
Provedores de serviços de telecomunicações em todo 
o mundo estão preocupados com a monetização de 
seu investimento no 5G. Neste sentido, destacam-se 
questões como a lucratividade da nova rede versus 
os investimentos necessários nesta nova implantação 
tecnológica.

Novas redes irão permitir  pacotes de dados mais 
econômicos – menor custo por GB  aumentando 
a competitividade; novos planos de preços, como 
“dados ilimitados”; ‘ofertas baseadas na velocidade’ e 
‘conteúdo e aplicativos agrupados’ serão parte do novo 
portfólio de ofertas, contribuindo com a construção de 
um novo racional com um menor e melhor custo de 
aquisição per user. 

Para atingir este  novo  ponto de equilíbrio, a melhor 
relação custo-benefício passa a ser uma questão crítica 
para os provedores de serviços de telecomunicações.

PRINCIPAIS
PERGUNTAS

A SEREM 
ABORDADAS

ARPU
Quanto deve ser 
cobrado por 1GB 
de dados 5G para 
torná-lo lucrativo?

PREVISÃO DE 
ASSINANTES 5G
Quantos assinantes 
podem ser obtidos em 
cada caso de uso 5G?

CUSTO POR GB
Qual é o custo 
de fornecer ao 
usuário um GB 
de dados 5G?

VOLUME POR 
ASSINANTE
Qual será o volume 
médio de dados 
(GB) que um usuário 
consumirá diariamente?

NECESSIDADES E
CUSTO DE ESPECTRO 

Quanta largura de 
banda de espectro é 

necessária para responder 
à demanda 5G? Quais 

bandas são mais valiosas?

INVESTIMENTO EM 
ROLLOUT DE REDE
Qual o investimento 
necessário para suportar 
a demanda prevista 
(CAPEX +OPEX)?

A KPMG desenvolveu um modelo 
integrado, que fornece insights 
poderosos para maximizar a 
rentabilidade dos serviços 5G em 
um  modelo financeiro dinâmico, 
customizável às premissas  do novo 
mercado orientado aos caso de uso.

Oferta 5G 
Modelo de Custos e 
Negócios 5G



Fale com o
nosso time
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Principais Benefícios

NECESSIDADES DE 
INVESTIMENTO 5G

Necessidades de 
investimento em 
Capex e Opex de rede

Comparação das regiões em 
termos de custo e receita

Suporte à precificação para 
os casos de uso 5G pelo 
Custo por 5G 

Retorno esperado do 
investimento para cada 
uso de 5G cases

IDENTIFICAÇÃO DAS
ÁREAS MAIS LUCRATIVAS

PRECIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 5G

RETORNO DO 
INVESTIMENTO DO 5G

Devido a sua flexibilidade e modelos 
configuráveis prontos, a KPMG pode 
implementar a solução em 12 a 16 semanas, 
adaptando a mesma  ao ambiente do cliente, 
incluindo sessões de treinamento de manuseio 
de modelos. Os modelos de custo de rede 
e demanda são configurados de acordo com 
os requisitos definidos e as necessidades 
específicas do cliente. Os resultados do modelo 
serão analisados e ajustados de forma rápida 
e fácil  em sessões de feedback. Por fim, o 
treinamento dos modelos será fornecido ao 
cliente de forma a dar-lhe autonomia suficiente 
na manutenção e atualização dos modelos.

Os serviços 5G da KPMG:

PREVISÃO DE DEMANDA 5G

MODELAGEM E CUSTO DA REDE 5G
Customizado para qualquer arquitetura de rede

SIMULAÇÃO DE CASO DE USO 5G

MODELO DE GOVERNANÇA

DESONERAÇÃO DO LEGADO
Otimização da rede legada + nova solução


