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Nossa pesquisa com mais de 1.000 organizações explora as mudanças 
que envolvem as necessidades e as atitudes das empresas em relação 
ao 5G, à medida que avaliam oportunidades relacionadas à tecnologia. 
Indicadores apontam que o 5G desempenhará um papel crítico e promissor 
na próxima onda da internet das coisas (IoT), mas este otimismo é também 
acompanhado de ansiedade. As organizações exigirão cada vez mais  
de seus provedores de solução quando a era do 5G chegar.

Em resumo, o que conhecemos hoje como práticas que levam ao 
engajamento	do	cliente	não	serão	suficientes	para	atingirmos	o	propósito:	 
os provedores de soluções de 5G devem adaptar seus fundamentos, 
estratégias e relacionamentos comerciais para que possam prosperar.
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Este relatório é baseado em uma pesquisa online realizada com 1.012 empresas em todo 
o mundo e conduzida pela EY em setembro e outubro de 2019. Os entrevistados de oito 
diferentes indústrias e nove países participaram de uma pesquisa composta por perguntas de 
múltipla escolha e declarações sobre o assunto. Somente os entrevistados que se declararam 
moderadamente informados (ou acima) sobre iniciativas de IoT ou 5G dentro de suas 
organizações estão incluídos em nossa amostra.

A pesquisa foi projetada para explorar os comportamentos, atitudes e intenções das empresas 
em relação às tecnologias emergentes, com foco em IoT, 5G e na interseção das duas. Os temas 
explorados incluíram:

• Intenções de gastos com tecnologia corporativa

• Exemplos de casos de aplicativos IoT baseados em 5G

• Prioridades organizacionais em relação ao 5G

• Desafios	internos	e	externos	enfrentados	pelas	empresas	em	relação	ao	5G

• Relacionamento com provedores de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Neste relatório, os resultados da pesquisa foram analisados e complementados com informações 
e recomendações adicionais de nossa equipe global de tecnologia, mídia, entretenimento e 
telecomunicações. Essa abordagem nos permitiu lançar uma nova luz sobre estado atual e 
futuro da adoção de 5G e IoT entre as empresas, além da evolução de seus relacionamentos com 
provedores de soluções.

Perfil dos entrevistados
Os entrevistados estão localizados globalmente, representados por diferentes indústrias, sendo as áreas de Manufatura e de 
Tecnologia as mais fortemente representadas. Os diferentes modelos de negócios organizacionais também estão presentes 
na pesquisa, de forma que metade das organizações fornecem serviços business-to-consumer (B2C) e a outra metade fornece 
serviços business-to-business (B2B).

Grandes empresas e corporações multinacionais foram o foco de nossa pesquisa; os entrevistados representam organizações 
com pelo menos 1.000 funcionários e com receita anual de no mínimo US$ 1 bilhão. As funções de Tecnologia da Informação 
e	Comunicação	representam	metade	de	nossa	base	de	entrevistados,	com	o	restante	formado	por	profissionais	em	funções	de	
Desenvolvimento de Produtos e Plataformas, Operações e Marketing.

Metodologia

Grandes empresas e corporações multinacionais foram o foco de nossa pesquisa; todos os entrevistados representam 
organizações com pelo menos 1.000 funcionários e com receita anual de no mínimo US$ 1 bilhão. As funções de Tecnologias  
da informação e comunicação (TIC) representam metade de nossa base de entrevistados, com o restante formado por 
profissionais	em	funções	de	Desenvolvimento	de	produtos	e	plataformas,	Operações	e	Marketing.

