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Tendências em Telecom 
para 2020

A indústria de 

telecomunicações tem 

sido protagonista na 

transformação digital, 

que se encontra em 

andamento

Sua infraestrutura é um 
caminho necessário para 
que a economia digital 

aconteça. E desde o dia 1º de 
maio de 1995, quando pela pri-
meira uma conexão à internet 
aconteceu no Brasil, o mercado 
não parou de evoluir. Desde 
então, mundialmente, vimos 
nascer a indústria “ponto com” 
e sua bolha estourar - entre 
1999 e 2000. 

Após isso, o setor inteiro 
foi encarado com ceticismo, 
até o começo dos anos 2010, 
onde a partir daí, a economia 
passou a ser profundamente 
transformada pelas empresas 
de tecnologia. 

Várias indústrias foram im-
pactadas, com destaque para 
mobilidade urbana, educação, 
viagens, serviços fi nanceiros, 
entre outros setores que, por 
meio de empresas de tecnolo-
gia, essencialmente, ligadas à 
infraestrutura de telecomuni-
cações, vêm experimentando 
novos modelos de negócios, 
aproximando-se dos clientes 
e tornando as relações mais 
amigáveis. 

Ao mesmo tempo vemos 
que, paradoxalmente, a tec-
nologia vem mudando áreas 
de atendimento e backoffi ce 
para as relações digitais, com 
algoritmos potentes que trans-
formam hardwares em dispo-
sitivos capazes de entender, 
interpretar e propor decisões, 
como Machine Learning e In-
teligência Artifi cial. No que se 
refere ao acesso à internet, atu-
almente, na América Latina, 
existem perto de 2 bilhões de 
dispositivos conectados, o que 
signifi ca que 70% da população 
está “online”. 

O tráfego de dados vem 
crescendo 21% ao ano desde 
2017 e continuará na mesma 
taxa até 2022. A velocidade 
média de acesso deve subir 
de 11.7 para 28.1 Mbps nesse 
intervalo. E tudo indica que 
o aumento da demanda por 
dados não esteja em um ciclo 
de acomodação. A demanda 
por conteúdo de streaming 
e VOD (vídeo sob demanda) 
vem crescendo rápida e cons-
tantemente. Também crescem 
as aplicações de câmeras IP, 
realidade aumentada e virtual, 
games, agricultura de precisão, 
entre outras aplicações. 

Além disso, é importante 
projetar aos efeitos do 5G, 
ainda desconhecidos. Mas, um 
aspecto será mais importante, 
no que se refere à velocidade 
de conexão. Reduzir a latência. 
Isso, porque o que importa é o 
quão rápido se consegue pro-
porcionar ao cliente o acesso 
ao conteúdo desejado, e não 
mais a quantidade de banda 
ofertada. 

A tendência é que as opera-
doras invistam cada vez mais 
em fornecer um serviço que 
proporcione ao seu cliente, um 
acesso de maior velocidade a 
conteúdos específi cos, como 
clouds e ambientes privados 
(CDNs, Peering Points, Direct 
Peering). Latência será um 
atributo muito importante 
mais do que a largura de banda 
(erroneamente chamado de 
velocidade de conexão). 

Além disso, as tecnologias 
disruptivas como o 5G, que 
deve ter seu Leilão de frequ-
ências (ou pelo menos uma 
defi nição do seu modelo) em 
2020, demandarão investimen-
tos para atualização de rede e 
novas células de transmissão 
(Small Cells/ Micro Cells), 
movimentando o mercado de 
infraestrutura de telecomu-
nicações. 

Outras tendências do mer-
cado de Telecom são aplica-
ções de alta complexidade 
que demandam de redes 
Carrier Grade e de altíssima 
disponibilidade. Isso criará a 
necessidade ainda maior de 
investimentos em segurança 
das informações com Big Data, 
Analytics e IoT. Para tanto, 
as operadoras passarão a ter 
ofertas mais sofi sticadas de 
produtos. 

Em 2020, ofertar somente 
Voz e Dados deixará as empre-
sas defasadas. Disponibilizar 
soluções para os clientes é 
uma demanda do mercado no 
próximo ano e, cada vez mais, 
as operadoras que não inves-
tirem para acompanhar essa 
tendência, fi carão marginali-
zadas, não atingindo a escala 
necessária e sofrendo com a 
queda de margem constante. 

O próximo ano reserva 
grandes avanços tecnológicos, 
que demandarão investimento 
e inovação no mercado de 
Telecom. 

(*) - É CEO da Megatelecom, empresa 
que oferece serviços personalizados 

na área de telecomunicações e 
Diretor Executivo da Associação 

Brasileira das Prestadoras de 
Serviços de Telecomunicações 

Competitivas. 

