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2 a 3 anos 
para obter uma 

linha fixa

R$4 mil em 

taxa de 

adesão1 em 

valores de hoje

17 

milhões de 

linhas fixas e 

4,5 milhões de 

celulares

Até 15 dias, 

sendo normalmente 

antecipado

Gratuidade 
de adesão é a 

oferta mais 

comum

241 milhões 
de celulares, 41 

milhões de linhas 

fixas e 27,5 milhões 

de domicílios com 

banda larga

12

22

119

20

66

Telefonia móvel (% da população)

Telefonia fixa (% da população)

Banda larga (% da população)

95 1698 02 06 10 14

Marco de 20 anos da privatização das telecomunicações revela que a 
transformação do setor alcançou resultados além das expectativas traçadas

Pré-
privatização Evolução da penetração telefonia fixa, móvel e banda larga2018

Criação da Anatel 
e privatização da 

Telebrás

Lei das concessões 
de telefonia fixa

Regulação para taxas 
de interconexão

Regras para 

compartilhamento de 

infraestrutura

1 Devolvido em ações da Telebrás e declarado em IR
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Investimentos em Serviços Fixo e Móvel (R$ bilhões) 

Desde a privatização o setor privado investiu 
mais de R$ 880 bilhões¹

03029998 0900 01 04 05 1206 07 08 10 11 13 14 15 16 17

Esses investimentos 

levaram o Brasil a ter a 

5ª  maior infraestrutura 

de telecomunicações 

do mundo

1 Valor real de 2017
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Apesar do alto investimento, ainda há muito espaço, especialmente em 
banda larga, para aumentar penetração e velocidade de conexão

Há oportunidades 

de melhoria em 

penetração e 

velocidade de 

conexão

Acesso à 

internet 

% da 

população1, 

2018 

Velocidade 

de conexão

Download 

Mbps, 2018

1 Para a tecnologia 4G, utilizamos o % do total de conexões como referência

Broadband Mobile 4G
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12
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23

26

América do Norte

Oeste Europeu

Russia

India

China

Brasil

Há desafios enfrentados pelo setor atualmente que precisam ser 
superados para que passos sejam dados em direção ao futuro

Receita 
por usuário

Desafios para o setor Fatos e números

CAPEX / 

Receita

%, 2017

2010 2017

-69%
Receita / 

usuário

%, 2017

2010 2017

-52%

20172010

-47%

Telefonia fixa Telefonia móvel Banda larga

Investimento 
necessário como 
proporção da 
receita
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▪ Retorno das maiores 

operadoras tem ficado 

próximo ou abaixo de 

seu custo de capital, 

dificultando novos 

investimentos

▪ O Economic Profit é 

indicador essencial nas 

decisões de gestão do 

portfólio

1 Considerando WACC de 11% como mediana

Capital investido

R$ milhões, Média 2012-20171

4

2

0

10

12

8

6

10.6

1.5

5.3

8.7

ROIC das principais operadoras

%, Média 2012-17 

Nesse contexto, operadoras têm tido 
dificuldades de obter retornos adequados de 
forma a viabilizar novos investimentos 

Range de custo de capital¹
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No Brasil, algumas iniciativas já estão em desenvolvimento...

▪ Coordenação das 

ações de fomento à 

inovação

▪ Integração dos 

instrumentos de apoio 

disponíveis
▪ Definição de um plano 

de ação

▪ Desenho do modelo de 

governança e estrutura 

de monitoramento

▪ Diagnóstico dos principais 

desafios

▪ Visão de futuro e plano de 

ação

▪ Introdução do conceito

Indústria 4.0

▪ Plano de aplicação de conceitos 

ao processo produtivo brasileiro

Exemplo de 

políticas para 

o setor no 

Brasil

Estratégia 

Brasileira para 

Transformação 

Digital

INOVA 

Telecom

Plano 

Nacional de 

Internet das 

Coisas

Plano Nacional 

de Manufatura 

avançada
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...mas ainda há questões fundamentais a serem endereçadas para viabilizar 
o salto para o futuro digital

