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Em termos de políticas para o 5G, a segurança regulatória 
pode ser um fator decisivo para os investidores privados ao 
considerarem os investimentos em infraestrutura de larga 

escala. Sem o conhecimento completo das intenções de governo 
e reguladores, as operadoras móveis podem relutar em fazer os 
investimentos significativos. Essas são algumas das conclusões 
da publicação "Encorajando os investimentos no 5G", conduzida 
pela KPMG. 

Sobre o método de comercialização, a publicação destaca que 
a maioria dos países optou por um mecanismo de leilão para 
comercializar e alocar o espectro. No entanto, várias operado-
ras de telefonia móvel manifestaram preocupação com os altos 
custos envolvidos, especialmente se considerados os custos da 
implantação do 5G. 

"No Brasil, os serviços comerciais 5G ainda não foram lançados 
pois o espectro provavelmente será comercializado, com possível 
implementação das redes e comercialização dos serviços e pro-
dutos 5G somente no final de 2021 e início de 2022. Há quatro 
grandes operadoras brasileiras que representam juntas mais 
de 97% do mercado. O mercado brasileiro vem diminuindo o 
número de acessos nos últimos cinco anos em algo próximo de 
19%, sendo uma das principais causas a modificação do perfil 
de consumo dos clientes. 

Além disso, as obrigações contidas no pré-edital do 5G 
devem fomentar o desenvolvimento de novos negócios, desde 
o compartilhamento de infraestrutura passiva, como dutos, 
postes, fibras escuras, torres, até ao compartilhamento de 
infraestrutura ativas, como transmissão de dados, equipa-
mentos e virtualização de redes", afirma Marcio Kanamaru, 
sócio-líder de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da 
KPMG no Brasil. 

O conteúdo revela ainda que, com essa nova visão legal, novos 
projetos de implementação devem ser estabelecidos respeitando 
eficiência, velocidade, divisão pelo território brasileiro de forma 
proporcional e razoável. 

Contudo, no caso do Brasil, iniciativas governamentais direcio-
nadas para a universalização dos serviços de telecomunicações 
serão fundamentais para a oferta de serviços em regiões que, 
por motivos como baixa densidade demográfica, baixa renda da 
população, inexistência de infraestrutura adequada ou outros, 
não oferecem taxa de retorno viável para investimentos das 
empresas do setor. 

A pesquisa da KPMG também listou as principais descobertas 
até agora sobre o tema: 

O 5G representa uma mudança radical no futuro da tecnologia e das comunicações diante da ampla gama de usos inovadores que ele 
pode suportar se comparado às gerações anteriores. Países do mundo todo estão buscando a implantação dessa nova tecnologia com 

o objetivo de embarcar de vez no crescimento econômico e acertar na política nacional de incentivo dessa nova geração móvel.
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Teste de usabilidade: será que 
funciona para minha empresa?

Se você tem uma empresa - ou se você é a sua própria 
empresa, como acontece com todos os profissionais 

liberais - você com certeza já percebeu que nesse 
universo digital que estamos construindo, marketing 
e vendas se integraram, virando uma só área. E essa 
aliança só se fortalece com o auxílio da tecnologia, que 
criou o conceito MarTech com todas as possibilidades 
que o rastreamento digital possibilita às peças digitais 
de nossas campanhas de marketing e comunicação.

Mas tudo isso só funciona se a sua audiência enten-
der e conseguir utilizar suas peças como você plane-
jou. Se seu site, seu anúncio, seu banner, não forem 
claros e precisos no que você espera que seu cliente 
faça, que ação você poderá acompanhar, rastrear e 
compreender? As vezes nos perdemos na produção 
de peças e campanhas, e esquecemos de perguntar 
para quem está do outro lado, nossa audiência, se eles 
estão entendendo a mensagem que estamos passando. 
E é aí que entra o teste de usabilidade.

Sim, você terá que contratar uma empresa para 
fazer um teste de usabilidade para você. Dependendo 
do tamanho da sua empresa você realmente pode 

precisar de um teste profissional. Mas nada te impe-
de de fazer um teste pequeno, com uma audiência 
pequena, e dar um primeiro passo para adotar essa 
postura de perguntar, sempre, se sua audiência está 
realmente com você, compreendendo o que você 
verdadeiramente quer comunicar com suas peças. 

Fazer um teste de usabilidade pode ser tão simples 
– ou tão complexo – quanto você quiser. Se você for 
um profissional liberal, experimente convidar três 
clientes, em momentos separados, para navegar no 
seu site ou no seu perfil nas redes sociais, e aprender 
com o feedback que eles gratuitamente te oferecerão. 
Seu cliente é sábio, basta você saber perguntar.

Comece pensando quais são as três coisas mais 
importantes que você gostaria que seu cliente fizesse 
com o material digital que você vai pedir para ele 
utilizar. Suponha que você tenha um site e que o 
objetivo do seu site seja vender uma consultoria sua. 
Talvez as três ações mais importantes que você tenha 
no site sejam: 1. Que o cliente possa entender como 
funciona sua consultoria; 2. Que o cliente possa ver 
o preço da sua consultoria; 3. Que o cliente possa 
agendar um horário para uma primeira consultoria. 

