al. (2017) pois 

a partir das informações obtidas por meio de um processo de informação e retorno dos clientes 

se cria oportunidades, melhorias e relacionamentos de longo prazo; 

 - Variedade dos decisores para compra: Em clientes corporativos maiores, as decisões são 

centralizadas e um tempo de maturação maior para decisão final. Para pequenas empresas, ao 

contrário podem ser locais e passar por diversos influenciadores e decisores (LILIEN et al., 

2010).  Os pilares de relacionamento e produto/serviço (relação custo-benefício) são os que 

mais importam para um comprador B2B (RAMASESHAN et al., 2013) e pode ser considerado 

fator de vantagem competitiva (EDELMAN; SINGER, 2015) gerando uma relação de 

confiança e interdependência entre as empresas (LAAKSONEN; PAJUNEN; KULMALA, 

2008). O momento atual com novas tecnologias emergentes, possibilitam uma oportunidade de 

rompimento (disrupção) com as tecnologias predominantes, que são a base dos produtos e 

serviços ICTs ofertados atualmente. Com impactos que orientam a recalibração de estratégias 

de mercado atual e futuro (WIND; THOMAS, 2010). Consequentemente a aplicação de novas 
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tecnologias não somente buscam resolver questões empresariais, mas também questões sociais 

por meio da “transformação digital” (CHEN et al., 2019) 

 O desafio das operadoras é emergente em atender a demanda crescente de serviços de 

cliente empresas (B2B) para serviços além de conectividade (telcos) e devem agora agregar 

cada mais serviços de IT. Essa nova configuração de oferta e serviços juntando telco e IT leva 

as operadoras atuarem como ICT (KHAN; BOKHARI, 2018) não se limitando apenas aos 

serviços de conectividade, mas sim, agregando todo o conjunto convergente de tratamento de 

dados (CASTELLS, 2008). Seu grau de transformação do negócio de Operadora para ICT, pode 

representar de maneira direta o quanto de contribuição em seus negócios irá ocorrer 

(MEIRELLES, 1994). 

  Essa nova configuração das operadoras ICTs prepara todo ecossistema para ofertar os 

produtos e serviços da nova onda de evolução tecnológica. O momento atual está sendo 

posicionado como a era de impulso para a transformação digital devido a novas condições e 

oportunidades de mercado em diversos setores juntamente com a deficiência no atendimento a 

necessidades das próprias empresas em conjunto com a disponibilidade (e mais maturidade) 

das tecnologias emergentes como Cloud Computing, IoT, Big Data, AI, Machie Learning etc. 

(PFLAUM; GOLZER, 2018). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. MÉTODO GBN DE CENÁRIOS PROSPECTIVOS 

As ferramentas de construção de cenários prospectivos são diversas e em geral 

utilizadas de forma combinada pois não há apenas um método de construção de cenários, mas 

vários métodos (GODET; ROUBELAT, 1996). 

 Huss e Honton (1987), elencam três métodos de origem distintos: 1) com perspectiva 

lógica e intuitiva, sem levar consideração nenhum racional matemático como o método SRI 

International e o GBN (Global Business Network); 2) Impacto de tendências, baseia-se na 

previsão clássica tomando por base variáveis quantitativas do passado podem predeterminar 

eventos futuros; 3) Análise de impactos cruzados, desenvolvido para suprir a deficiência dos 

métodos considerado de suporte como  brainstorming, análise morfológica que não consideram 

as relações existentes entre as variáveis em estudo. 
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Existem também a utilização de diversas técnicas de apoio a construção de cenários 

prospectivos que segundo Marcial e Grumbach (2002) podem se dividir três tipos: a) de ajuda 

à criatividade b) de avaliação e c) de análise de multicritérios.   

No presente trabalho foi definido a utilização do método GBN - Global Business 

Network, pois é um modelo que conduz a captura de dados dos entrevistados por etapas de 

maneira lógica e indutiva e permite mesclar técnicas de suporte qualitativa e quantitativo. 

Combinado a esse modelo, foi utilizado como técnica de avaliação o método Delphi, por ser 

uma técnica de pesquisa de trabalho em grupo que busca a convergência de opiniões 

(VERGARA, 2004), ou até mesmo o dissenso (KLENK; HICKEY, 2011) e mitiga os problemas 

típicos do grupo como o viés pela influência da autoridade dos participantes, mantendo o 

anonimato dos respondentes. (GRISI; BRITO, 2003). Dessa maneira a pesquisa pode ser 

classificada como mista, em razão da metodologia ter uma estrutura em suposições empíricas, 

com elementos de pesquisa qualitativa e quantitativa fornecendo maior robustez para o 

resultado da pesquisa (CRESWELL, 2010). 

O método proposto por Schwartz (1996) conhecido também pelo nome de sua empresa 

GBN (Global Business Network), foi criado em 1988 para oferecer suporte ao planejamento 

estratégico para empresas e governo pelo mundo. Seu objetivo é promover a criação cenários 

futuros mais representativos e possíveis dando subsídios para tomada de decisões estratégicas 

antecipadas, à medida que os sinais de um ou outro cenário são reconhecidos ao longo do tempo.  

Sua metodologia para a elaboração de cenários prospectivos é composta de oito etapas 

sequenciais: 

(1) Identificação da questão principal: Primeira etapa que define propósito, um foco 

específico ou aprofundado para a criação dos cenários. A questão principal definida nesse artigo 

foi “Qual o futuro das empresas de telecomunicações no segmento B2B no Brasil até 2050?”. 

(2) Identificação dos fatores-chave: Identificar os principais fatores relacionados a 

atributos de ambiente (ou microambiente) mais próximo ao tema principal, como concorrência, 

clientes, fornecedores, mercado, entre outros.  

(3) Identificação das forças motrizes: São forças menos óbvias de se identificar pois 

fogem do contexto próximo a questão principal do estudo (macroambiente), porém que podem 

influenciar de maneira decisiva. Nesse projeto nas etapas 2 e 3 foi utilizado brainstorming como 

técnica de suporte, como sugere Schwartz (1996). 

(4) Ranking por importância das incertezas críticas:  As “incertezas críticas” são 

elementos que não se tem resposta clara e exercem alto impacto na questão principal obtida, 

por exemplo, através de uma matriz grau de importância por grau de incerteza para cada 
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elemento pré-determinado das etapas anteriores. Essa etapa é um processo iterativo e criativo.  

Para o presente artigo nessa etapa foi usada a técnica de pesquisa Delphi com duas rodadas 

entre os especialistas selecionados e realizado feedback das respostas do grupo, para 

reavaliação nas rodadas subsequentes e/ou aprofundamento das questões. A sequência básica 

de atividades envolvidas na aplicação da pesquisa Delphi é ilustrada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Sequência de execução de uma pesquisa Delphi 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de Wright e Giovinazzo, 2000, p. 57 

 

(5) Seleção das lógicas dos cenários: A partir das “incertezas críticas” na etapa 

anterior, essas variáveis devem ser posicionadas em eixos para facilitar a descrição dos 

cenários. É um processo suportado para ser tentativa e erro, onde não é preciso cobrir todas as 

possibilidades de combinação utilizando brainstorming evitando condições impossíveis com 

cada quadrante tendo uma narrativa interessante e diferente entre si. Para a seleção da lógica 

dos cenários nesse artigo, foi realizado uma terceira rodada de entrevista qualitativa sobre as 

incertezas críticas com seus agrupamentos resultantes e compilação dos dados com apoio de 

brainstorming para seleção reduzida das variáveis mais relevantes 

(6) Descrição dos cenários: A partir da definição de lógica dos cenários, nessa fase os 

cenários devem ser apresentados com uma forma de narrativa completa, com detalhes marcando 

textualmente como o mundo evolui durante o horizonte de tempo preestabelecido.  

(7) Análise das implicações e opções: Tomando como base a questão é realizado uma 

checagem de cada cenário, possíveis implicações, oportunidades e vulnerabilidades da 

organização.  
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(8) Seleção de indicadores e sinalizadores principais: Etapa para determinar os 

indicadores principais que possibilitarão o monitoramento do ambiente que podem sinalizar o 

encaminhamento para algum dos cenários construídos.      

 

3.2. COLETA DE DADOS 

A elaboração do formulário de perguntas inicial foi gerada a partir de resultado de 

brainstorming apoiado em observações, literatura e conhecimentos de atributos e eventos que 

podem influenciar o segmento B2B em Telecomunicações até 2050. Como preconizado por 

Franklin e Hart (2007), a elaboração do questionário deve ter como suporte elementos de 

pesquisa ou conhecimentos profundos do tema a ser trabalhado. Como resultado foram 

elencados 43 elementos prováveis de influenciar a questão principal, divididos previamente no 

questionário em duas partes, uma macroambiente e outra microambiente. Para macroambiente, 

bloco um, foram elencados fatores que podem influenciar de maneira mais abrangente o tema 

de estudo e que, portanto, podem trazer grande impacto no longo prazo, ilustrados na tabela 1 

abaixo: 

Tabela 1 - Elementos pré-determinados de macroambiente para setor de Telecom 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para o bloco para questões de microambiente, temas mais próximos ao negócio e ao 

objeto de estudo, como mostra tabela 2: 

 

 

 

 

Ambiental Economia Política Regulatóriao Saúde Social Tecnologia

Consumo Energia | Novas tecnologias 

podem propiciar dispositivos de 

armazenamento de energia mais eficientes, 

baterias mais duráveis, menores e com 

menor impacto ambiental.