Divisão dos entrevistados por país e setor

Divisão dos entrevistados por tamanho da organização e função funcional

Divisão de entrevistados por país (%)

Divisão por receita anual (%) Divisão por tamanho da força de trabalho (%) Divisão por função funcional (%)

Divisão de entrevistados por setor primário (%)

Manufatura 
19%

Tecnologia 
18%

Bens de 
consumo e 

varejo 
13%

Serviços 
financeiros 

12%

Assistência 
médica e 
ciências  
da vida 

12%

Automotivo  
e transporte 

10%

Energia, 
mineração e 

serviços público 
8%

Governo  
e setor  
público 

8%

$1b-$4.9b
39%

$5b-$9.9b
25%

5,000-
9,999
30%

1,000-
4,999
24%

10,000-
19,999

23%

20,000-
49,999

16%

50,000+
7%

Tecnologia da 
informação e 
comunicação

52%

Operações
21%

Desenvolvimento 
de produtos e 
plataformas

16%

Marketing
11%

$20b+
15%

$10b-$19.9b
21%

Estados 
Unidos 
40%

Reino Unido 
21%

Alemanha 
12%

Índia 
6%

Austrália 
5%

China 
5%

Japão 
5%

Suíça 
2%

Áustria 
2%
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Garanta que suas ofertas de 5G estejam  
vinculadas às necessidades mais amplas  
por tecnologias emergentes

Preocupações em torno da integração e da maturidade 
da	tecnologia	5G	se	destacam	como	desafios	para	
as empresas. Como resultado, os provedores de 5G 
devem auxiliar seus clientes na formulação de ligações 
corretas entre o 5G e as tecnologias de acesso à 
internet das coisas, aos desenvolvimentos relacionados 
à	computação	de	ponta	e	inteligência	artificial.	Esse	
tipo de perspectiva holística pode impulsionar as 
organizações a superarem os pontos problemáticos  
em meio a um cenário de grande pressão orçamentária.

A capacidade de criar um roteiro para o 5G, suportado 
por um contexto mais amplo da transformação digital  
é essencial nessa missão.

Os resultados da nossa pesquisa destacam os fatores 
positivos que impulsionam oportunidades relacionadas 
ao 5G. As intenções futuras de gastos são saudáveis 
à medida que as empresas reconhecem o potencial 
transformacional do 5G e contam com uma variedade  
de diferentes cenários de aplicação à vista.

No	entanto,	desafios	estratégicos,	financeiros	e	
operacionais estão aumentando. A demanda por 
soluções de ponta a ponta está crescendo ao passo que 
as organizações buscam caminhos para a inclusão do 
5G na internet das coisas, indicativo de uma mudança 
mais ampla nas ações organizacionais em relação aos 
provedores de tecnologia e telecomunicações.

Acreditamos que existem três etapas importantes pelas 
quais os provedores de soluções de 5G devem passar, a 
fim	de	que	estejam	preparados	para	ajudar	seus	clientes	
comerciais a aproveitarem ao máximo o mundo da 
internet das coisas baseado em 5G:

Ofereça soluções completas por meio de 
ecossistemas de 5G mais significativos

As percepções corporativas dos provedores estão passando 
por grandes mudanças. A era da inovação tecnológica e das 
interações transacionais está desaparecendo, e as empresas 
desejam criar diálogos consultivos que ofereçam resultados 
de negócios através de soluções completas. Provedores de 
soluções únicos não são apropriados para fornecer todas 
as competências de que as empresas precisam em um 
mundo 5G: as empresas de telecomunicações lideram como 
especialistas em IoT, mas apresentam baixo destaque como 
autoridades em transformação digital. Os provedores de 5G 
devem priorizar acesso a um ecossistema de competências 
que podem fornecer IoT baseado em 5G em escala dentro 
dos próximos anos. Fornecer soluções que abrangem todo  
o espectro de necessidades corporativas, desde a criação de 
use cases até a construção de business cases para endereçar 
questões de segurança cibernética e proteção de dados,  
será fundamental no cenário de longo prazo.

Educar e inspirar as empresas a pensarem grande 
sobre o 5G

As perspectivas para investimento em 5G e IoT são 
positivas e as empresas já contam com uma variedade 
de exemplos de uso do 5G em mente. No entanto, 
os principais impulsionadores da IoT permanecem 
orientados	à	eficiência,	enquanto	as	organizações	 
ainda lutam com o impacto do 5G em seu portfólio  
de serviços e estratégia corporativa mais abrangente.  
Nesse cenário, os provedores devem articular uma 
visão mais persuasiva do que o 5G pode oferecer às 
organizações, considerando suas necessidades verticais.