Pois bem, tendo estabelecido essas três tarefas que 
você gostaria que todos os clientes que visitassem seu 

site fizessem, prepare um script da sua entrevista com 
os três clientes que você escolheu para fazer o teste 
de usabilidade com você e mãos à obra. Peça para 
cada um dos clientes executar essas tarefas no seu 
site e explique que não há certo ou errado, você só 
precisa que cada um deles navegue pelo site dizendo 
alto o que está pensando ao navegar pelo seu site. Se 
puder, grave a tela de navegação do seu convidado, 
para poder estudar onde eles estão clicando, o que 
estão pensando. 

Terminadas as entrevistas, será o seu momento 
de sentar e analisar os dados. Com certeza você 
encontrará erros no seu site, botões que não foram 
vistos e cliques que não foram feitos porque seu 
cliente não entendeu a mensagem ou simplesmente 
não viu a chamada para o clique. Delicie-se com 
esse feedback todo e apresse-se em consertar o que 
pode ser consertado para que no seu próximo teste 
de usabilidade essas tarefas possam ser facilmente 
executadas pelos seus próximos convidados.

Separar um dia por mês para fazer um teste de 
usabilidade e confirmar que sua audiência entende 
sua mensagem, é um hábito que não custa nada e 
que traz benefícios enormes para sua audiência. Crie 
esse hábito e aproveite os benefícios que ele trará 
para o seu negócio!
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4O apoio do governo é fundamental para acelerar o 
5G: o 5G tem potencial para impulsionar o crescimento econômico 
em vários setores e vários governos forneceram financiamento 
para pesquisa e desenvolvimento (P&D) para os casos de uso 
provenientes da utilização do 5G. 

O conteúdo da KPMG considerou as implantações e os planos 
futuros do 5G nas principais regiões do mundo (Coreia do Sul, 
EUA, Japão, China e Europa). Na maioria dos casos, o 5G se 
baseia na implantação do 4G. Para essas regiões, a pesquisa 
considerou a estratégia dos formuladores de políticas públicas 
para incentivar a implantação da rede 5G e as atividades e os 
planos das operadoras de telefonia móvel. 

"Países do mundo todo procuram o 5G para impulsionar o 
crescimento econômico futuro e acertar na política nacional de 
incentivo a essa nova geração móvel. Nesse cenário, a segurança 
regulatória é decisiva para os investidores privados ao considerarem 
os investimentos em infraestrutura de larga escala, como é o 5G. 

Os formuladores de políticas das regiões estudadas estabelece-
ram planos de como pretendem apoiar a implantação dessa nova 
rede em seus países. Em nossa análise das políticas nacionais, 
agrupamos as mesmas em quatro tópicos principais: espectro, 
superação das barreiras administrativas, acordos de comparti-
lhamento de rede e financiamento público. 

Além disso, há um amplo consenso de que uma pauta positiva 
com mais certezas regulatórias, mais previsibilidade e medidas 
para estimular a demanda, poderá garantir mais investimentos", 
afirma Luis Motta, sócio-líder de Tecnologia, Mídia e Telecomu-
nicações da KPMG na América do Sul. 

Sobre a necessidade de remoção das principais barreiras eviden-
ciada pela pesquisa, como a implantação das redes 5G deve ser 
um exercício dispendioso devido aos requisitos de infraestrutura 
e o desejo de obter uma cobertura mais ampla, os formuladores 
de políticas e as operadoras de telefonia móvel precisam con-
siderar alternativas para lidar com a implantação das redes 5G 
em seus respectivos países. A necessidade de revisar diversos 
regulamentos foi destacada em todos os países estudados. 

Sobre o possível compartilhamento de infraestrutura, embora 
a utilização conjunta das redes passivas tenha sido comum nas 
implantações do 3G e do 4G, a publicação da KPMG indicou que 
está percebendo um compartilhamento de rede mais ativo no 5G, 
sobretudo entre as principais operadoras europeias. 

O conteúdo está disponível na íntegra no link (http://home.
kpmg/br/pt/home/insights/2020/11/tecnologia-5g.html).

1A disponibilização e comercialização do espectro 
para várias operadoras: nos países mais avançados na implan-
tação do 5G, os formuladores de políticas planejaram a comer-
cialização de uma combinação de bandas de espectro para várias 
operadoras da rede móvel, permitindo assim, a concorrência. 

O espectro de banda média foi o mais frequentemente co-
mercializado em todo o mundo para o 5G, complementado pelo 
espectro de banda alta nos EUA e países do Leste Asiático e, 
também, pelo espectro de banda baixa com objetivo de cobertura 
nos países da UE. 

No Brasil, a Anatel planeja leiloar três frequências para o 5G: 
3,5 GHz, com 200 MHz de capacidade; 2,3 GHz, com 100 MHz 
de capacidade; e as sobras da faixa de 700 MHz, com 10 MHz 
de capacidade. 

2O compartilhamento de rede reduz o custo de im-
plantação: a implantação das redes 5G provavelmente será um 
exercício dispendioso. Como tal, vários formuladores de políticas 
têm defendido acordos de compartilhamento de rede orientados 
comercialmente como um meio de reduzir substancialmente 
os custos da construção da rede 5G. Inúmeras operadoras de 
telefonia móvel estão seguindo esse caminho. 

3Remoção das barreiras administrativas: a implantação 
das redes 5G exigirá uma coordenação com várias autoridades 
locais e regionais para instalar a infraestrutura necessária. Em 
todos os países considerados, os formuladores de políticas 
adotaram medidas para remover as barreiras administrativas à 
implantação da rede. 
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