Carga Tributária | O sistema tributário 

brasileiro atual para as empresas.

Polarização politica | Processo de 

polarização política acentuada na 

sociedade brasileira.

5G Regulatorio, Leilao, regras de 

frequencia | Força regulatória pra 

novos serviços de telecom ou 

tecnologia.

Situação de Saúde / Pandemia | 

Novas situações de pandemia global, 

como novas variantes ou uma nova 

doença.

Falta Mão-de-Obra Especializada | Risco de 

apagão de profissionais qualificados em TI,  pois a 

quantidade de mão de obra formada a cada ano 

ainda é insuficiente.

Cyber Ataque em  Empresas e Governos | As 

empresas que usam serviço de 

tecnologia/telecom devem priorizar aspectos de 

segurança cada vez mais robustos, buscando 

evitar (mitigar) cyber ataques e vazamentos de 

dados (de clientes e de funcionários).

ESG | As políticas ESG nas empresas vem 

ser tornando um indicador de relevância 

nas empresas de qualquer indústria.

Desenvolvimento Econômico BRASIL 

| O ritmo de crescimento econômico 

do Brasil

Sistema Político "status quo" | 

Necessidade de coalização entre 

partidos no legislativo e executivo para 

aprovação de leis e reformas.

Inclusão Digital | A Inclusão Digital em todas as 

camadas da população brasilera. 

5G | A disponibilidade da tecnologia 5G como 

padrão de acesso móvel no Brasil.

Novos entrantes, startups, unicórnios 

| É uma questão de tempo o 

surgimento de uma startup "unicórnio" 

na indústira de telecom.

Guerra/ Conflitos | Explosões de 

conflitos e guerras ao longo dos 

próximos anos entre países.

Geração Z | Influência do novo perfil de 

consumidores denominados como geração Z.

Cloud Computing | Uso e disseminação da oferta 

de serviços / produtos em nuvem (SaaS, PaaS e 

IaaS).

Home-office | Adoção do home-office 

nas empresas como regra geral.

Condição Política EUA x China | A 

rivalidade entre Estados Unidos e 

China.

Mobilidade em Transporte | Mobilidade urbana 

pública e privada totalmente integrada, com 

menos pessoas dirigindo seus carros particulares 

nas ruas.

Novos meios de comunicação como "Starlink" | 

Novo tipo de acesso satelital mais massificado (e 

mais rápido que tecnologias de satélite anteriores, 

a exemplo da Starlink) poderia ser efetivamente 

um novo meio de acesso não só para locais 

remotos como para qualquer um nas cidades.

Controle da Internet em Países | A 

limitação da internet livre, aumento de 

iniciativas de controle e vigilância de 

acesso a Internet pelo governo.

Desenvolvimento Educacional do Brasil | O 

déficit educacional tem sido um grande desafio ao 

longo de décadas. 

Exploração Espacial | Retomada da exploração 

espacial por empresas privadas e por governos de 

alguns países (EUA, China, Rússia, India e Japão).

Pirâmide Demográfica | Envelhecimento da 

maior parte da população econômicamente ativa.

AI Evoluído | Uso, aplicação e expansão do uso 

de IA  (Inteligência Artificial).

Robótica Evoluída | Atendimento robotizado no 

mundo off-line (não somente no on-line).

Computacao Quântica | Aplicação e uso da 

computação quântica.

Bloco 1: Nível macroambiente
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Tabela 2 - Elementos pré-determinados de microambiente para setor de Telecom 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como ferramenta para os questionários e tabulação dos dados foi usado o Survey 

Monkey. Todos os contatos e envios de convites para participação da pesquisa foram realizados 

por WhatsApp e as entrevistas por meio e teleconferência pela ferramenta Zoom.  Nas 

simulações de resposta ao questionário realizadas por três voluntários, o tempo de execução 

observado foi de 18 minutos na média. Pela dinâmica do método Delphi para essa pesquisa foi 

considerado 2 rodadas, como sugerido por Linstone e Turoff (2002) que recomenda entre 2 a 4 

rodadas. 

Na Rodada 1 do questionário se obteve a taxa de participação de 66% e na Rodada 2 

submetida apenas para os respondentes da primeira teve de 62% de participação. Segundo Grisi 

e Britto (2003), a referência de percentual de desistência está na ordem de 50% para pesquisas 

usando método Delphi. Com perguntas objetivas os respondentes puderam classificar a 

pontuação para cada questão seu “nível de certeza” e seu “grau de importância” com opção 

numérica de 1 a 5 seguindo a escala Likert, na qual possui atributos já comprovados de 

confiabilidade, validade e sensibilidade (CUMMINS; GULLONE, 2000). Dessa forma, 1 é 

menos importante e 5 mais importante para o “grau de importância” e para o “nível de certeza” 

do 1 como incerto e 5 com maior certeza de ocorrer até 2050. 

Na segunda rodada a fim de medir o nível de concordância entre os participantes, as 

questões foram submetidas novamente destacando o resultado da mediana da rodada 1 de todos 

Clientes Concorrência Fornecedores Mercado

 Clientes querem mais facilidade | Conceito de "customer 

centricity", na qual o cliente é o agente principal da oferta de 

serviço é algo que as teles podem perceber cada vez mais, em 

especial na oferta de serviços para empresas. 

 Telcos focadas mercado corp/ consolidacao | 

Surgimento de conglomerados de operadoras 

regionais (ISPs) focada no segmento 

empresarial, através de aquisições por 

operadoras de maior porte mas não 

incumbentes.

 Fornecedores Polarizados | Polarização ou retaliação 

de grandes fornecedores de equipamentos e 

dispositivos de telecom podem infuenciar as 

operadoras e suas evoluções de serviços para os 

clientes empresariais.

Separação das empresas por tipo de negócio (Infra / 

rede neutra e serviço) | Segregação da cadeia de valor 

das teles em empresas distintas, como ocorreu em 2021. 

Onde as grandes operadoras criaram empresas apartadas 

para infra, serviços e produtos.

Clientes querem solução completa | Operadora possuir 

portfolio completo de tecnologia e telecom para clientes B2B. 

Ofertar todo o ecossistema de serviços para o cliente 

empresarial. 

Permanência de ISPs Locais | Crescimento das 

operadoras locais (ISPs) em todas cidades do 

Brasil, em especial fora das capitais e grandes 

centros.

Escassez de Fornecedores Locais | Condição de forte 

dependência de fornecedores externos na cadeia de 

suprimentos no mercado de TI/Telco (equipamentos 

de rede, antenas, servidores, fibra, etc).

 Modelo de Vendas | Modelo de venda intermediado 

por um agente de venda ou consultor de venda, onde 

esse realiza a interação com o comprador/decisor da 

compra pela empresa cliente da Operadora, ainda é um 

fator determinante para oferta e venda de serviços B2B.

Jornada do Cliente 

(consulta, compra e cancelamento) | O perfil do comprador 

B2B, no final do dia é o mesmo cliente que realiza suas 

compras na pessoa física em portais de e-commerce com alto 

indice de digitalização, informação dos produtos e 

rastreabiliade. Assim ele deseja que essa experiência chege 

aos portais e ferramentas usadas nas suas compras de 

produtos e serviços do seu dia-a-dia como "PJ".

 MVNO | O crescimento  de lançamentos de 

MVNOs (Mobile Virtual Network) no Brasil.

Infa-estrutura Legada das Operadoras | Um dos 

desafios atuais nas redes e serviços telcos é migrar os 

clientes para uma nova arquitetura de serviços mais 

digital e menos dependente dos serviços de voz e 

dados básicos, denominados legados.

 E-commerce | Uso do e-commerce como um fator 

chave para as operadoras que atendem o segmento 

empresa.

 Omnichannel | A omnicanalidade no portfolio de 

produtos/serviços B2B nas operadoras.  

 Hub de Serviço | Operadoras se transformado em hubs 

de tecnologia para não só oferecer os serviços típicos de 

dados, voz e sms mas também agora buscam agregar 

serviços financeiros, de saúde e de educação. 

CX - Customer Experience | O uso e implementação do 

conceito CX (Customer Experience, jornada do cliente) pelas 

teles que atendem o segmento B2B.

Bloco 2: Nível microambiente, mais próximo ao negócio
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os respondentes em cada questão, de tal maneira que o respondente pudesse decidir em alterar 

ou não sua opinião dada na rodada 1 embasado nessa informação (MUNARETTO; CORREA; 

CUNHA, 2013). A última consulta final aos especialistas foi realizada de maneira qualitativa, 

através da submissão de questionário com oito questões abertas, em sete entrevistas de duração 

de até uma hora. Com o objetivo de explorar em profundidade os fatores sugeridos que 

obtiverão maior pontuação de “grau de importância” e menor “nível de certeza” chegando aos 

elementos de “incertezas críticas” que contribuíram para formação das forças motrizes e 

descrição dos cenários. A coleta de dados transcorreu ao longo de seis meses, de outubro/21 a 

fevereiro/2022, com a realização de pesquisa bibliográfica, duas rodadas de pesquisas 

quantitativas e parte final qualitativa junto a seleção de especialistas convidados. 