Calos Eduardo Sedeh (*)

Phillip L. Hunsaker –Senai – Phillip e 
outras “feras” criaram esse guia baseado 
em cinco fortes pilares: Gestão de pessoas; 
liderança; atingindo alta performance; comu-
nicação  eficaz, planejando apresentações e 

negociando. Absolutamente contextualizado ao nosso 
momento político econômico.  Num exemplar trabalho 
editorial em capa dura, será um manual definitivo para 
gestores, empreendedores, enfim para todo aquele 
(a) profissional envolvido na gestão de negócios. 
Apresentam desvios e lançam luzes, através de dicas 
valiosíssimas para o palmilhar de um caminho exitoso .

O Início, o Princípio e o Começo

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Nicodemos Sena – Cejup –  Num cenário 
totalmente indígena , nos idos dos anos 1750, na 
foz do rio Amazonas, o autor, caboclo paraense, 
criou uma deliciosa estória que nos ensina, não 
só os costumes como também o idioma desses 

enigmáticos seres. Do folclore ao canibalismo, muito 
praticado à época, bem como poética aventura, temos 
acontecimentos fi ccionados com elementos verdadeiros 
que tornam a obra deveras interessante. Gostosamente 
curioso.

A Noite é dos Pássaros

Paulo Faustino – DVS – O título é auto 
explicativo , todavia, suas páginas são um verdadeiro 
manancial didático  de boas, efi cientes e exitosas práticas 
no uso das ferramentas midiáticas disponíveis. O autor, 
creditado internacionalmente, responsável pela formação 
de milhares de profi ssionais, expõe sem pruridos, seus 
segredinhos. Necessário. Factível.

Marketing Digital na Prática: 
Como criar do zero uma 
estratégia de marketing 
digital para promover 
negócios ou produtos 

Bruno Levinson – Chiado – Renomado 
profi ssional de mídias diferentes, poeta, traz 
nesse primeiro romance personagens com ida-
des, costumes e diametrais personalidades, que 
fazem da trama, aliás, muito bem urdida, um 
fascinante amálgama sócio cultural que entre 

tropeços, erros e acertos, prendem fi rmemente o leitor 
até a última página, desejando que o segundo romance 
não tarde. Muito bom.

Reencontros em Linhas: Luiz 
Amato e convidados

Silas Corrêa Leite – O Silas é desses 
autores que quando temos a sorte de ler seus 
escritos, cremos que ele nasceu escrevendo 
e sempre está a melhorar. Esta obra , uma 
colheita de passados escritos, dá-nos conta 
de uma personalidade inquieta, fi losófi ca sem 
rebusques, extrema e profundamente culta. 

Seus aforismos atestam minha afi rmação. Do hilário ao 
existencialismo, Silas literalmente, dá conta do recado, 
tornando seu leitor um sectário, voraz leitor. Imperdível!

Pensatas: Ensaios literoculturais

Além de possibilitar que 
o viajante aprecie pai-
sagens deslumbrantes 

através de suas janelas, o 
transporte oferece uma espécie 
de hotel cinco estrelas sob os 
trilhos. Com quartos luxuosos e 
privativos, restaurantes, bares 
e até mesmo bibliotecas, os 
trens espalhados pelo mundo 
proporcionam uma viagem 
inesquecível podendo fazer 
seus passageiros voltarem no 
tempo. Confi ra os 12 melhores: 

1. Venice Simplon - Orient 

Express - Imortalizado pela 
escritora Agatha Christie, o 
Expresso do Oriente chegou a 
ter sua rota interrompida, mas 
hoje é possível realizar a famosa 
viagem de luxo, que dura 24 
horas e tem como objetivo 
fazer os turistas mergulharem 
na atmosfera típica da década 
de 1920. Com vagões originais 
da época, o trem foi totalmente 
restaurado e, por isso, suas 
passagens custam entre US$ 
2.500 a mais de 

US$ 6 mil, dependendo das 
cabines e serviços extras es-
colhidos. 

2. Al Andalus - Com os seus 
vagões de 1920 recentemente 
renovados, este trem é sem dú-
vida a maneira mais fascinante 
para conhecer as maravilhas da 
Andaluzia, no sul da Espanha. 
Seu serviço combina com um 
estilo Art Deco e conta com 
uma culinária requintada. 

3. Danube Express - Este 
trem de luxo privado da Europa 
Central transporta apenas 50 
passageiros e inclui todos os 
serviços, desde a recepção até 
passeios turísticos em cada pa-
rada. A bordo, em um elegante 
vagão, são servidos pratos pre-
parados com menus tradicio-
nais. O ambiente interno é uma 
mistura de tecnologia moderna 
com mobiliário antigos. Entre 
os principais itinerários esco-
lhidos está o trajeto de 9 noites 
que liga Budapeste a Veneza. 

4. Helsinque/São Peters-

burgo - As ferrovias fi nlandesa 
(VR) e russa (RZD) criaram 
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Confi ra 12 viagens em trens de 
luxo para desbravar o mundo

Fazer uma viagem a bordo de um trem de luxo está entre as experiências mais incríveis do mundo

Transporte conta com estruturas e quartos exuberantes. 

uma “ joint venture” para operar 
um serviço de alta velocidade 
que liga Helsinque a São Pe-
tersburgo. Desde 2010, os dois 
trens elétricos conectam as 
duas cidades em 3 horas e meia. 