Repensar 

modelo de tributação 

do setor

Rever modelo 
de concessão e 

competição do setor 
de telecomunicações

e mídia

Assegurar e 

acelerar 

universalização de 

acesso

Definir 
parâmetros 

de privacidade, para
proteção de dados 

pessoais

Garantir 

segurança da 

informação e de rede 

mantendo a 

flexibilidade

Alavancar papel 

do setor público 

enquanto gerador 

de demanda e 

escala para novas 

tecnologias
Hipóteses de 

políticas para o 

futuro digital

Questões-chave para 

viabilizar salto para o 

futuro do setor

Ambiente 

regulatório

Paradigmas

de segurança

Demanda 

para novas 

tecnologias
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Universalização do acesso a partir de incentivos 

para áreas carentes de infraestrutura

Ampliação da velocidade de conexão por meio 

de incentivos para acelerar migração

Vários países estão também desenvolvendo políticas públicas para se 
preparar para a nova era digital 

Reino Unido alcançou 95% de penetração 

em conexão de alta velocidade com a 

ajuda de um fundo público para viabilizar o 

acesso em áreas comercialmente inviáveis

Exemplos de políticas para o setor de telecomunicações

Austrália tem oferecido incentivos fiscais 

para acelerar a migração para conexão 

de 50mbps, mais do que dobrando o 

volume de pedidos por essa velocidade

Itália criou fundos públicos para investir 

em infraestrutura pública com modelo 

wholesale-only, a ser compartilhada por 

todas as operadoras, visando multiplicar 

por 5x a cobertura em áreas rurais

Operada pela Altan Redes, a rede 4G 

atualmente alcança 32% da população e 

espera-se que cobertura suba para 92% 

com a redução de custos possibilitada 

pelo modelo wholesale-only

Gestão de infraestrutura compartilhada 

pelo setor privado

Investimento em infraestrutura compartilhada 

por meio de fundos públicos
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As operadoras deverão continuar mudando para competir no mundo Digital

Pontos de 
partida tradicionais

Espectro

Redes

Lojas

12McKinsey & Company

Elementos para competir 
no mundo Digital

Insights

Experiencia

Conteúdo 
e serviços
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Nossa definição de Internet das Coisas

SENSORES 

CONECTADOS

MODELOS DE NEGÓCIO, 

PRODUTOS, SERVIÇOS, E 

OPERAÇÕES MELHORADOS

AQUISIÇÃO DE 

DADOS E ANÁLISES 

AVANÇADAS

+ =

15McKinsey & Company
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IoT está transformando profundamente as indústrias…

De produtos

para serviços

Fonte: John Deere
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E continuará a evoluir rapidamente

5Há             anos Hoje

3E

m

Pedidos diretos e 

entregas feitas por 

drones

anos

Automóveis 

autônomos

5Em anos 10E

m

Controle de 

tráfego com IA

anos

Fonte: Análise do time
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Após levantamento exaustivo e quantificação bottom-up, identificamos 9 ambientes 
com potencial de IoT, destacando os principais casos de uso

Painéis de produção em 

tempo real

Equipamento de 

detecção 

automática

Saúde e 

segurança

Manutenção 

preditiva

Veículos 

autônomos

Otimização da cadeia de 

produção e fornecimento

Controle de 

qualidade automático

DOMICÍLIOS

Automatização e segurança 

de tarefas

ESCRITÓRIOS

Segurança e energia

FÁBRICAS

Operações 

e melhorias em 

equipamentos

AMBIENTES DE 

VAREJO

Pagamento 

automatizado

LOCAIS DE TRABALHO

Otimização de operações /

saúde e segurança

DISPOSITIVOS

“VESTÍVEIS”

Saúde e fitness

AMBIENTES

EXTERNOS

Logística 

e navegação

CIDADES

Saúde pública 

e transporte

VEÍCULOS

Veículos autônomos e 

manutenção preditiva

9 ambientes

nos dão a visão 

setorial com um 

potencial total de 

impacto de US$4-11 

trilhões em 2025

Fonte: McKinsey Global Institute Research sobre IoT



19McKinsey & Company

Em 2025, IoT poderá adicionar US$ 4-11 tri à 

economia global e US$ 50-200 bi para o Brasil

3,9-11,1

1,2-3,7

0,9-1,7

0,6-0,9

0,2-1,6

0,2-0,7

0,4-1,2

0,2-0,9

0,2-0,3

0,1-0,2

Total

Ambientes externos

Ambientes Tamanho em 2025

Dispositivos 

“vestíveis”