 

3.3. AMOSTRA E PERFIL DOS ESPECIALISTAS 

O envolvimento dos especialistas seguiu as recomendações de manter anonimato dos 

respondentes em todas rodadas (MARTINO, 1993), eliminando possíveis influências de 

respondentes, mantendo um formato neutro na apresentação dos resultados dos especialistas 

(MOORE, 1987). Quanto a seleção do grupo de respondentes para aplicação do método Delphi, 

a amostragem podendo ser intencional ou de critério (PARASKEVAS; SAUNDERS, 2012), 

para esse trabalho de pesquisa foi considerado uma seleção intencional através do julgamento 

do pesquisador de especialistas capacitados para responder ao questionário (PATTON, 2002). 

Foram 76 especialistas selecionados com expertise no segmento telco B2B na fase quantitativa 

da pesquisa em duas rodadas. Na fase de painel qualitativo foram 7 especialistas selecionados 

que participaram da fase anterior. Os especialistas contribuíram em entrevistas de uma hora 

para a validação dos elementos de “incertezas críticas”. 

Tabela 3 - Distribuição da seleção de especialistas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A fim de mitigar vieses, para o painel qualitativo, se seguiu a recomendação de 

promover a heterogeneidade. Assim, foram selecionados especialistas de empresas e áreas 

distintas no setor de Telecom relacionados com questão principal do estudo. 

Fase R1eR2 Quantitativo Painel Qualitativo Cargo

5 1 Coordenadores de Operação e Engenharia

12 1 Gerentes de Operação e Engenharia

22 2 Gerentes Marketing / Produtos / Negócios

4 1 Consultores especialistas do setor

12 1 Diretores de Operação e Engenharia

15 1 Diretores Marketing / Produtos / Negócios

6 0 CEO/ COO de empresas do setor

76 7 TOTAL
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4. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADO 

4.1. ANÁLISE DE DADOS E DEFINIÇÃO DE FORÇAS MOTRIZES 

    O resultado sumarizado para cada elemento pré-determinado com sua respectiva 

pontuação dos respondentes tanto para “nível de certeza” como para “grau de importância” 

foram tabulados formando uma base única com possibilidade de averiguar os resultados de 

pontos da rodada 1 e 2. Para cada questão foi utilizado o resultado de mediana, conforme Grisi 

e Britto (2003), estatisticamente, a evolução em direção ao consenso pode ser mensurada pela 

relação entre a distância do 1° ao 3° quartil das respostas e o valor da mediana. Para essa 

pesquisa cada questão com seu “nível de certeza” definido com resultado de mediana de até 3 

foram considerados incertos (mínimo de 1 e máximo de 5). Para cada questão considerada de 

maior “grau de importância” o resultado de mediana ficou entre 4 e 5. Dessa maneira na R1, 

dos 43 elementos pré-determinados com as duas variáveis combinadas, resultaram na 

classificação de 13 elementos pré-determinados, como elementos mais “incertos” e mais 

“importantes”. A partir dos resultados da R2 foi possível avaliar as variações de distribuição de 

notas, comparativo de desvio padrão das notas de R1 para R2 e quais elementos tiveram 

mudança de classificação para o componente de “grau de importância”, “nível de certeza” e sua 

combinação. 

Na componente de “grau de importância” não houve mudanças significativas, apenas 

três questões (20, 19 e 11) mudando de classificação saindo do grau de maior importância 

(resultado mediana de 4 ou 5) para menor importância (nota mediana 3 para baixo). O 

comparativo de distribuição das notas foi relevante em apenas cinco questões (10, 19, 20, 24 e 

42) onde houve diferença entre os desvios padrão desses elementos em R1 contra R2 a partir 

de 40% conforme destaque na tabela 4. 
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Tabela 4 - Comparativo de resultados R1 x R2 – grau de importância 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para o componente de “nível de certeza” as mudanças significativas em termos 

classificação foram em cinco questões (12,11,19,20 e 39). As questões 12 e 39 ganharam 

pontuação e saíram do nível de incerteza (nota para “nível de certeza” maior que 3) enquanto 

as questões 11,29 e 20 entraram para a classificação de nível de incerteza crítico (“nível de 

certeza” com mediana até 3). Adicionalmente, tivemos uma movimentação na distribuição das 

notas em 17 questões, mas sem efeito na classificação final. Fenômeno observado pela 

comparação entre os desvios padrão das notas dessas questões comparando R1 contra R2, com 

diferença maior que 40%. Conforme ilustra a tabela 5. Para efeito de comparação em “grau de 

importância” essa diferença se deu em apenas cinco questões. 

 

 

R1 - Grau de Importância ? R2 -Grau de Importância ? Mediana Mudança de Avaliação Desvio Padrão 

#Q Elemento Pré - Determinado 1(-) 2 3 4 5(+) 1(-) 2 3 4 5(+) R1 R2 R1 pra R2 R1 R2 dif.% R2 x R1

10 Guerra/ Conflitos 14% 22% 27% 14% 22% 13% 16% 48% 16% 6% 3 3 - 0,055 0,164 199%

20 Pirâmide Demográfica 8% 14% 27% 20% 31% 3% 16% 45% 32% 3% 4 3 Sim, modificado 0,091 0,184 104%

24 Exploração Espacial 8% 22% 33% 14% 22% 3% 19% 52% 16% 10% 3 3 - 0,093 0,187 102%

19
Desenvolvimento Educacional do 

Brasil 10% 12% 20% 20% 37% 3% 6% 42% 26% 23% 4 3 Sim, modificado
0,104 0,157 50%

42 Omnichannel 2% 6% 20% 34% 38% 0% 0% 20% 57% 23% 4 4 - 0,161 0,232 44%

9 Sistema Político "status quo" 2% 16% 27% 31% 24% 0% 19% 35% 35% 10% 4 4 - 0,113 0,157 39%

26 Robótica Evoluída 0% 12% 22% 20% 45% 0% 0% 23% 55% 23% 4 4 - 0,165 0,225 37%

8 Polarização politica 6% 22% 27% 27% 18% 10% 23% 32% 29% 6% 3 3 - 0,085 0,115 36%

14 Geração Z 2% 8% 16% 27% 47% 0% 3% 13% 55% 29% 4 4 - 0,176 0,225 28%

28
Novas ISPs via IPO/ 

Fundos de investimentos 2% 2% 8% 20% 68% 3% 0% 13% 33% 50% 5 5 -
0,278 0,212 24%

30  Modelo de Vendas 0% 6% 16% 32% 46% 0% 0% 13% 53% 33% 4 4 - 0,189 0,231 22%

7
Novos entrantes, startups, 

unicórnios 4% 12% 20% 22% 41% 0% 13% 23% 45% 19% 4 4 -
0,137 0,165 20%

38 MVNO 2% 18% 26% 12% 42% 0% 13% 33% 43% 10% 3 3 - 0,151 0,178 18%

23
Novos meios de comunicação 

como "Starlink" 2% 14% 10% 18% 55% 0% 10% 16% 42% 32% 5 4 -
0,205 0,170 17%

11 Condição Política EUA x China 6% 4% 16% 31% 43% 3% 0% 19% 45% 32% 4 3 Sim, modificado 0,165 0,191 16%

15 Mobilidade em Transporte 0% 12% 12% 24% 51% 0% 6% 23% 35% 35% 5 4 - 0,194 0,164 16%

18
Cyber Ataque em  Empresas e 

Governos 2% 0% 0% 16% 82% 0% 0% 0% 10% 90% 5 5 -
0,351 0,395 13%

35
Infa-estrutura Legada das 

Operadoras 0% 6% 6% 28% 60% 0% 3% 10% 40% 47% 5 4 -
0,248 0,217 12%

32 Hub de Serviço 0% 4% 14% 14% 68% 0% 3% 13% 23% 60% 5 5 - 0,275 0,242 12%

4
Desenvolvimento Econômico 

BRASIL 2% 2% 22% 27% 47% 0% 3% 13% 48% 35% 4 4 -
0,188 0,211 12%

31  E-commerce 0% 6% 12% 26% 56% 0% 3% 3% 40% 53% 5 5 - 0,223 0,248 11%

2 ESG 0% 10% 27% 35% 29% 0% 6% 35% 32% 26% 4 4 - 0,144 0,159 10%

3 Carga Tributária 2% 6% 12% 24% 55% 0% 3% 13% 26% 58% 5 5 - 0,214 0,235 10%

6 Inclusão Digital 0% 6% 8% 24% 61% 0% 6% 6% 35% 52% 5 5 - 0,248 0,224 10%

27 Computacao Quântica 6% 6% 20% 14% 53% 3% 3% 23% 45% 26% 5 4 - 0,194 0,176 10%

41
Jornada do Cliente

(consulta, compra e 

cancelamento) 0% 4% 26% 24% 46% 0% 3% 27% 33% 37% 4 4 -
0,186 0,172 8%

34
Escassez de Fornecedores 

Locais 0% 4% 8% 34% 54% 0% 0% 7% 40% 53% 5 5 -
0,232 0,249 8%

43 CX - Customer Experience 0% 8% 8% 22% 62% 0% 7% 3% 43% 47% 5 4 - 0,248 0,230 7%

12 Controle da Internet em Países 4% 6% 24% 22% 43% 3% 6% 35% 32% 23% 4 4 - 0,158 0,147 7%

5 Falta Mão-de-Obra Especializada
0% 2% 8% 18% 71% 0% 0% 6% 29% 65% 5 5 -

0,296 0,276 7%

33 Fornecedores Polarizados 0% 8% 16% 22% 54% 0% 3% 10% 50% 37% 5 4 - 0,207 0,221 7%

22 Cloud Computing 0% 0% 6% 20% 73% 0% 0% 3% 19% 77% 5 5 - 0,310 0,331 7%

40
Clientes querem solução 

completa 0% 2% 10% 26% 62% 0% 0% 10% 37% 53% 5 5 -
0,256 0,239 7%

36
Telcos focadas mercado corp/ 

consolidacao 0% 8% 12% 22% 58% 0% 3% 13% 33% 50% 5 5 -
0,227 0,212 6%

39 Clientes querem mais facilidade 0% 6% 16% 24% 54% 0% 3% 17% 47% 33% 5 4 - 0,211 0,199 6%

13
5G Regulatorio, Leilao, regras de 

frequencia 0% 6% 14% 20% 59% 0% 0% 10% 35% 55% 5 5 -
0,232 0,243 5%

29
Separação das empresas por tipo de 

negócio (Infra / rede neutra e serviço)
2% 4% 16% 20% 58% 0% 3% 10% 30% 57% 5 5 -