Instruir os clientes corporativos sobre o valor comercial 
do 5G e como o uso da tecnologia poderá se traduzir  
em casos de sucesso será essencial.

Fatores-chave 
de sucesso para 
provedores 5G

1 2 3
Priorizar a reinvenção  
das indústrias

Adequar o 5G ao programa de 
transformação digital da empresa

Reinventar-se como parceiro, não 
apenas como provedor de soluções
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5G: o catalisador crítico para a próxima onda de IoT

O 5G tem potencial para reinventar indústrias em todas as localidades. Ao passo que as gerações anteriores de tecnologia 
móvel	se	basearam	na	adoção	pelo	consumidor,	o	5G	poderá	oferecer	mudanças	radicais	no	crescimento	e	na	eficiência	
das empresas. Ao ingressar na estrutura dos processos de negócios, o 5G poderá pressionar a IoT a impulsionar uma 
próxima onda de transformação industrial.

O 5G ainda está emergindo em muitos mercados, mas os níveis de adoção crescerão substancialmente nos próximos anos. 
Atualmente,	15%	das	empresas	estão	investindo	no	5G	e	54%	planeja	investir	no	período	de	um	a	três	anos.	Até	o	final	de	
2022, a proporção de organizações que investem no 5G estará no mesmo nível das organizações que investem em internet 
das coisas.

No entanto, apesar das intenções positivas de investimento em 5G, a maioria das empresas ainda está no início de suas 
jornadas com a tecnologia. Atualmente, apenas 3% das empresas que possuem planos de investimento em 5G (atuais ou 
futuros) contam com o 5G operacional em suas organizações; 67% estão envolvidos em testes ou discutindo o investimento 
em 5G com seus provedores de soluções; e 28% ainda estão planejando a implantação do 5G.

Enterprise spending intentions on 5G and IoT

% de todos respondentes

IoT

5G

Investindo atualmente

Analisando a tecnologia, sem planos de investimento

36

15 25 16 1529

16 15 19 14

Planeja investir nos próximos 12 meses

Planeja investir nos próximos 2 ou 3 anos

Tecnologia não é relevante para minha empresa

Intenções de gastos corporativos em 5G e IoT

Status de implantação de empresas com planos de gastos em 5G

35%

32%

28%

3%
2%

Engajada no ambiente de teste do 5G

Discutindo o investimento em 5G com fornecedores

Planejando a adoção do 5G em nossa organização

5G operacional em nossa organização

Outros

% de entrevistados 
atualmente investindo 
ou planejando investir 

em 5GO caminho para 
a empresa 5G



O 5G oferece maior espaço para 
crescimento da receita, mas os 
fatores que impulsionam a IoT  
ainda não refletem esse potencial.
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As organizações contam com uma variedade de aplicações de IoT baseada em 5G em suas perspectivas
As empresas já estão conscientes do papel que o 5G pode desempenhar no desbloqueio de novas soluções 
que envolvam IoT, e as que atualmente investem ou planejam investir citam vários exemplos de aplicação. O 
gerenciamento da cadeia de suprimentos lidera os exemplos citados, produtos e serviços personalizados são 
menos citados, seguidos de conceitos tecnológicos mais recentes, tais como redes privadas e aplicativos de 
realidade virtual ou aumentada.

Nível de ambição limitado? Os principais argumentos a favor da IoT estão concentrados no aumento de eficiência
Enquanto as empresas já detêm uma visão ampla das vantagens do 5G em suas aplicações, os fatores que  
justificam	gastos	com	IoT	permanecem,	ainda,	amplamente	voltados	ao	aumento	da	eficiência.	Aprimoramento	 
do gerenciamento de dados, maior produtividade da força de trabalho e maior controle de custos lideram as razões 
pelas quais as empresas investem ou pretendem investir em IoT; melhorias em front office - como a criação de 
novos serviços, a revisão de modelos de negócios ou a entrada em novos mercados - se apresentam mais abaixo.