5. Trenhotel Lusitania - O 
trem noturno opera duas linhas e 
permite que o passageiro viaje de 
Madri a Lisboa, em menos de 11 
horas, entre um copo de sangria 
e um prato de Jamon Iberico. 

6.   Papai Noel Express 

- Para os amantes do Natal e 
da neve, não há trem melhor 
do que o Papai Noel Express. 
Esta é uma viagem ao norte da 
Europa, que atravessa a Fin-
lândia, partindo de Helsinque e 
chegando na Lapônia, em menos 
de 15 horas. A bordo, é possível 
aproveitar um vagão-restauran-
te e escolher entre acomodações 
econômicas e luxuosas. 

7.   Euronight Chopin - 
Talvez não exista uma opção 
melhor para fazer uma via-
gem entre Áustria, República 
Tcheca, Polônia, Alemanha, 
Eslovênia, Croácia e Hungria. O 
Euronight oferece aos turistas 

várias possibilidades, como 
assentos reclináveis, beliches 
de segunda classe e quartos 
premium, com banheiros priva-
tivos. É aconselhável reservar 
os bilhetes com antecedência, 
pois têm preço acessível.

    
8.   Caledonian Sleeper - O 

trem noturno opera da estação 
London Euston à 5 destinos na 
Escócia: Edimburgo, Glasgow, 
Fort William, Aberdeen e In-
verness. O tempo de viagem 
varia entre 7,5 horas e quase 13 
horas. Esta é opção ideal para 
aqueles que pretendem evitar 
viagens de avião. Os trens foram 
reformados durante o verão de 
2019, o que substituiu os vagões 
construídos na década de 1980.

9.   Thello - Para quem quer 
dormir em Paris e acordar 
em Veneza basta viajar com 
o Thello. O trem noturno que 
liga a França e a Itália conta 
com beliches compartilhados 
e até mesmo cabines luxuosas. 
A viagem dura 14 horas. Se 
adquiridos antecipadamente, 
os ingressos têm custo de 44 
euros. 

10.   Lev Tolstoy - Em 
homenagem a um dos maiores 
escritores russos, Lev Tolstoi, 
o trem conecta Helsinque, 
na Finlândia, com Moscou, a 
capital russa, em cerca de 15 
horas. O transporte percorre 
mais de 1.000 quilômetros e ofe-
rece diferentes possibilidades 
para dormir, como suítes com 
banheiros privativos e beliches 
compartilhados. A viagem na 
segunda classe tem custo entre 
US$ 120 e US$ 150. 

11.   Intercités de Nuit 

- O trem noturno liga Paris a 
Briancon, nos Alpes franceses, 
e a Toulouse e Latour de Carol, 
no sul. Esta é a opção ideal 
para quem deseja desfrutar 
de paisagens exuberantes pela 
janela do trem. 

12.   Nice Moscow - O trem 
que atravessa a Europa conti-
nental está nos trilhos desde 
2010 e conecta Nice com a capi-
tal russa, Moscou. O transporte 
é um dos mais longos da Europa 
e também faz uma escala em 
Berlim, Alemanha, Varsóvia e 
Polônia (ANSA).

Um estudo realizado por pes-
quisadores de universidades no 
Reino Unido e no Canadá mos-
trou que os agentes das forças 
de paz das Nações Unidas teriam 
gerado “centenas” de filhos 
com mulheres no Haiti antes 
de abandonar as jovens mães.

De acordo com o relatório, 
que foi publicado no site “The 
Conversation”, de 2,5 mil haitia-
nas entrevistadas em 2017 pelos 
líderes do estudo, 265 afi rmaram 
ter fi lhos de membros das forças 
da paz, que são formados por 
agentes de 13 países, mas princi-
palmente do Uruguai e do Brasil. 

Ainda segundo os pesqui-
sadores, “meninas de 11 anos 
foram abusadas sexualmente e 
engravidadas” por agentes, que 
estiveram no país caribenho en-
tre 2004 e 2017. No entanto, algu-
mas das jovens mulheres foram 

ANSA

Estudo aponta ‘centenas’ 
de fi lhos de agentes da 
ONU no Haiti

Ao menos 265 haitinas confi rmaram ter tido bebês com militares. 

“deixadas na miséria”. Segundo 
uma haitiana entrevistada pelas 
cientistas, os agentes “punham 
algumas moedas em suas mãos 
para deixar um bebê em você”.

“Não é um problema da ONU, 
é um problema militar brasileiro 
ou um problema militar uruguaio. 
A ONU, porém, não encontrou 
uma maneira de responsabilizar 
as tropas dos países membros”, 
disse Sabine Lee, professora 
de história na Universidade de 
Birmingham, uma das líderes do 
estudo, em entrevista ao jornal 
“The New York Times”.

Lee também informou que é 
muito difícil calcular o número 
exato de bebês gerados pelas 
forças de paz, mas acrescentou 
que “a maioria dos pesquisa-
dores e funcionários de ONGs 
concorda que centenas é uma 
estimativa confi ável”  (ANSA).