0,226 0,236 4%

1 Consumo Energia 0% 4% 12% 31% 53% 0% 0% 13% 35% 52% 5 5 - 0,219 0,229 4%

21 5G 0% 4% 4% 18% 73% 0% 3% 3% 23% 71% 5 5 - 0,307 0,299 3%

17 Home-office 0% 0% 8% 27% 65% 0% 0% 10% 23% 68% 5 5 - 0,275 0,283 3%

16 Situação de Saúde / Pandemia 0% 8% 10% 29% 53% 3% 6% 3% 42% 45% 5 4 - 0,212 0,216 2%

37 Permanência de ISPs Locais 0% 6% 14% 22% 58% 0% 0% 13% 37% 50% 5 5 - 0,228 0,225 1%

25 AI Evoluído 0% 4% 12% 22% 61% 0% 0% 6% 48% 45% 5 4 - 0,246 0,246 0%
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Tabela 5 - Comparativo de resultados R1 x R2 – nível de certeza 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por fim, o resultado R2 produziu à lista de 11 incertezas pré-determinadas relevantes, 

onde combinadas as variáveis, foram fatores caracterizados com o menor nível de certeza e com 

o maior grau de importância, denominadas agora incertezas críticas.   A partir dessa lista foi 

realizada a etapa qualitativa da pesquisa, que permite alcançar resultados distintos comparados 

aos métodos quantitativos (STRAUSS; CORBIN, 2008), através de entrevistas com questões 

abertas com grupo de especialistas. Dessa maneira, os insumos trazidos pelos especialistas 

permitiram validar as incertezas de relevância e obter o agrupamento em duas forças motrizes 

principais da questão do estudo (tabela 6).    

 

 

 

Tabela 6 - Incerteza Críticas e Forças Motrizes para o setor Telecom 

R1 - Nível de Cerrteza? R2 - Nível de Certeza? Mediana Mudança de Avaliação Desvio Padrão 

#Q Elemento Pré - Determinado 1(-) 2 3 4 5(+) 1(-) 2 3 4 5(+) R1 R2 R1 pra R2 R1 R2 dif.% R2 x R1

12 Controle da Internet em Países 10% 16% 24% 29% 20% 6% 16% 48% 26% 3% 3 4 Sim, modificado 0,071 0,182 155%

11 Condição Política EUA x China 6% 18% 24% 29% 22% 0% 16% 45% 39% 0% 4 3 Sim, modificado 0,086 0,212 147%

33  Fornecedores Polarizados 10% 22% 34% 8% 26% 0% 13% 57% 23% 7% 3 3 - 0,110 0,222 103%

19
Desenvolvimento Educacional do 

Brasil 4% 16% 24% 29% 27% 3% 6% 48% 32% 10% 4 3 Sim, modificado
0,100 0,195 95%

42 Omnichannel 8% 8% 22% 26% 36% 0% 10% 10% 60% 20% 4 4 - 0,121 0,235 94%

10 Guerra/ Conflitos 12% 16% 33% 22% 16% 10% 23% 45% 16% 6% 3 3 - 0,080 0,154 93%

37 Permanência de ISPs Locais 8% 12% 28% 28% 24% 0% 3% 40% 33% 23% 3 3 - 0,094 0,178 90%

8 Polarização politica 14% 18% 20% 35% 12% 3% 32% 42% 16% 6% 3 3 - 0,088 0,167 89%

38 MVNO 6% 20% 26% 28% 20% 3% 13% 40% 33% 10% 3 3 - 0,086 0,158 84%

34
Escassez de Fornecedores 

Locais 6% 10% 18% 32% 34% 0% 7% 27% 57% 10% 3 3 -
0,126 0,227 80%

41
Jornada do Cliente

(consulta, compra e 

cancelamento) 8% 6% 30% 22% 34% 3% 3% 13% 53% 27% 4 4 -
0,126 0,209 66%

29
Separação das empresas por 

tipo de negócio (Infra / rede neutra 

e serviço) 2% 14% 18% 32% 34% 0% 3% 27% 53% 17% 4 4 -
0,133 0,215 62%

36
 Telcos focadas mercado corp/ 

consolidacao 2% 12% 32% 30% 24% 0% 3% 50% 30% 17% 3 3 -
0,127 0,205 61%

5 Falta Mão-de-Obra Especializada
6% 14% 33% 20% 27% 10% 3% 39% 35% 13% 3 3 -

0,103 0,160 55%

23
Novos meios de comunicação 

como "Starlink" 2% 14% 18% 27% 39% 0% 13% 16% 55% 16% 4 4 -
0,137 0,206 50%

9 Sistema Político "status quo" 4% 18% 31% 33% 14% 0% 19% 48% 19% 13% 4 4 - 0,118 0,177 50%

39 Clientes querem mais facilidade 4% 14% 26% 24% 32% 0% 7% 30% 33% 30% 3 4 Sim, modificado 0,110 0,155 40%

4
Desenvolvimento Econômico 

BRASIL 8% 10% 35% 22% 24% 3% 16% 39% 32% 10% 3 3 -
0,109 0,150 37%

20 Pirâmide Demográfica 6% 6% 35% 24% 29% 3% 6% 45% 29% 16% 4 3 Sim, modificado 0,132 0,173 31%

16 Situação de Saúde / Pandemia 6% 16% 20% 20% 37% 0% 29% 32% 29% 10% 3 3 - 0,110 0,143 30%

3 Carga Tributária 2% 12% 27% 24% 35% 3% 6% 23% 45% 23% 3 3 - 0,129 0,167 30%

1 Consumo Energia 0% 2% 18% 29% 51% 0% 0% 6% 32% 61% 5 5 - 0,210 0,266 27%

14 Geração Z 0% 8% 22% 31% 39% 0% 3% 26% 48% 23% 4 4 - 0,159 0,195 23%

7
Novos entrantes, startups, 

unicórnios 2% 8% 29% 35% 27% 3% 3% 42% 32% 19% 4 4 -
0,141 0,173 23%

26 Robótica Evoluída 0% 12% 14% 20% 53% 0% 3% 6% 55% 35% 5 4 - 0,199 0,241 21%

30  Modelo de Vendas 4% 32% 34% 12% 18% 3% 20% 43% 20% 13% 3 3 - 0,129 0,147 14%

21 5G 4% 6% 24% 20% 45% 3% 6% 26% 32% 32% 4 4 - 0,165 0,141 14%

35
Infa-estrutura Legada das 

Operadoras 6% 14% 28% 10% 42% 3% 10% 30% 33% 23% 3 3 -
0,148 0,129 13%

15 Mobilidade em Transporte 2% 8% 16% 18% 55% 0% 3% 10% 32% 55% 5 5 - 0,207 0,232 12%

13
5G Regulatorio, Leilao, regras de 

frequencia 0% 12% 20% 31% 37% 0% 10% 19% 42% 29% 4 4 -
0,146 0,164 12%

2 ESG 0% 10% 16% 27% 47% 0% 0% 23% 45% 32% 4 4 - 0,179 0,199 12%

18
Cyber Ataque em  Empresas e 

Governos 0% 0% 2% 12% 86% 0% 0% 0% 6% 94% 5 5 -
0,371 0,412 11%

25 AI Evoluído 2% 2% 2% 31% 63% 0% 3% 3% 23% 71% 5 5 - 0,272 0,299 10%

6 Inclusão Digital 4% 12% 27% 16% 41% 0% 16% 29% 32% 23% 3 3 - 0,142 0,128 10%

17 Home-office 0% 6% 24% 14% 55% 0% 3% 16% 35% 45% 5 4 - 0,217 0,198 9%

32 Hub de Serviço 2% 8% 12% 22% 56% 0% 3% 7% 43% 47% 5 4 - 0,214 0,230 7%

40 Clientes querem solução completa 6% 2% 14% 18% 60% 0% 0% 7% 53% 40% 5 4 - 0,232 0,249 7%

43 CX - Customer Experience 4% 6% 14% 18% 58% 0% 3% 13% 40% 43% 5 4 - 0,220 0,204 7%

28
Novas ISPs via IPO/ 

Fundos de investimentos 2% 6% 24% 22% 46% 0% 3% 20% 40% 37% 4 4 -
0,174 0,184 6%

22 Cloud Computing 0% 0% 14% 20% 65% 0% 0% 3% 32% 65% 5 5 - 0,269 0,283 6%

31 E-commerce 4% 4% 10% 24% 58% 0% 0% 13% 40% 47% 5 4 - 0,228 0,221 3%

27 Computacao Quântica 4% 4% 14% 22% 55% 0% 0% 16% 48% 35% 5 4 - 0,211 0,216 2%

24 Exploração Espacial 2% 20% 18% 31% 29% 3% 16% 29% 32% 19% 4 4 - 0,113 0,115 2%
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A primeira força identificada como “Educação Digital” foi formada através das 

correlações das incertezas de aspectos sociais e econômicos que contribuem de forma direta na 

capacidade do Brasil ter uma população mais preparada digitalmente até 2050: 

Desenvolvimento Econômico do Brasil, Falta de Mão de Obra Especializada, Déficit de 

Inclusão Digital e Situação de Pandemia. A constatação trazida pelas entrevistas, foi de que 

ciclos econômicos favoráveis mais extensos permitem que a população economicamente ativa 

tenha condições de se educar e se especializar quando comparado em ciclos de crise, seja ela 

econômica ou político-sanitária observado em situações de pandemia. Outro elemento, a falta 

de visibilidade de incentivos concretos e planejamento governamentais com respeito a educação 

digital de maneira abrangente também afetam a própria Inclusão Digital e consequentemente a 

condição de Mão de Obra Especializada; gerando um déficit cada vez maior e mais complexo 

de recuperar, considerando o horizonte até 2050.  