Esses resultados podem ser interpretados como um sinal da falta de ambição presente nas estratégias atuais das 
empresas	em	relação	à	IoT,	nas	quais	as	priorizações	por	ganhos	de	eficiência	podem	limitar	o	uso	orientado	para	
crescimento dos negócios. O 5G oferece maior espaço para crescimento da receita, mas os fatores que impulsionam 
a	IoT	ainda	não	refletem	esse	potencial.

Priority application scenarios for 5G-based IoT

% of respondents currently investing or planning to invest in IoT

Gerenciamento e orquestração da cadeia de suprimentos 40%

38%

38%

38%

36%

35%

35%

34%

Monitoramento e controle de infraestrutura crítica

Otimização de sistemas e processos

Informações e feedback do cliente

Operações precisas ou em tempo real

Realidade virtual e aumentada (ex. wearables)

Redes privadas (ex. escritórios, contruções, fábricas)

Produtos e serviços personalizados

Current drivers of IoT spend

Ganhos de eficiência e otimização levam a uma lógica de IoT...

% dos respondentes que atualmente investe ou planeja investir em IoT

Gerenciamento de
dados aprimorado

Melhor produtividade da
força de trabalho

Gerar eficiência de
custos e negócios

Otimizar sistemas
e processos

43%

41%

40%

38%

...com benefícios de primeira linha e menos foco no negócio.

% dos respondentes que atualmente investe ou planeja investir em IoT

Gerar crescimento
incremental da receita

Criar novos casos de uso,
produtos e serviços

Revisão dos modelos de
negócio existentes

Entrar em mercados
novos ou adjacentes

30%

30%

29%

28%

Quais são ou serão os cenários de aplicação de IoT mais significativos para sua organização apresentados pela tecnologia 
5G? (Selecione todas as opções aplicáveis).

% de entrevistados que atualmente investem ou planejam investir em IoT

Impulsionadores de gastos empresariais com IoT

Cenários de aplicativos prioritários para IoT baseada em 5G
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Pontos críticos do 5G: integração e maturidade tecnológica, orçamentos limitados e pouca compreensão

As empresas veem o 5G como um facilitador para seus programas de IoT em evolução, e contam com diversos 
cenários de aplicações em mente. Ao mesmo tempo, há obstáculos que impedem um prognóstico mais positivo. 
Entre	os	desafios	internos	do	5G,	aqueles	que	se	encontram	sob	controle	das	organizações,	destacam-se	os	
riscos	operacionais,	financeiros	e	estratégicos.

O ônus percebido da integração do 5G com as tecnologias existentes ocupa o primeiro lugar, com o apoio 
ao orçamento também sendo uma fonte de preocupação. As organizações também estão lidando com o 
relacionamento fundamental entre o 5G e outras tecnologias emergentes, enquanto os cenários de  
implantação também são motivo de preocupação.

Empreendimento 5G: desafios internos

37%

33%

32%

31%

31%

31%

31%

28%

25%

21%

Entre	os	desafios	internos	do	5G	-	aqueles	
que se encontram sob controle das 
organizações - destacam-se os riscos 
operacionais,	financeiros	e	estratégicos.

Complexidade de integração com
tecnologias e processos existentes

% dos entrevistados

Incerteza sobre cenários de implantação
organizacional, prazos e cobertura

Má compreensão do relacionamento do 5G
com outras tecnologias emergentes

Falta de envolvimento da liderança sênior com o 5G

Falta de envolvimento em ensaios do 5G e bancos de ensaio

Falta de apoio orçamentário para investimento em 5G

Conhecimento limitado do ecossistema de fornecedores 5G

Relevância limitada do 5G para a estratégia
geral de negócios ou tecnologia

Baixa priorização do 5G na pauta organizacional de IoT

Má compreensão dos benefícios e casos de uso do 5G

IoT baseada  
em tecnologia 5G:  
desafios e prioridades
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Os	principais	desafios	externos	presentes	no	ecossistema	mais	amplo	incluem	a	falta	de	maturidade	percebida	em	relação	
ao 5G, com preocupações relacionadas a ofertas e a disponibilidade limitada de dispositivos. Os questionamentos em torno 
da política e regulamentação estão em terceiro. Diferente das gerações anteriores de tecnologia móvel, o 5G agora se 
destaca nas estratégias industriais nacionais. As preocupações com a segurança cibernética, a saúde e o ecossistema  
de parcerias também estão em foco para muitos dos entrevistados.

