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Inovação e Protagonismo
Sobre a Trópico
Somos uma empresa de Soluções Integradas de Conectividade e
Aplicações (SICA), com foco em:
•

Aplicações virtualizadas e embarcadas

•

Redes (móveis e fixas)

•

Serviços especializados

Nossa competência tecnológica é resultado do empenho e foco de um
time de profissionais capacitados e de fortes investimentos em P&D para:

A tecnologia nacional promovendo
• Promover o desenvolvimento contínuo da organização (pessoas, tecnologia
P a u l o C ae bprodutos)
estré
desenvolvimento em áreas Rurais e
• Criar novas capacidades visando agregar competitividade aos negócios de nossos
Remotas clientes
através
da conectividade
e contribuir
para o progresso e bem-estar da sociedade
•

Criar valor para os clientes e acionistas, contribuindo para o progresso e bem estar da
sociedade.
3

1

Inovação e Protagonismo
Contribuição para o Desenvolvimento das Telecomunicações no Brasil
A história da Trópico está entrelaçada com o
telecomunicações no Brasil, com as seguintes contribuições:

desenvolvimento

das

•

No desenvolvimento pioneiro e na oferta da primeira central telefônica digital brasileira: Trópico R/RA (10/100 mil
assinantes)

•

No aumento do acesso da população aos serviços telefônicos

•

Na redução das importações

Após a privatização (1998) foi criada em 1999 a Trópico S.A., uma empresa
independente, com forte DNA de inovação com o propóstito de:
•

Digitalizar a rede e os serviços de telecomunicações

•

Desenvolver tecnologia de telecomunicações e soluções digitais

•

Industrializar e comercializar Soluções Integradas de Conectividade e Aplicações (SICA)
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Inovação e Protagonismo
Contribuição para o Desenvolvimento das Telecomunicações no Brasil
Inovação e Protagonismo em
Transformação Digital há mais de 30 anos!
1999

2022
2024

2014

1984
•
•

Transformação Digital das Centrais
Virtualização das Centrais Digitais

Inovação orientada às Operadoras
(Áreas Urbanas)

•
•
•

+

Aplicações
Conectividade 4G/LTE
Redes Privadas


Evolução 4G para 5G (Open RAN)



WiFi 6

Inovação orientada aos desafios do País
(Áreas Rurais e Remotas)
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Visão Estratégica, Portfólio e Mercados: Principais Drivers
O impacto do acesso à Banda Larga: cenário atual e perspectivas

Aspectos Econômicos e Sociais

Aspectos Tecnológicos

•

Crescimento de uma sociedade hiperconectada

•

Volume de dados na rede será exponencialmente maior

•

Aceleração da transformação digital no mundo.

•

•

Com o 4G/5G a transformação vai ganhar escala, criando
oportunidades em todos os setores.

Serão requeridas novas capacidades de virtualização e
inteligência embarcadas em diferentes camadas da rede

•

Infelizmente, esta não é uma realidade uniforme no Brasil,
ainda temos muitos “desertos digitais”.

As aplicações serão resultado da integração de diferentes
tecnologias (IoT, Cloud, IA/ML e Edge Computing)

•

Evolução da Tecnologia Wireless 4G / 5G Open RAN

•

Nosso Portfólio

• Soluções Integradas de
Conectividade e Aplicações (SICA)
 Ag regar valor ao negócio do cliente

Redes

Aplicações

Serviços
Especializados
COR - Centro de
Operação de Rede
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Visão Estratégica, Portfólio e Mercados: Proposta de Valor
• Oferecer a melhor Solução Integrada de Conectividade e Aplicações
(SICA) e promover a Transformação Digital dos negócios de nossos
clientes com forte relacionamento B2B (24x7x365).
• Explorar seus principais diferenciais competitivos:
 Ser um “Integrador de Sistemas Especializados”, além de possuir
produtos com tecnologias próprias
 Atuar com um sólido ecossistema de parceiros tecnológicos e
comerciais
 Em especial nas áreas Rurais e Remotas atuar como principal
fornecedor de SICA visando “erradicar o deserto digital
brasileiro” através de Redes 4G/5G
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Visão Estratégica, Portfólio e Mercados: Formas de Atuação
Exemplos de Clientes
ÁREAS
URBANAS