A segunda força motriz identificada como “Concentração para Serviços 

Especializados e Cobertura” é resultado dos agrupamentos das incertezas que mais poderão 

contribuir sobre os aspectos do negócio das Telco B2B no futuro quanto a condição de novos 

serviços especializados e provedores regionais, podendo em 2050 se concentrar em poucos e 

grandes provedores ou o mercado se expandir de maneira pulverizada em diversos provedores 

locais e/ou especializados. As incertezas agrupadas para essa força: Carga Tributária, Modelo 

de Vendas, Infraestrutura Legada, Fornecedores Polarizados, Escassez de Fornecedores Locais, 

Mercado corporativo em consolidação, Permanência de ISPs Locais. 

Como capturado nas entrevistas, existe o constante desafio de encontrar o momento 

correto sobre investimentos em novas redes ou novas tecnologias de maneira massiva pois 

existem situações em que a rede/infraestrutura legada da Operadora ainda não alcançou o 

retorno financeiro esperado. Adicionalmente, as telcos procuram estratégia de fornecedores 

múltiplos em toda cadeia de serviço afim de garantir suprimentos evolutivos e sem quebra de 

fornecimento com o benefício da economia de escala; evitando polarização (com um ou poucos 

fornecedores) e optando por fornecedores nacionais somente quando o item a ser adquirido 

possui baixa ou nenhuma tecnologia embarcada – regra que dever ser mantida até 2050.  
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Os especialistas apontaram que a demanda de serviços flexíveis do segmento B2B, via 

Cloud Services, impõem as telcos investirem e ofertarem esse novo tipo de solução. Pois 

atualmente existem empresas baseado em cloud services tomando espaço do mercado que seria 

exclusivamente das operadoras de telecom. A tecnologia baseada em cloud é um habilitador 

para criação de futuros serviços de transformação digital e pode ser um ponto de inflexão para 

as telcos do segmento B2B, como destacado pelos entrevistados. 

Outro elemento apresentado foi sobre modelo de vendas no B2B em canais digitais e 

automações. Nas entrevistas, os consultados, citaram soluções nichadas por meio de canais 

digitais que reduzem a necessidade de interação humana para a venda de serviços/produtos 

como ocorre no B2C. Apesar de ser um objetivo comum para todas telcos B2B independente 

do porte, na sua maioria, os entrevistados entendem que ainda existirá a necessidade de 

interação humana mesmo em uma parcela menor nas vendas de produtos B2B das operadoras.  

Quanto ao tema tributação, o imposto digital é pauta de atenção no cenário futuro pelos 

especialistas consultados pois pode influenciar a maneira de monetizar novos produtos digitais. 

Por fim, temos a relevância cada vez maior das Operadoras Locais (ISPs), que possuem força 

para crescer e tomarem fatia de mercado das grandes operadoras no longo prazo, por meio de 

fusões ou por expansão própria – como desde 2018 vêm ocorrendo mais constantemente por 

meio de bancos de investimento (Venture Capital, Private Equity) e por incumbentes.  

Os especialistas consultados ainda apontaram nas entrevistas sobre Operadoras 

Verticais, consideradas operadoras menores, que também possuem potencial de capturar 

participação de mercado das incumbentes no B2B pois possuem expertise em soluções 

customizadas (CRM, Backoffice, Gestão de Estoque, etc.) para uma vertical (como hotéis, 

restaurantes, hospitais, bancos, entre outras) que combinadas com os serviços de conectividade, 

se mostra um fator diferencial importante na decisão de um cliente empresarial. 

 

4.2.  CRIAÇÃO DOS CENÁRIOS E EXPLICAÇÕES 

Cada uma das estórias ajudará a ilustrar a relação das forças motrizes com as variáveis 

que podem influenciar o segmento B2B de Telecom até 2050. As estórias ajudam as pessoas 

lidarem com a complexidade, elas dão certo significado aos eventos, produzem impactos 

psicológicos que os gráficos e equações não conseguem (SCHWARTZ, 1996).  Dessa maneira 

foram constituídos para cada cenário um nome e sua explicação. 
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Figura 2 - Matriz de cenários 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.2.1.   Cenário 1: Grandes Expansionistas 

Esse cenário representa uma continuidade do “status quo” do setor de telecom, onde o 

modelo de negócio é baseado na expansão de infraestrutura de rede buscando capilaridade para 

chegar em áreas remotas, adensamento de pontos de contato nas áreas urbanas e atualização de 

tecnologia de rede acesso e core.  Assim, partindo da combinação da força motriz com maior 

“Concentração de Serviços” e menor “Educação Digital” a premissa explanada nesse cenário é 

que as operadoras realizaram sua evolução mantendo seu negócio baseado em conectividade 

apenas e com uma sociedade menos preparada digitalmente não obtiveram aumento de 

potencial do mercado em serviços digitais e tiveram dificuldades quanto ao atendimento de sua 

demanda por mão de obra em tecnologia. 

Assim as operadoras estão orientadas na competência de origem, fornecimento banda 

e conectividade, toda cobertura de rede para conectividade se torna prioritária exigindo fluxos 

constante de investimento (CAPEX) para crescimento orgânico e compra de operadoras 

menores ou ISPs. Somente as grandes operadoras com fôlego de caixa para dispêndio constante 

durante longos períodos conseguem se manter e, portanto, são as incumbentes que conseguem 

concentrar o mercado de conectividade e criam um oligopólio das grandes expansionistas telco. 

A inovação se concentra na evolução de suas redes, como fibra, 5G, 6G, IoT, sem foco 

sobre aspectos de serviços de valor agregado ou interação com cliente final resultando em um 

relacionamento mais estreito e estratégico com os fornecedores de hardware e software de rede. 

Com isso, as oportunidades de redução de custo de troca das tecnologias ficam facilitadas se 

obtendo também o controle sobre como rentabilizar cada geração de rede substituída. 

Fornecedores locais são relevantes nesse cenário pois a construção de infra, de rede, para parte 
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externa da rede formada por elementos passivos que não possuem tecnologia embarcada são 

realizados por parceiros nacionais. 

Sendo a inovação das telcos restrita as questões de infraestrutura de redes, seu portfólio 

de serviços aos clientes reflete esse posicionamento e se resume em pacotes de banda com 

descontos progressivos conforme o volume adquirido e alguns atributos técnicos de tráfego e 

de tecnologia de acesso. Toda evolução de tecnologia de rede está presente nesse contexto de 

serviços baseado em conectividade, sendo assim, é provável termos as operadoras como donas 

das redes que suportam o IoT, especialmente para os clientes B2B. 

Com pouca ou sem inovação em serviços de valor agregado por parte das operadoras 

o cliente final, em especial para o cliente B2B, enxerga a operadora apenas como um provedor 

de conectividade e banda, mas ainda com certa relevância pois existe concentração de serviços 

em poucas incumbentes que atendem todo o território nacional. Porém, qualquer serviço de 

valor agregado adicional com caráter mais próximo a plataformas digitais é realizado apenas 

via empresas de TI ou digitais. 

Esse cenário, com a força motriz de Educação Digital no vetor negativo, é natural 

especular sobre a tendência de existirem poucas opções de empresas nacionais com soluções 

especializadas em tecnologia para o B2B. Principalmente devido ao fracasso quanto aos 

programas de incentivos de inclusão digital e de preparo de profissionais em tecnologia, com 

contribuição de crises econômicas prováveis durante o período.  

Sem esses fatores sócio educacionais resolvidos dificilmente a demanda do setor de 

telecom por profissionais especializados será atendida para as posições de engenharia de 

software e tecnologias, ligados a gestão e aprimoramento dos recursos de rede. O setor 

continuará a disputar esse recurso de mão-de-obra especializada com as demais indústrias no 

Brasil. Essa condição além de restringir o potencial para novas empresas e novas soluções sejam 

criadas fora da tutela das grandes operadoras, ela provavelmente restringe o tamanho do 

mercado de serviços digitais como um todo, para o B2C e consequentemente no B2B pois a 

maioria da sociedade passou vários anos longe da disseminação da educação tecnológica. 

