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Papel das Telecomunicações  
no cenário atual



Telecomunicações 
"Autoestrada das Comunicações" 

Base para a Internet das Coisas,


 Cidades Inteligentes, com o apoio da 


Inteligência Artificial 







Principais mudanças 1G para o 5G



1G - Ligação de pessoa para pessoa 







4G - Aqui e Agora



4G   

Envio instantâneo de  

mensagens, fotos, videos  

em alta resolução 

qualquer pessoa  

conectada 

5G  
Potencialização da IoT,  

acessibilidade da internet  

para todos os lugares  

e locais com baixa  

densidade

4G x 5G
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5G
Irá propiciar o acesso a locais remotos 

onde o acesso via satélite é proibitivo  

Teremos um aumento significativo da velocidade 

de conexão, como exemplo: baixar um vídeo 

de duas horas em dois minutos





Cidades Inteligentes  
& 

IoT - Internet das Coisas
& 

IA – Inteligência Artificial 





Casas Inteligentes 
Controle remoto de diversas funções 

internas da residência utilizando o celular  





A tendência natural da evolução  

tecnológica, com o nascimento da  

IoT - Internet das Coisas, é que 

tudo vai estar conectado em tempo 

real em todos os lugares do mundo 



IoT -Conexão Total





IA é a inteligência similar à humana  

exibida por mecanismos ou software

É um sistema que percebe seu ambiente e toma 

atitudes que maximizam suas chances de sucesso





Algumas aplicações práticas 







Pacotes de Serviços Personalizados 

IA colabora no aprendizado individual do 
comportamento de cada cliente. 

Permite o fornecimento de serviços personalizados  
para atendimento as necessidades de cada usuário 

 



Mensagens Finais 



Marketing 4.0 & Internet das Coisas IoT   
Rádio Peão Digital RPD & Inteligência Artificial 

Fusão de Conceitos 



"Ter visão de futuro é fundamental,  

para que possamos navegar  

no oceano azul da tecnologia" 



Obrigado 






