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Perspectivas 



A receita por 
cliente está 

caindo à medida 
que a demanda 

por dados 
aumenta 

TENDÊNCIA 
MUNDIAL 



Consolidação 

“É um movimento inevitável. Eles já não 
conseguem mais atender ficando apenas no 

regime de tributação simplificada, vão 
crescer” 

Alto investimento em 
Infraestrutura 

Necessidade de grande volume 
para ter o retorno do investimento 

Renda dos brasileiros  



COMO 
BAIXAR O 
CUSTO E 
MANTER 

CLIENTES? 



Melhoria no custo operacional 

Guia para o cliente 
fazer a instalação 

do modem 



DIFERENCIAÇÃO 
NA EXPERIÊNCIA 

DO USUÁRIO 



Inteligência Artificial 

Melhoria na 
experiência do 

usuário sem 
pesar na folha 
de pagamento 

Personalização 
automatizada 
nos primeiros 
atendimentos 
de suporte e 

vendas 
 

Atendimento 
mais rápido 

sem aumentar 
o custo com 
funcionários 



85% 
Até 2020 

dos relacionamentos 
entre consumidores e 
empresas será feito 

sem interação 
humana 

(Pesquisa Gartner) 



Não são as 
máquinas que vão 
dominar o mundo, 
as pessoas que 
passam a ter controle 
da tecnologia 



50% 
dos investimentos em produtos 
e serviço sejam relacionados à 

experiência do consumidor 



AUMENTANDO 
A RECEITA 



Utilização de dados 
estratégicos para o 
planejamento e a 
execução de vendas 

CRESCIMENTO 
ESTRATÉGICO 



Case 

Uso de Big Data para 
identificar o potencial 

econômico local, demanda 
de mercado e macro 

ambiente econômico. 

Lista de municípios com 
maior potencial de 
vendas em todo o 
território brasileiro. 



NOVOS 
SERVIÇOS 
Oferecer mais sem ter que 
investir em novas estruturas 

Novos serviços passando na 
rede já existente 



Case 

Operador regional aposta 
na IOT para se diferenciar 

Spin-off da VCN que já 
prestam serviços de 
Telecom e TI há 20 anos. 



As novas tecnologias estão 
transformando o consumo a 

competição, e a tendência é o 
surgimento de modelos de 

negócios disruptivos que vão 
mudar a relação das 

empresas com seus clientes.  



Fomentar parcerias entre 

empresas de tecnologia 

com o objetivo de gerar 

negócios de impacto para 

o mercado 

Promover discussões  

sobre o impacto da 

transformação digital 

no mercado de 

telecom; 

Articular ecossistema  

de inovação para 

ISPs, promovendo 

encontros para 

debate e discussões; 

Especular sobre 

tendências e 

possibilidades de 

comportamento de 

consumo da internet; 



IoT 

Infraestrutura AI 

Mapa de Projetos 



Mapa de Projetos 

IoT 

Infraestrutura AI DADOS 



Parcerias 
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