O governo, nesse cenário, deve se manter como um ator de subsídio para conectar a 

população aos novos serviços digitais e, portanto, levando as grandes operadoras a manterem 

em sua estratégia a proximidade aos órgãos públicos e reguladores relacionados ao setor de 

telecom, elevando a chances de mitigar a criação de obrigações adicionais e eventualmente a 

criação de tributos digitais que diminuíram suas margens no negócio. 

Por fim, por se tratar de um contexto na qual o serviço prestado é o de conectividade 

com poucos atributos avançados com grande parte das redes ser de propriedade das grandes 
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operadoras, toda estrutura de atendimento, suporte e venda é mais simplificada com potencial 

de ser quase na sua totalidade realizada via autoatendimento pra os clientes. Com poucos 

recursos de pessoas de vendas e suporte, a alocação dessas pessoas pode fazer mais sentido no 

atendimento de segmentos mais “premium” onde se deseja menos automação, por exemplo em 

alguns grandes clientes na carteira do B2B. 

 

4.2.2. Cenário 2: Big Telco-Tech 

O segundo cenário com o vetores positivos para força motriz “Concentração de 

Serviços” e para “Educação Digital” tem como princípio que as telcos realizaram sua 

transformação do negócio evoluindo seu portfólio para novos serviços digitais  além da 

conectividade e concentraram a oferta desse mercado, ademais, conseguiram capturar os 

benefícios do crescimento da educação digital que alimentou o setor de maneira constante com 

profissionais preparados em tecnologia e gerou um mercado consumidor de serviços digitais 

maior pois criou uma sociedade mais familiarizada com tecnologia. 

Dessa maneira, as operadoras possuem um papel de protagonismo na cadeia de valor 

de serviço telecom pois conquistaram não somente a soberania sobre a infraestrutura de rede 

como também sobre as plataformas de serviços de valor agregado como CRMs (Customer 

Relationship Management), serviços digitais e OTTs (Over-the-Top) que são ofertados 

principalmente através das operadoras na sua grande maioria. 

As operadoras avançaram além das suas competências raízes de conectividade para 

ofertas avançadas   e digitais tendo como prerrogativa a evolução de suas redes para uma 

infraestrutura de rede virtualizada, autoconfigurável baseada em software (IaaS - Infrastructure 

as a Service) em conjunto com a construção de uma plataforma de serviços única para os 

clientes atuando com um intermediador para todos os serviços digitais que o consumidor 

desejar. Tal qual ocorre no cenário “Grandes Expansionistas”, as operadoras menores e ISPs 

também são praticamente inexistentes e foram adquiridas, por não terem conseguido manter 

suas operações para os novos modelos de redes na qual os ativos de acesso e core deveriam ser 

baseados em tecnologia em nuvem e exigiam grandes investimentos para essa transformação. 

Assim, nesse cenário existe também o oligopólio pelas grandes operadoras que além de 

consolidar os serviços de rede e conectividade concentram também a oferta de serviços 

avançados para os segmentos B2C e B2B. 

Por serem um elo chave na cadeia de serviços digitais, conectando clientes e 

plataformas de serviços, as telcos possuem grande poder de barganha junto aos fornecedores de 
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infra de rede, de dispositivos e de plataformas de serviços, pois todos são dependentes do seu 

ecossistema de plataforma de serviços. Dessas maneiras as operadoras possuem o potencial de 

serem os direcionadores de inovação que abrange além das tecnologias de acesso e de rede e 

avançam para plataformas de serviços e novos produtos digitais. 

Nesse cenário, as telcos por estarem numa posição de principal canal para contratação 

de serviços dos consumidores, concentrando toda conexão de dispositivos clientes e 

plataformas de serviços e assim capturando todo conhecimento da jornada do cliente; o que 

habilita as operadoras de realizar segmentações em níveis próximos do individual  com 

possibilidade de construir ofertas sob medida tanto para clientes pessoa física como para 

empresas, gerando ofertas adicionais com maior possibilidade de contratação com a melhor 

condição de preço/margem pois possuem base histórica de clientes e com possibilidade de 

aplicação de modelos preditivos para esse objetivo. 

Para os clientes do segmento B2B, estes são plenamente atendidos pelo portfolio das 

telcos quanto as suas necessidades de conectividade, de serviços agregados como segurança, 

sistemas de CRM, OTTs e demais serviços digitais avançados sem necessidade de contratação 

de outras empresas que existem em menor quantidade e menor porte, mas também podem 

oferecer esse tipo de serviços fora do ecossistema das operadoras. 

Ao trazer a plataforma de serviços que realiza todo relacionamento com cliente, 

promover a evolução das redes para ambientes baseado em nuvem, aplicar novos tipos de 

acesso as redes e criar novos produtos, é natural estabelecer que as telcos sejam grandes polos 

demandantes por profissionais de tecnologia e software. Nesse contexto, o cenário apresenta 

vetor positivo para força motriz de Educação, significa que as ações passadas de incentivos a 

educação digital por meio do governo ou pela iniciativa privada em conjunto com prováveis 

ciclos de crescimento econômico venceram o obstáculo da falta de engenheiros e técnicos e as 

telcos aproveitaram essa alavanca para sustentação de sua inovação no setor.  Por possuírem 

grande destaque na cadeia de valor, como grandes empresas, as telcos possuem melhores 

condições de oferta de salários e benefícios para atrair e reter grande parte dos talentos com 

conhecimento tecnológicos vencendo em geral a disputa desse recurso com outros setores no 

Brasil. Assim as grandes mentes têm maior possibilidades de serem absorvidas para 

transformação e inovação dentro das “big telco-tech” restringindo a quantidade empresas que 

inovam em serviços digitais fora do ecossistema das operadoras.  

Considerado o sucesso da inclusão digital, a tendência do potencial de mercado ser 

maior é factível, pois são mais pessoas habilitadas a usarem todo leque de serviço do portfólio 

de serviços digitais e não somente o básico em conectividade.  Assim, são mais pessoas adeptas 
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a novos tecnologias e, portanto, mais pessoas e mais empresas preparadas para consumir 

serviços digitais avançados. 

Com relação ao poder público e órgãos reguladores, as operadoras por terem evoluído 

para grandes consolidadores de mercado de telecom e tecnologia, transformados em grandes 

provedores de serviço nos dois setores, devem promover uma relação próxima aos reguladores 

com agenda positiva de maneira a manter sua influência e enfraquecer qualquer ação 

desfavorável a esse oligopólio, como a criação de novos tipos de tributos ou obrigações 

adicionais. 

As telcos por serem o portal de entrada para os clientes atuando como o principal 

agente desse relacionamento, ofertam os serviços de valor agregado diretamente por meios dos 

seus próprios canais, conectam fornecedores de dispositivos através de uma rede toda baseada 

em software, permitem que as operadoras busquem o maior nível de automação e 

autoatendimento se comparado aos demais cenários apresentados nesse trabalho. Ou seja, toda 

venda e suporte ao cliente tem o potencial de ser oferecido com pouca ou nenhuma interferência 

humana, considerando exceções aos clientes no B2C como no B2B que estão dispostos a pagar 

por um suporte direto com pessoas dedicadas. 

Portanto, esse cenário representa a vitória das grandes operadoras na concorrência 

contra startups ou ISPs inovadoras isoladas e mitigaram qualquer chance de disrupção por meio 

de concorrentes menores. 

 

4.2.3. Cenário 3: Info-Democracia 

Esse cenário é denominado como “Info-Democracia”  por considerar no vetor positivo 

da força motriz de “Educação Digital” resultaram na onda de profissionais preparados 

tecnicamente e o  aumento da sociedade incluída digitalmente sustentando a profusão de 

empresas em serviços de software, cloud e tecnologia que complementam e concorrem com as 

telcos, destacado pelo vetor da força motriz “Concentração de Serviços”, não ocorreu a 

concentração de mercado pois as incumbentes adotaram o posicionamento de “open-network”,  

gerando um ambiente de círculo virtuoso para a criação de novas empresas e de mais inovação  

para o setor e para sociedade. 

As operadoras incumbentes não conseguiram manter um oligopólio e dividem grandes 

fatias no mercado de conectividade e serviços de dados com as operadoras menores e com 

empresas especializadas em serviços de TI. 
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A concorrência existe para todo produto e serviço do portfólio das operadoras pois as 

empresas que formam a cadeia de serviços em telco avançaram em diversas direções, invadindo 

mercados que antes eram restritos as operadoras como o de conectividade fixa e móvel com 

presença agora de empresas de serviços em cloud que ofertam também conectividade 

alternativa a das operadoras por meio de IoT ou conexão satelitais em conjunto aos seus 

serviços de software em nuvem. 

As operadoras incumbentes avançaram rumo a transformação de sua rede e de sua 

infraestrutura de acesso que passaram a ser flexíveis e baseadas em nuvem agregando 

plataforma de serviços para o cliente final. Apesar disso, as operadoras menores, nesse cenário 

em grande quantidade no mercado, também garantiram a transição e transformação para as 

redes baseadas em nuvem e acesso as tecnologias de acesso avançadas como 5G, 6G e IoT, 

através de financiamento de investidores ou por meio de fusões e aquisições entre elas. 