Avaliar como as soluções baseadas em 5G podem embasar futuros modelos de negócios também é uma das cinco principais 
prioridades. O 5G tem potencial para colocar o crescimento de primeira linha no centro da agenda da IoT, e as organizações 
começam a reconhecer esse fato.

5G: um mecanismo de transformação corporativa de longo alcance

As empresas sabem que o 5G pode remodelar a essência de suas organizações. Além do interesse em explorar o impacto da 
tecnologia nos novos modelos de negócios, as organizações já preveem a necessidade de novos modelos operacionais em 
um mundo conectado pelo 5G. Embora três quartos das empresas acreditem ser um pré-requisito para uma implementação 
bem-sucedida,	menos	da	metade	está	confiante	em	uma	transição	de	sucesso	para	soluções	de	IoT	baseadas	em	5G.

As dúvidas sobre a capacidade de execução das organizações também estão associadas à preocupação com a falta  
de entendimento de toda a organização sobre os benefícios que o 5G pode trazer. Na falta de um maior conhecimento 
sobre casos e exemplos de uso do 5G, 69% dos entrevistados temem que suas organizações simplesmente vejam  
a tecnologia como, meramente, uma melhoria incremental nas tecnologias 4G e Wi-Fi existentes, por exemplo.

As empresas buscam uma relação simbiótica entre 5G, IoT e outras tecnologias emergentes

Com	esses	desafios	em	mente,	as	empresas	já	estão	planejando	suas	priorizações	relacionadas	ao	5G,	que	poderão	 
ajudá-las a transformar uma tecnologia nascente em elemento vital da transformação a longo prazo. A adaptação 
dos planos de IoT existentes para atender ao 5G contempla uma lista de priorizações. Ao mesmo tempo, explorar o 
relacionamento do 5G com outras tecnologias emergentes também é uma consideração prioritária. À medida que  
as organizações avançam com estratégias de IoT preparadas para o 5G, elas também estão ansiosas para entender  
as	vantagens	específicas	conferidas	pelo	5G	em	comparação	às	tecnologias	móveis	herdadas:	como	4G	e	Wi-Fi.

74% 48%

Entrevistados acreditam que a 
implementação bem-sucedida de 5G- IoT 

exigirá uma revisão significativa do modelo 
operacional de sua organização

% de entrevistados

Entrevistados confiam na 
capacidade de sua organização 
para implementar com êxito o 

5G-IoT

Imaturidade percebida da tecnologia 5G 

Engajamento insuficiente dos fornecedores de TIC

Maior exposição ao escrutínio 
governamental/regulatório 

Baixa confiança nas credenciais de ROI do 5G

Maior dependência de parceiros e 
fornecedores de tecnologia

Imaturidade percebida do ecossistema de parceria 5G 

Preocupações de saúde e ambientais relacionadas a 
equipamentos 5G

Maior vulnerabilidade a riscos de segurança cibernética e 
proteção de dados 

Falta de clareza sobre políticas/regulamentações 
nacionais/industriais do 5G 

Falta de disponibilidade de dispositivos 5G

35%

34%

33%

31%

29%

29%

28%

28%

27%

26%

% de entrevistados que investem ou planejam investir em 5G

Explorar o relacionamento do 5G com outras 
tecnologias emergentes

Explorar o impacto do 5G em futuros 
modelos de negócios

Alinhar os recursos de 5G e computação em 
nuvem/extremidade

Explorar os benefícios do 5G em comparação 
com o Wi-Fi e 4G 

Adaptar a estratégia de IoT em relação à 
disponibilidade/capacidade do 5G

34%

30%

29%

28%

28%

As empresas estão cientes do potencial 
transformacional do 5G e acreditam que uma 
revisão organizacional é essencial para aproveitá-lo 
ao máximo, mas os entrevistados não acreditam  
na capacidade de execução de sua organização.

