
  

 

 

Editorial MWC 19 

 

  

 

O MWC 2019, em Barcelona, suprimiu de sua marca, este ano, a expressão mobile, provavelmente para refletir 

a maior abrangência do evento, que agora vai além das comunicações móveis e cobre todas as dimensões da 

transformação digital. É um evento de grande porte, com múltiplas atrações e cada participante tem que fazer 

escolhas, de sorte que ao final, as agendas individuais são bem distintas com diferentes relatos do evento. 

 

Como as palestras e painéis sobre políticas públicas e regulamentação atraem menos atenção do público do 

que os estandes high tech, inclusive dos brasileiros, vai aqui uma coletânea de temas abordados por 

palestrantes destacados e que valem a reflexão.  

 



 

 

 

O Ministerial Programme 

 

O Ministerial Programme, criado pela GSMA, destinado exclusivamente a convidados, concentra atenções em 

aspectos de políticas públicas e regulamentação. São 3 dias de palestras e painéis de debates com dezenas de 

ministros, chefes de órgãos reguladores e executivos sênior, de todas as partes do mundo, que oferece um 

panorama do desenvolvimento digital global. 

 

Este ano, o presidente da Anatel, Leonardo Euler, participou dos painéis sobre transformação digital que 

focaram em políticas para incentivo ao investimento na América Latina, ao lado de reguladores do México, Chile 

e Argentina, da ministra das comunicações da Colômbia e CEOs de operadoras da região. Como alocar 

espectro, modelar leilões, reduzir custos de investimentos, compartilhar recursos e incentivar competição, estão 

entre dilemas a serem superados para fomentar investimentos. 

 

A necessidade de investimentos na infraestrutura digital é muito alta e está claro que o compartilhamento de 

meios é essencial, juntamente com o fomento à competição. A experiência no México é um exemplo a ser 

acompanhado.  

 

 

Temas de interesse: 

 

Empregos e skills digitais 

 

A deficiência em formação e qualificação técnica requerida no ambiente de transformação digital é enorme. Na 

Europa, estima-se que 1/3 da força de trabalho não tem requisitos técnicos mínimos para as novas funções. A 

OCDE estima que 14% dos empregos atuais desaparecerão rapidamente. Esse tema é recorrente em várias 

circunstâncias, o que denota a gravidade dos problemas e a falta de soluções imediatas. 

 

Segurança e proteção/privacidade de dados 

 

Essa é outra área de preocupação que perpassa todos os segmentos da cadeia digital de valor e demanda 

intensa mobilização, não só ação de reguladores e legisladores. 

A criação de organizações como a Global Telcom Security Alliance, com mais de 6 mil experts em segurança de 



dados, com o patrocínio de gigantes como AT&T e Softbank e a Global Mobile Suppliers Association, são 

reflexos dessa preocupação. 

 

Inovação regulatória 

 

O tema "espectro" está no topo da agenda de reguladores mundo afora. O chefe do FCC, Ajit Pai, fez excelente 

exposição sobre as inovações em curso nos EUA para liberar espectro para 5G, privilegiando soluções de 

mercado, mostrando como exemplo o que está sendo feito na faixa de 39 GHz. 

 

 

 

Já a conselheira do FCC, Jessica Rosenworcel, destacou a importância da coordenação de políticas em todos 

os níveis da administração pública, para facilitar investimentos e, principalmente, levar conectividade para 

regiões remotas. A conselheira fez interessante paralelo entre a revolução digital e a experiência de eletrificação 

rural nos EUA, que provou obsoletos os modelos de projeção de demanda potencial. A chegada da eletricidade, 

da mesma forma que a conectividade digital, transforma de tal forma a economia das regiões remotas, que cria 

demanda onde com os modelos tradicionais consideravam os investimentos inviáveis. 

 

É um pouco do que se constata no Brasil, com o avanço de provedores regionais em áreas consideradas 

inviáveis economicamente, mas que tem sido capaz de atrair e sustentar investimentos por operadoras 

competitivas. 

 

Governo digital 

 

Muitos casos de sucesso de melhoria de serviços, com inovação e redução de custos, em países (ou cidades) 

tão diferentes como Dubai, Moscou, Los Angeles e Argentina. O potencial de avanços com tecnologias digitais 

parece inesgotável. Enfrentar o corporativismo, alterar legislações obsoletas e suprimir privilégios, está em toda 

parte. Se o Brasil embarcasse numa revolução digital na administração pública, transformaríamos o País, mas 

antes também teríamos que enfrentar os mesmos desafios de mudança do status quo. 



 

Telemedicina 

 

Ao mesmo tempo que foi realizada, durante o MWC19, uma cirurgia a distância, com tecnologia 5G, numa 

clínica em Barcelona, a Dra. Sara Saeed Khurram fez uma apresentação emocionante sobre o serviço que criou 

para atenção médica remota, para mulheres no Paquistão, usando tecnologias básicas de TI e 

telecomunicações. 