Com a evolução  da tecnologia e a mescla entre topologias de serviços de telecom que 

ocorrem entre acesso, rede e  serviços digitais, as  delimitações não ficam restritas ao campo de 

atuação de origem dessas empresas, de tal maneira que acordos e combinações entre telcos e 

empresas de plataformas de serviços agregados são mais recorrentes e necessárias para a melhor 

abordagem ao consumidor B2C e B2B, na qual a contratação pode ocorrer tanto pelo canal de 

relacionamento da operadora como através do canal da plataforma de serviço. 

 As operadoras também seguem um modelo de acordo de parceria entre elas como 

forma de complementariedade de rede e melhor oferta de conectividade para grandes distâncias, 

uma vez que não existem grandes operadoras com abrangência única nacional em termos de 

cobertura. Por isso, acordos de troca de tráfego são constantes e até fomentam o uso do modelo 

de “open-network” na qual as operadoras assumem um protocolo de interconexão entre elas 

como um hub de negociação automáticas com pouca intervenção humana nas negociações e 

conexões entre elas e geram uma nova fonte de receita em um mercado com grande 

concorrência para serviços de consumidores finais.  

Todo o direcionamento de inovação para novos produtos e novas tecnologias está 

disperso por todos os atores da cadeia de conectividade e, portanto, não existe grande poder de 

barganha junto aos fornecedores por parte das operadoras ou das empresas de plataformas de 

serviços. Assim inciativas de negociações conjuntas podem ser mais frequentes com objetivo 

de capturar descontos no mercado comprador de tecnologia de infraestrutura de rede e de 

software junto a esses fornecedores 

A concorrência considerada nesse cenário, com grande quantidade de empresas 

prestando serviços concorrentes ou complementares as telcos especialmente no mercado B2B, 
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pode ter sido alavancada especialmente pelos resultados positivos dos programas de preparação 

e formação de profissionais especializados em software e tecnologia em conjunto com o avanço 

das iniciativas de inclusão digital da população e com provável contribuição de ciclos de 

crescimento da economia no Brasil. 

Como um propulsor elementar para desenvolvimento de mercados em direção a 

transformação em tecnologia, o constante provimento de profissionais especializados eleva a 

presença de empresas baseadas em serviços digitais, cloud, OTTs com mais inovação e 

tecnologia que atendam às necessidades especificas do cliente pessoa física ou empresarial. 

Adicionalmente, nesse cenário existe maior probabilidade no surgimento, por parte dessas 

empresas, de algum produto ou serviço que possa disruptar o setor, pois os talentos formados 

pelos programas de educação digital são abundantes nesse cenário e atendem tanto a demanda 

por parte das operadoras como a demandas das empresas de serviços digitais, em grande 

quantidade nesse cenário, atuando no mercado de telecom. 

A vitória sobre o “gap” da Educação Digital contribui para ao setor de telco e 

tecnologia como um todo, pois esse fator aumenta o mercado potencial no segmento B2C e 

B2B, pois são mais clientes preparados para consumir serviços digitais avançados. 

Os órgãos públicos reguladores podem ter menor relevância, pois nesse cenário temos 

diversos atores dividindo o poder de mercado tanto pela quantidade de operadoras no setor 

como pelas empresas de TI que também atuam no mercado.  

O relacionamento com o cliente também é disperso em toda cadeia de valor, ele ocorre 

tanto com as empresas que formam a cadeia de dispositivos, como pelas empresas de 

plataformas de serviços e naturalmente também pelas operadoras, pois conforme as parcerias 

firmadas entre essas empresas, a contratação de serviço com conectividade pode ocorrer em 

qualquer um dos seus canais de atendimento. Como são diversas empresas em graus distintos 

de porte de infraestrutura, cada canal de relacionamento pode ter diferente níveis de automação. 

As ofertas de serviços pelas operadoras possuem o modelo tradicional por meio de 

taxas e pacotes por consumo para o B2C e B2B e pode existir um modelo adicional no B2B por 

meio de compartilhamento de receita através das vendas ou transações sobre os serviços 

prestados dessas empresas por meio das redes das telco, pago diretamente de maneira 

automática a operadora. Adicionalmente, as ofertas combinadas são possíveis entre telcos e 

plataforma de serviços, como por exemplo, conectividade “premium” da operadora com 

plataforma de serviços CRM ou conectividade com camada de segurança da operadora como 

fornecedora de dispositivos de IoT, com especial atratividade no mercado B2B onde as 
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empresas necessitam de uma série de serviços de valor agregado como CRM, ERP que vão 

além da conectividade. 

 

4.2.4. Cenário 4: Resistência dos Locais-Especiais 

No último cenário para o vetor de força motriz “Concentração de Serviços” no eixo 

negativo, tem como proposta que as incumbentes possuem forte concorrência com a presença 

de operadoras locais espalhadas pelo Brasil, porém todas com ofertas baseadas em 

conectividade. Assim serviços de valor agregado ou digital avançado são oferecidos por outras 

empresas da cadeia de valor, como as empresas de plataforma ou de dispositivos e, portanto, 

não existe a concentração de serviços nas telcos. A força motriz de “Educação Digital” como 

vetor negativo coloca o mercado potencial serviços em tecnologia em menor volume pois é 

uma sociedade atrasada digitalmente, que não contribuiu para sustentar iniciativas de 

transformação nas telcos e tampouco conseguiu sustentar um ambiente para criação de 

empresas em serviços digitais para o mercado nacional. 

Nesse cenário, as incumbentes perderam espaços pois ao longo dos anos não houve 

sucesso em sua estratégia de aquisição de operadoras locais ou ISPs e tampouco pelas 

iniciativas de “open-network” que estabeleceria protocolo de interconexão com as operadoras 

como citado no cenário “Info-Democracia”.  

A concorrência existe principalmente na prestação de serviço de conectividade, onde 

tanto as incumbentes como as operadoras locais mantiveram seu foco de transformação no 

negócio baseada em rede de acesso e core e naturalmente evoluindo suas redes para tecnologias 

em 5G, 6G.  

Operadoras locais com novos modelos de rede de acesso são viáveis via IoT ou alguma 

tecnologia mesh como WiFi6 conseguem ofertar serviços de conectividade para consumidores 

regionais pois não dependem do core nem da cobertura de redes das operadoras incumbentes. 

Operadoras regionais mantém sua influência em sua área local, principalmente em 

áreas mais remotas onde as incumbentes não avançaram para criar cobertura por pois tal esforço 

não apresentaria margens atraentes para investimentos de áreas remotas apenas baseados em 

conectividade. Da mesma maneira operadoras locais com foco de serviços em determinada 

vertical do segmento B2B apresenta diferencial relevantes pois reúnem ofertas combinados com 

conectividade. Por exemplo, podem existir operadoras especializadas no setor hoteleiro do 

nordeste brasileiro na qual a telco “local-especial” fornece toda cobertura, móvel, fixa, de IoT 

cobrindo todos os pontos turísticos e hotéis mais remotos, fora do perímetro urbano. 
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Nesse cenário as operadoras em geral se mantêm em seu território de atuação de 

conectividade e banda e atributos relacionados a rede, enquanto as empresas de plataforma de 

serviços e fornecedores de dispositivos atuam como protagonistas na cadeia de serviços telco. 

Pois nesse contexto as empresas de prestação de serviços agregados de cloud, de software e de 

rede que atendem ao mercado brasileiro atuam de maneira regional e estão em menor 

quantidade, sendo como uma das consequências da falta de avanço das ações de inclusão digital 

e preparação de mão de obra especializadas durante longos anos associados a prováveis 

períodos de crises econômicas no Brasil. Por esse déficit de profissionais em tecnologia é 

natural pensar que as operadoras também tiveram restrição para sustentar projetos de 

transformação do negócio para atender o mercado nacional e consequentemente colocaram foco 

em manter as inovações no seu “know-how” e competência principal de prover conectividade 

com oferta de pacote de dados para o mercado B2C e B2B.  Assim o déficit desse tipo de 

profissional é um desafio para o setor que disputa por esse recurso com outras indústrias, então, 

condições de ofertas de salários e benefícios representa um dispêndio de custos maior que o 

normal pela necessidade de atrair e reter mão de obra com essas habilidades em tecnologia.  

Outro resultado direto pela falha das ações de inclusão digital é o menor potencial de 

mercado para serviços digitais avançados, se restringido aos serviços de conectividade básicos, 

temos uma sociedade menos preparada para novas tecnologias e empresas menos adeptas 

consequentemente. 

Nesse contexto as inovações de produtos e serviços ocorrem sem interdependências 

entre plataformas de serviços, fornecedores de dispositivo e operadoras. Dessa maneira o poder 

de barganha junto aos fornecedores somente ocorre quando as empresas compradoras se juntam 

na mesma mesa de negociação para obtenção de condições mais vantajosas. 

O governo através do órgão regulador de telecom possui relevância, pois deve seguir 

os mesmos moldes quando mercado era dominado pelas incumbentes. A manutenção das telcos 

dentro do ambiente de prestação de conectividade mantém as obrigações e impostos sem 

maiores probabilidade de mudança por parte do governo, o que favorece o setor quanto a 

previsibilidade das regras de como atuar e de quais tributos a serem considerados, sem prejuízo 

de margem quanto a precificação de serviços pelas operadoras. 

O relacionamento com o cliente é segmentando na qual as operadoras precisam realizar 

esforços maiores de relacionamentos com o cliente B2C e B2B uma vez que o seu serviço é 

baseado em conectividade e de menor valor agregado. Os principais canais de relacionamento 

com o cliente ocorrem via plataformas de serviços e por meio dos fornecedores de dispositivos. 