5G: desafios externos

Principais prioridades do 5G para empresas

Incertezas na implementação
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Soluções completas estão surgindo

À	medida	que	as	empresas	refinam	suas	estratégias	para	atender	à	próxima	onda	de	IoT	baseada	em	5G,	as	necessidades	
de seus provedores de soluções estão mudando. Com foco nos atributos que as empresas procuram em seus provedores  
de soluções de tecnologia e telecomunicações, nossa pesquisa revela um cenário em evolução.

Preços competitivos continuam sendo o atributo mais desejado nos provedores de soluções de Tecnologia da Informação 
e Comunicação. No entanto, outros atributos vêm ganhando espaço: notavelmente, a capacidade de fornecer soluções 
de ponta a ponta deverá ganhar importância em relação a outros atributos. O entendimento amplo dos negócios ou da 
indústria continuará sendo um fator importante, superando o quesito de velocidade de implantação e execução. O alcance 
geográfico	deve	ganhar	destaque	no	futuro,	refletindo	a	necessidade	de	dimensionamento	dos	recursos	tecnológicos.

Hoje Futuro Mudança

1 Preços competitivos Preços competitivos

2 Velocidade de implantação e execução Recursos de solução de ponta a ponta

3 Ampla compreensão das necessidades  
dos negócios ou da indústria

Ampla compreensão das necessidades  
dos negócios ou da indústria

4 Capacidade de cocriar novos produtos e serviços Velocidade de implantação e execução

5 Recursos de solução de ponta a ponta Alcance geográfico

6 Recursos de serviços profissionais Capacidade de cocriar novos produtos e serviços

7 Oferta de serviços amplos Capacidade de personalizar e adaptar a oferta

8 Alcance geográfico Oferta de serviços amplos

9 Força dos SLAs Recursos de serviços profissionais

10 Capacidade de personalizar e adaptar a oferta Profundidade de parcerias ecossistêmicas

A mudança de  
visão do provedor  
de soluções

Os dez principais atributos procurados nos fornecedores de TIC hoje e no futuro
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O mind share da empresa é dividido entre diferentes provedores de soluções

Apesar	de	ser	crescente	a	importância	das	soluções	completas,	nenhum	único	tipo	de	provedor	se	mostra	suficiente	
para atender as diferentes atividades demandadas pelas empresas. Nesse cenário, as empresas de telecomunicações 
estão à frente de outros tipos de provedores, como as empresas especialistas em IoT. No entanto, os provedores 
de soluções de TI lideram como especialistas em transformação digital, seguidas de perto pelas empresas de 
telecomunicações e empresas que fornecem equipamentos e aplicativos.

Devido à necessidade de uma abordagem holística e integrada ao 5G, IoT e outras tecnologias emergentes, há uma 
crescente demanda por soluções de ponta a ponta. Os resultados da pesquisa enfatizam fortemente a necessidade dos 
provedores de soluções colaborarem e estabelecerem parcerias em todo o ecossistema de fornecimento. O 5G é muito  
mais do que um novo tipo de solução de conectividade de IoT, e os provedores de soluções devem recorrer a uma série  
de competências para auxiliar as empresas a extraírem o máximo proveito da tecnologia.

Os caminhos de gerenciamento de dados e atualização do 5G impulsionarão futuras estratégias  
de provedores de soluções de IoT

Analisando os fatores que moldarão as estratégias dos provedores de soluções de nossos entrevistados para implantações 
de	IoT	no	futuro,	os	caminhos	referentes	a	atualizações	para	o	5G,		segurança	e	governança	de	dados	figuram	como	 
os	mais	influentes,	seguidos	da	capacidade	de	aumentar	internamente	conjuntos	de	habilidades	e	conhecimento	 
sobre	a	tecnologia.	Essas	descobertas	desafiam	os	provedores	de	soluções	a	desenvolverem	esses	recursos	ou	acessá-los	
por meio de parcerias colaborativas.