Domicílios

Ambientes de varejo

Escritórios

Fábricas

Locais de trabalho

Veículos

Cidades

Estimativa conservadora

Estimativa otimista
US$ tri (dólares de 2015)

do valor gerado por IoT 

será captado nos 

mercados emergentes38%

Oportunidade 

de provocar 

um salto nas 

tecnologias 

legadas

Três alavancas de impacto de IoT 

em mercados emergentes:

1. Manufatura e rural

2. Grandes populações em cidades

3. Bem social – saúde, 

segurança, etc.
Fonte: McKinsey Global Institute 19McKinsey & Company
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4

Associações, empresas e demais agentes6

3

Liderança e equipe de projeto2

5

BNDES e MCTIC1

4.600+

100+
Entrevistas com 

personalidades no 

decorrer do estudo

100+
Horas de workshops 

com especialistas

380+
Especialistas 

consultados 

diretamente no 

decorrer do estudo

500+
participantes no Future 

Lab para debater as 

aspirações do Brasil em 

IoT

Houve amplo engajamento do ecossistema de IoT brasileiro na construção do Plano 
de Ação

Fonte: Pesquisa “A Internet das coisas: um plano de ação para o Brasil"

Especialistas nacionais e internacionais

Conselho consultivo e comitê 

executivo

Câmara de IoT

2.200+
Convites para o 

Bytes de IoT

Contribuições na 

Consulta Pública 

Nacional

21McKinsey & Company
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ASPIRAÇÃO BRASIL

Acelerar a implantação da Internet das 

Coisas como instrumento 

de desenvolvimento sustentável da 

sociedade brasileira, capaz de...

...aumentar a 
competitividade 
da economia ...

...fortalecer as 
cadeias produtivas 

nacionais... 

...e promover a 
melhoria da 

qualidade de vida

Fonte: Análise do consórcio 22McKinsey & Company
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Cidades Saúde

Rural Indústria

Impacto 
preliminar em

2025
~US$ 13 a 27

bilhões

Impacto 
preliminar em

2025
~US$ 5 a 39

bilhões

Impacto 
preliminar em

2025
~US$ 5 a 21

bilhões

Impacto 
preliminar em

2025
~US$ 11 a 45

bilhões

Fonte: Análise do consórcio, análise do time

4
ambientes 

priorizados
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Controle de 

qualidade 

automático

Manutenção 

preditiva

Equipamentos com 

sensores 

automáticos 

Painel de controle 

da produção em 

tempo real

Saúde e

segurança

Otimização da cadeia 

de fornecimento

Veículos 

autônomos

Indústria

Estoque e cadeia 
de fornecimento

Bens de
capital

Recursos e 
processos

Objetivos Estratégicos

Inovação
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Recursos e 
processos

Bens de
capital

Estoque e 
cadeia de 

fornecimento Inovação

+40%

Produtividade 
das fábricas

-20%
Acidentes de

Trabalho

Impacto em

2025
~US$ 11 a 45

bilhões

Indústria
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Inovação Capital humano

Regulatório Conectividade

Plano de 

ação Brasil

+70 iniciativas 

estruturadas em 4 

horizontais

Fonte: Análise do consórcio, análise do time
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Principais desafios para o desenvolvimento de IoT no Brasil

Horizontal Desafios

Fonte: Análise do consórcio, análise do time

Capital humano Ampliar nível de competências e capacidades para 

desenvolver e implementar soluções de IoT

Inovação e 

inserção 

internacional

Incrementar o suporte ao empreendedorismo, 

investimento e linhas de financiamento específicas

Regulatório, 

segurança e 

privacidade

Regular privacidade e propriedade dos dados 

processados por IoT, evitando riscos de segurança

Infraestrutura de 

conectividade e 

interoperabilidade

Melhorar conectividade (capilaridade e 

qualidade) em regiões remotas e rurais 
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