Dessa maneira, a jornada de contratação e suporte quanto ao serviço telco tem potencial de 
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automação maior, mas não contempla a parte de serviços de valor agregado de outras 

plataformas. Suporte através de recursos de pessoas, sem automação, é possível desde que o 

cliente B2B ou B2C contrate como um serviço adicional. Assim as ofertas de serviços pelas 

operadoras na sua maioria seguem o modelo de taxas e pacotes por consumo para o B2C e para 

o B2B as operadoras que atuam no modo de verticais podem ofertar como contratos combinados 

de todos os serviços prestados e não somente por consumo de dados. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O setor de telecomunicações apresenta forte concorrência intensificada a cada ano de 

novas operadoras locais (ou ISP) e empresas de TI como novos entrantes que oferecem serviços 

especializados para as verticais desse setor. Além disso, as inovações trazidas pela era de 

Transformação Digital como Cloud, 5G, IoT são uma realidade e possuem um grande potencial 

de combinação para um novo impulso de inovação ou para uma disrupção para o setor. 

Baseado nas incertezas críticas em conjunto com as duas forças motrizes resultantes 

de “Educação Digital” e “Concentração de Serviços e Cobertura” foram gerados quatro 

cenários. No primeiro cenário em “Grandes Expansionistas” os investimentos das telcos, 

focados em conectividade mesmo que de nova geração ou virtualizado possuem baixa 

oportunidade de criação de valor caso não sejam associados com outros componentes de 

serviços digitais. Assim as operadoras atenderão aos consumidores em grande parte com 

serviços de conectividade como sempre fizeram e eventualmente realizarão ofertas combinadas 

com parceiros de sistemas e plataformas, mas de maneira customizada sem padrões o que 

dificultará a aplicação massiva ao mercado. Portanto os clientes terão poucas opções de 

operadoras para a escolha de serviços de conectividade pois o mercado estará concentrado nas 

grandes operadoras incumbentes e serviços de valor agregado como serviços de sistemas e 

plataforma precisarão ser contratados em outros canais de relacionamento em outros 

fornecedores. 

No segundo cenário “Big Telco-Tech”, sob o aspecto dos consumidores do B2C ou 

B2B não possuem outra opção para contratação de serviços digitais se não por meio das grandes 

operadoras. Elas convergiram para si todos os serviços, desde os básicos em conectividade com 

todos os tipos rede de acesso até os mais avançados que mesclam plataformas de serviços (OTT, 

CRM etc.). As operadoras locais e ISPs são fortemente impactados uma vez terão sua atuação 

e fatia de mercado reduzidas ou eliminadas. Assim essas grandes telcos serão portais de ofertas 

únicos, na qual de maneira transparente o cliente contratará todos os serviços digitais associados 
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à operadora e não tomará consciência dos fornecedores por trás dos serviços combinados que 

estarão totalmente integrados ao ecossistema da operadora. 

E no terceiro, em Info-Democracia, é um cenário na qual o “open-network” se 

transformando em realidade colocará o consumidor em um ambiente de mercado avançado em 

termos de facilidade e possibilidades de contratação de serviços digitais. Como não existe uma 

concentração de serviços por nenhum dos fornecedores que formam a cadeia de valor telco o 

cliente poderá contratar serviços combinados de conectividade com serviços de plataformas por 

qualquer canal de relacionamento. Além disso, se estabelecido esse modelo e cultura de 

compartilhamento de recursos de rede e cobertura facilitada pelas operadoras, o setor ganhará 

uma plataforma de fomento à novas empresas de serviços digitais. 

No último cenário “Resistência Locais-Especiais”, o consumidor terá opções diversas 

opções de operadoras além das incumbentes, com muitas operadoras especializadas em 

determinado setor ou região, mas todas com foco em conectividade. Serviços de valor agregado 

não serão oferecidos pelas operadoras e deverão ser contratados pelos clientes em outros 

fornecedores que não necessariamente possuem parceria com a operadora. Ganhará destaque 

as operadoras verticais que combinarem cobertura de determinada região remota, onde as 

incumbentes não estão presentes, com competências de serviços agregados para um nicho ou 

vertical específica. 

O fator de Educação Digital que permeia todos os cenários é primordial para o setor, 

pois habilita as operadoras para a transformação de seu negócio em direção à criação e 

sustentação de novos serviços digitais. Em especial para os cenários “Big-telco-tech” e “Info-

Democracia”, a expansão da inclusão digital e a vitória sobre o déficit de mão de obra em 

tecnologia é condição elementar para que esses cenários se materializem no futuro, caso 

contrário inovação, criação de produtos, evoluções de plataformas e maiores mercados digitais 

ficam limitados e esses cenários mais comprometidos de ocorrerem no Brasil. 

Os recursos de capital humano com competências em tecnologia são substanciais para 

o próprio setor de Tecnologia e Telecom e são de suma importância para as demais indústrias 

que atualmente buscam transformar seus negócios com inovação em tecnologia, porém no 

Brasil de hoje nenhum dos setores conseguem preencher a demanda por profissionais com essa 

formação. Sem indicações de mudança, a escassez de profissionais em tecnologia deve 

continuar para todo os setores no Brasil. Esse déficit de inclusão digital e preparação 

especializada, representa não somente um maior custo para as telcos, devido as posições não 

preenchidas, mas também, no longo prazo representa um potencial de mercado menor para 

consumo de serviços digitais avançados, com menos pessoas aptas a consumir novos serviços. 
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Portanto, a curva de aprendizado de uma população se retarda até atingir a maturação de um 

mercado consumidor relevante para novos serviços digitais, tanto para o segmento B2C como 

consequentemente no B2B. 

Independente do cenário que se desenhar no futuro, em todos eles fica claro que as 

operadoras do segmento B2B precisam estar atentas aos movimentos de inovação por parte de 

empresas de TI ou de serviços digitais, pois soluções que integram serviços especializados que 

atendam a uma dor ou necessidade de alguma vertical estão mais próximos de provocar 

disrupção. Definir qual o papel a telco deseja ter nos próximos anos vai exigir parcerias 

profundas de longo prazo com fornecedores de dispositivos, com donos de plataformas de 

aplicação e com fornecedores de tecnologia de rede de maneira isolada ou combinada a 

depender do posicionamento estratégico que a operadora pode tomar para construir sua 

realidade futura. Essa combinação pode significar uma transformação do modelo de negócio 

das telcos, entretanto podem também acelerar a transformação digital que as próprias 

operadoras e seus clientes B2B e B2C almejam. Especialmente se as telcos optarem pelos 

cenários que saem do modo usual de inovação de conectividade ou de integração vertical, para 

novos modelos de rede de serviço integrado, pois com essa nova proposta de valor criam 

diferenciação sustentável, vantagem competitiva no mercado frente as concorrentes e startups. 

Tendo em vista os quatro cenários, os cenários de “Grandes Expansionistas” e 

“Resistência dos Locais-Especiais” se apresentam atualmente como a direção que mercado 

telco futuro pode seguir, pois nesses cenários: O fator de Educação Digital não demostra 

evoluções significativas a curto prazo e as condições de evolução dos serviços digitais são mais 

próximas ao portfólio das telcos oferecidos hoje – baseados em conectividade e banda.  Nessas 

condições, as telcos podem considerar se posicionarem para a especialização cada vez maior 

em ofertas de acesso, rede e conectividade e serviços diretamente relacionados sem exigir 

grandes transformações no modelo de negócio atual. Entretanto, caso haja indicativos de 

reversão quanto a esses sinais, o posicionamento antecipado para os cenários Big Telco-Tech 

ou Info-Democracia é uma possibilidade no horizonte até 2050; que exigiria das telcos esforços 

maiores de transformação do negócio atual, com integração de outros serviços da cadeia de 

valor além do portfólio de conectividade. 

Como limitação do estudo, pode ser destacado a própria seleção de especialistas pois 

não é uma amostra representativa do universo de profissionais líderes da indústria de Telecom 

e ainda, esse grupo não contou com representantes de segmentos fora da indústria, mas estão 

conectados ao ecossistema de serviço das operadoras que podem influenciar e transformar o 

setor de maneira relevante, como empresas de CRM, ERP, OTTs, startups e pesquisadores 
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acadêmicos. Outro ponto de limite pode ser abordado sobre a metodologia de pesquisa, 

especificamente sobre o desafio da elaboração de questionário pois, como Martino (1993) 

sugere, conforme a questão é submetida ao especialista consultado pode levá-lo a não responder 

por não entende-la de forma clara, ou ainda, apresentar uma resposta com a qual ele mesmo não 

concordaria, por não ter entendido corretamente a questão.  

Portanto, os resultados desse trabalho não são exaustivos para serem generalizados, 

sendo a criação de cenários uma metodologia com o propósito para estruturação de cenários 

consistentes de futuros possíveis e não tem a função de estabelecer probabilidade de ocorrência. 

Por fim, sugere-se aprofundar estudos futuros a partir desse trabalho, com o uso de 

aplicação de technology foresight, como define Canongia et al. (2004), na qual transforma o 

processo prospectivo com tecnologia; sendo capaz de prospectar, executar e interpretar 

possíveis futuros de maneira sistematizada. Indica-se também ampliar este estudo para o 

próprio segmento B2C da telcos, para uma empresa específica ou ainda para outros setores da 

economia. 
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