OBJETIVO

MERCADOS
•

Operadoras e ISPs

Crescer como fornecedor diferenciado de Solução

•

Indústria 4.0

Integrada de Conectividade e Aplicações (SICA) :

•

Defesa & Segurança Pública

•

Em Nuvem (Cloud, Virtualização)

• Venda de Produtos (CAPEX)

•

Computação de Borda (Edge Computing)

• Venda de Serviços

•

Acelerando a evolução de 4G para 5G

Modelos de Negócios:
(OPEX)

• Modelo Híbrido

Paulo Cabestré

ÁREAS
RURAIS E
REMOTAS

MERCADOS
MERCADOS

OBJETIVO

•

Agronegócio

Atuar como principal fornecedor de SICA visando “erradicar o

•

Mineração

deserto digital brasileiro” através de Redes 4G/5G:

•

Logística Ferroviária

•
•

Habilitando o “Business 4.0” em áreas Rurais e Remotas
Alavancando novas Aplicações para Transformação Digital
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Visão Estratégica, Portfólio e Mercados: Atuação em IoT
Atuação da Trópico em IoT:

Cloud
Based

Solução Integrada de Conectividade e Aplicações (SICA)
Mercados:
• Operadoras / ISPs
• Agronegócio
• Mineração
• Logística
• Industria 4.0

Sistemas de Gerência Inteligentes da Trópico
integram toda cadeia de valor do IoT,
proporcionando visibilidade para a operação
de negócios de missão crítica
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Qual a contribuição da Trópico
para o Mercado e para o Brasil
• Forte comprometimento com o Desenvolvimento
Industrial, Social e Econômico, em especial com a
erradicação do “deserto digital” brasileiro nas áreas
Rurais e Remotas
– Promoção da inclusão digital e o desenvolvimento social e
econômico das comunidades regionais
– Uso de Redes Privadas seguras, mais apropriadas para estas
regiões. Foco: área de interesse do Cliente!

Desenvolvimento
Social Regional

Desenvolvimento
Econômico Regional

•

Escolas Rurais

•

•

Postos de Saúde

•

•

Comunidades Rurais

•

Segurança Pública

Capacitação
Geração Local de Empregos
(Cooperativas, Associações, outros)

•

Ecossistema Regional

– Inserção da indústria brasileira na cadeia de valor de Redes
Móveis (4G e sua evolução para 5G Open RAN)

Síntese
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•

Public and Private
Networks

As Soluções Integradas de Conectividade e Aplicações (SICA) da Trópico estão sendo
construídas para serem os “motores” da transformação digital de seus clientes:

Telcos

 Na oferta de Soluções de missão crítica, em tempo real, com alta taxa de transações e atuação

em Parceria são a base do negócio e da agregação de valor da Trópico

 Evolução tecnológica em Virtualização (Cloud, NFV/SDN), 4G / 5G (Open RAN)
 Modelos de Negócio flexíveis (CAPEX, OPEX/SICAaaS, híbrido)
 Mercados endereçados:
 Redes Públicas :

Áreas urbanas e pequenas localidades remotas

 (1) Operadoras e ISP´s e (2) Indústria 4.0
 Redes Privadas :

Áreas industriais, rurais e remotas

 (1) Agronegócio, (2) Mineração (VALE), (3) Logística, (4) Utilities e (5) Indústria 4.0
 Soluções de IoT:
 Agronegócio, Mining, Logística Ferroviária, Indústria 4.0 para conectar Pessoas e

“Coisas” atuando na melhoria da produtividade e eficiência: na produção e no
escoamento de commodities (alimentos, minérios, bens industrializados, etc.).

https://www.telesintese.com.br/tropico-cpqd-inatel-e-qualcomm-buscam-juntasoportunidades-para-o-open-ran-no-brasil/

ogística Ferroviária
Railway Logistics

Innovation that transforms

Obrigado!
Paulo Cabestré

Inovação que transforma!

Presidente/CEO
paulo.cabestre@tropiconet.com
Business phone:

+ 55 19 3707 3435

Mobile:

+ 55 19 9 9772 8495

Marcilio Sanches
Diretor de Marketing de Produtos e Parcerias
marcilio.sanches@tropiconet.com
Business phone:
+ 55 19 3707 3444
Mobile:

+55 19 9 9318 1641