% dos entrevistados

P. Quais tipos de provedores de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação são mais confiáveis, considerados como  
especialistas pela sua organização? Selecione três opções.

P. Quais serão os fatores mais significativos que definirão sua estratégia de provedores de soluções para IoT no futuro? Selecione três opções.

IoT

Serviços 
de TI
37%

Aplicação/ 
plataforma 
vendedores

36%

Consultores
especializados

33%

Empresas 
de serviços 

profissionais
33%

Fornecedores 
especializados

27%

OEMs
24%

Transformação digital

Serviços 
de TI
44%

Rede de 
fornecedores  

de  
equipamentos

35%

Fornecedores
de dispositivos

30%

Aplicação/ 
plataforma 
vendedores

35%

Operadores de
Telecomunicação

33%

OEMs
26%

35%

32%

34%

30%

29%

Aumentar o foco nas soluções de IoT de ponta a ponta 

Melhorar o alinhamento da estratégia do fornecedor com a 
estratégia geral de negócios

Aumentar internamente conjuntos de habilidades e conhecimento de tecnologia

Priorize as soluções de IoT que oferecem um caminho de atualização para o 5G

Aumentar o foco na segurança e governança dos dados de IoT 

Entrevistados que acreditam que as 
interações com fornecedores de sua 
organização em relação ao 5G são 
amplamente transacionais e táticas

As interações atuais do fornecedor 
são táticas e transacionais...

…mas as empresas estão buscando 
uma visão 5G-IoT mais coerente dos 

fornecedores.

Afinal, elas priorizarão parceiros que 
possam oferecer resultados  

de negócios.

Entrevistados que acreditam que  
os fornecedores precisam articular uma  
visão mais coerente do 5G ou ação para  

gerar um investimento robusto

Entrevistados que acreditam que sua organização 
priorizará fornecedores que possam oferecer resultados 
de negócios de 5G como parceiros, em vez de benefícios 

puros de custo ou tecnologia

67% 80% 77%

Confiança da empresa nos provedores de soluções para IoT e transformação digital
Fatores que definem as estratégias dos provedores de soluções de IoT das empresas

A jornada de fornecedor para parceiro

A empresa pede: parcerias confiáveis que proporcionam resultados de negócios

As	respostas	da	empresa	às	declarações	de	concordância	em	nossa	pesquisa	destacam	o	desafio	fundamental	que	
os	provedores	de	soluções	de	IoT	baseadas	em	5G	enfrentam.	As	organizações	estão	lutando	para	identificarem	o	
tipo certo de provedores de soluções de 5G. Dois terços acham que suas interações com os provedores de soluções 
em relação ao 5G são muito táticas e transacionais e 77% priorizarão provedores de soluções que possam oferecer 
resultados comerciais como parceiros.

Ir além da era da inovação tecnológica é vital. As declarações também destacam que mais de sete em cada dez 
organizações	priorizarão	provedores	de	soluções	com	profunda	experiência	no	setor,	conhecimentos	financeiros,	
jurídicos e de gerenciamento de riscos. Os resultados demonstram que os provedores de soluções de IoT baseada em 
5G precisam criar um diálogo mais objetivo e produtivo com seus clientes empresariais - um diálogo que seja apoiado 
por	habilidades	específicas	em	domínios	específicos.

% de entrevistados atualmente investem ou planejam investir em IoT

Operadores de
Telecomunicação

41%

Rede de 
fornecedores  

de  
equipamentos

37%
Consultores

especializados
33%

Empresas 
de serviços 

profissionais
34%

Fornecedores
de dispositivos

32%

Fornecedores 
especializados

30%



As interações atuais dos provedores  
de soluções são táticas e transacionais, 
mas as empresas buscam uma visão 
de IoT baseada em 5G mais coerente 
e	integrada.	Afinal,	as	empresas	
priorizarão parceiros capazes  
de oferecer resultados que sejam 
refletidos	diretamente	nos	negócios.
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