 

A Dra. Sara criou protocolos de exames e de orientação para atender mulheres, que não tem recursos ou que, 

por razões políticas, não podem transitar em diferentes regiões para receber atendimento. Assim, instalou 

pequenos estabelecimentos em vários locais, que contam apenas com atendentes, e que colocam as pacientes 

em contato com médicas nas unidades centrais que fazem o atendimento com recursos simples de 

comunicação e imagem. Os resultados têm sido fantásticos, com amplo reconhecimento internacional. 

 

Um claro exemplo de que a tecnologia é um meio, mas que depende da capacidade de inovação de outras 

áreas para criar soluções para problemas reais. 

 

Use Cases versus Useful Cases 

 

Use cases é a expressão constante em toda e qualquer apresentação sobre tecnologia e inovação digital. O 

desafio é transformar Use Cases em algo realmente útil que gere valor e resolva problemas concretos e não 

somente “soluções interessantes em busca de problemas”. 

 

O 5G já chegou. Mas o que é 5G?  

 

O viés negativo quanto ao potencial econômico do 5G, muito presente nas palestras em 2018, vai cedendo, 

embora o ceticismo de alguns CEOs de teles continue resistindo. Mike Fries, CEO da Liberty Global, resume 

bem a situação quando admite que operadoras estão “nervosas” com os gastos com 5G e as incertezas sobre 

os modelos de negócios, depois de 10 anos seguidos de declínio nas receitas de serviços móveis. “O 

consumidor quer mais por menos”, concluiu Mike Fries. 

 

O CEO do Groupon, Richard Williams, provocou dizendo que apesar de ser o tema central do evento “ninguém 

até hoje conseguiu me explicar o que é o 5G”. Isso é um sinal do ceticismo também do lado de usuários 

potenciais. 

 



 

“Os operadores móveis não têm demonstrado capacidade de fazer uso de dados para gerar outras fontes 

receitas”, observou Harrison Lung, sócio da McKinsey. “Operar de forma mais ágil, transformar suas estruturas 

internas, incorporar os skills necessários, incluindo cientistas de dados”, é o que recomenda Harrinson Lung.  

 

 

IoT 

 

NB-IoT cresce com mais de 50 aplicações comerciais, em larga escala, voltadas para medições, segurança, 

detecção de fumaça, rastreamento de ativos, agricultura, iluminação, logística, entre outras. M2M em 2G/3G 

evolui rapidamente para IoT em LTE-M, que dominará a cena. 

 

As barreiras para acelerar avanços de IoT apontadas são: segurança, falta de profissional qualificado, reação às 

mudanças nas organizações, interoperabilidade, alto custo e risco de retorno sobre investimento. Além dessas, 

no Brasil enfrentamos a tributação obsoleta e incompatível com os serviços que podem ser prestados.  

 

 

 

E por último, mas não menos importante 

 

A Huawei voltou a ser o centro das atenções do MCW19. No ano passado, o destaque foram as apresentações 

de ampla grama de produtos inovadores para toda a cadeia digital, conquistando a maioria dos prêmios 

concedidos no evento. 

 

Este ano, apesar do smartphone dobrável que despertou muito interesse, embora apresentado somente sob 

uma redoma de vidro, o destaque mesmo foi a questão política suscitada para pressão dos EUA na esfera 

comercial para afastar a empresa como fornecedor das principais operadoras globais, sob a alegação de 

suspeitas sobre segurança de redes que utilizam os seus equipamentos. 

 

É uma questão complexa que está longe de ser equacionada. De um lado suspeitas sobre segurança, de outro 

o interesse do mercado: a presença da Huawei como fornecedor importante das principais operadoras globais 

levanta questões como bem sumarizadas pelo CTO da Vodafone UK, Scott Petty: "retirar equipamentos da 

Huawei custará milhões de libras e causará atrasos significativos na introdução do 5G".  

 

 

O MWC 19 foi muito rico em conteúdo e é impossível fazer um resumo completo. Alguns temas parecem claros:  



 

 As tecnologias em torno do 5G estão se consolidado e a implantação comercial começa a ganhar 

tração. 

 Os altos investimentos e impactos urbanos da infraestrutura requerida de antenas e fibra exigirá alto 

grau de cooperação com as administrações públicas e compartilhamento entre operadoras. 

 Os leilões de espectro continuam com viés de arrecadação ou imposição de obrigações onerosas. 

 Conciliar a oferta de grandes blocos de frequências, necessários para operação efetiva, com a 

competição é um desafio. 

 Segurança e privacidade de dados e formação de profissionais digitais estará na pauta por muito tempo. 

 O modelo plataformas, para permitir rápido acesso ao mercado a múltiplos desenvolvedores de 

aplicações ou soluções, está se se provando bem efetivo. 

 A transformação digital não é tarefa de empresas isoladas ou de governos: é um movimento articulado 

da sociedade que exige engajamento e coordenação. 

 A Inteligência artificial ganha espaços de forma acelerada e irreversível. 
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