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Há um ano, quando lançamos a edição número zero da nossa revista, escolhemos o nome Together, 
pois nosso sentimento era de que apenas com união e colaboração venceríamos os desafios.

Minha avaliação é que, de fato, terminamos o ano mais unidos. Nas reuniões institucionais, 
em congressos e eventos, sentimos que foi possível encontrar consenso mesmo entre vozes 
tradicionalmente discordantes.

Olhando adiante, espero que mais iniciativas se concretizem em 2018. Que políticas públicas e 
projetos de lei relevantes para o setor sejam implementados de forma a garantir uma sustentabilidade 
institucional e comercial para a indústria. Que as ações sejam feitas no sentido de ampliar 
investimentos, não apenas os custos.

As cidades inteligentes e seguras precisam e vão florescer em uma velocidade e intensidade cada 
vez maior. O 5G, que está vindo aí, requer mais densidade de sites, maior penetração e cobertura 
de banda larga, modernização de redes. 

Haverá a Copa do Mundo da FIFA com transmissão realizada em 4K. Precisamos permitir que os 
brasileiros possam aproveitar essa experiência. Brasileiros que, esperamos, terão acesso a mais 
serviços digitais conforme as iniciativas de eGov se popularizam e se transformam.

Reitero nosso otimismo com o mercado brasileiro. Nós queremos e vamos contribuir para melhorar 
e ampliar o mercado com nossos parceiros. Juntos, mais uma vez.

VAMOS,  
JUNTOS, 
ABRAÇAR  

AS OPORTUNIDADES EM 2018
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CEO HUAWEI DO BRASIL Yao Wei

É COM MUITO OTIMISMO QUE ENTRAMOS NO ÚLTIMO MÊS DE 2017. HÁ TEMPOS NÃO 
VIA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) TÃO VIBRANTE. 
ESTE ANO NOS TROUXE MUITO APRENDIZADO. INICIAMOS COM MUITAS INCERTEZAS E 
AMBIGUIDADES, MAS SABÍAMOS QUE SERIA UM ANO MELHOR, DE TRANSFORMAÇÕES. 





A agenda em questão demonstra 
a importância do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços quando o assunto 
é a definição de políticas 
industriais brasileiras para 
todos os setores da economia. 
No caso do setor de TIC, o MDIC 
divide com o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações (MCTIC) a 
responsabilidade em relação 
à legislação de TI e Processo 
Produtivo Básico (PPB) para a 
produção local e P&D. A agenda 
reflete também o crescente 
interesse por parte do MDIC 
pela nova economia digital. Tal 
interesse pôde ser percebido 
também pela ativa participação 
dos representantes do MDIC 
ao longo de todo o encontro, 
com pertinentes questões e 
considerações. 

EM 17 DE OUTUBRO,  A HUAWEI 
REALIZOU UM WORKSHOP 
JUNTO AO MINISTÉRIO DA 
I N D Ú S T R I A , C O M É R C I O 
EXTERIOR E SERVIÇOS (MDIC), 
COM O INTUITO DE TRANSMITIR 
AS IDEIAS DA EMPRESA 
Q U A N T O  A  A S S U N T O S 
RELACIONADOS À POLÍTICA 
DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
E INDUSTRIAL. 

O evento, que aconteceu no 
auditório do Ministério, em 
Brasília, recebeu forte apoio 
do Ministro Marcos Pereira e do 
Secretário de Desenvolvimento 
e Competitividade Industrial Igor 
Calvet. 

Os pontos principais tratados 
durante o encontro foram: a 
nova política industrial e de 
TI brasileira, de acordo com o 
painel da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), com foco nas 
políticas chinesas relacionadas; 
as mais recentes tendências 
quanto à política regulatória 
para a implementação da 
Economia Digital; cooperação 
entre o governo brasileiro e a 
Huawei para o desenvolvimento 
da Transformação Digital no 
Brasil, especialmente para o 
setor público; facilitadores 
da Transformação Digital no 
Mercado e Comércio Global, 
como Cloud, E-Gov, Indústria 
4.0, IoT e 5G; uso de soluções 
de TIC para o desenvolvimento 
do e-commerce.
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T R O C A  D E  I D E I A S  
E  P O N T O S  D E  V I S TA  

C O M  M I N I S T É R I O

DIGITAL TRADE

Da Huawei, estiveram presentes 
Simon Benjamin Lacey, Vice-
Presidente Global para Assuntos 
Governamentais – que veio ao 
Brasil exclusivamente para o 
workshop e para encontros 
com representantes do alto 
escalão do governo brasileiro 
–, Alessandro Quattrini, Diretor 
de Políticas Públicas da Huawei 
Brazil, e Zhuli, Gerente de PR 
em Brasília. 

Como desdobramento, a Huawei 
Brasil fará a entrega oficial ao 
Ministro Marcos Pereira do 
documento “Huawei’s White 
Paper on Digital Transformation”, 
um guia para discussão de 
políticas públicas para o 
desenvolvimento do setor de 
TIC com governos e outros 
stakeholders de todo o mundo. 



TRANSFORMAÇÃO  
DIGITAL NO GOVERNO
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3ª SEMANA DE INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA

A Huawei Brasil foi uma das participantes da 
3ª Semana de Inovação em Gestão Pública, 
promovida de 16 a 19 de outubro em Brasília pela 
Escola Nacional de Administração Pública (Enap) 
e o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão. Dividido em três eixos temáticos – 
inovação em governo, transformação digital e 
tendências –, o evento discutiu um tema de vital 
importância para um país como o Brasil: como 
a tecnologia pode colaborar para aumentar a 
eficiência dos serviços prestados à população.

O GLOBAL CONNECTIVITY INDEX 2017, 
LEVANTAMENTO REALIZADO PELA HUAWEI 
QUE MEDE A MATURIDADE DAS NAÇÕES 
COM RELAÇÃO À TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL E APRESENTADO DURANTE 
A OCASIÃO, MOSTROU QUE O BRASIL 
OCUPA A 30ª POSIÇÃO NO MAPA DA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL MUNDIAL. 

Para Liu Wei, vice-presidente de relações 
governamentais da companhia, essa posição 
do País demonstra a necessidade de realizar 
investimentos e ações de forma ágil, com 
participação e colaboração entre os principais 
atores da indústria. 

Em jantar oferecido a convidados pela empresa 
paralelamente ao evento, o executivo anunciou 
a intenção de atuar na transformação digital 
do governo e apresentou as vantagens que as 
tecnologias de big data, conectividade e nuvem 
podem trazer para o serviço público. “Queremos 
ajudar o Brasil a se transformar e subir no 
ranking”, disse o vice-presidente.

TRANSFORMAR COMO?
Que a digitalização irá revolucionar a prestação de 
serviços públicos trazendo inúmeras vantagens 
aos cidadãos e diversos benefícios ao governo, 
disso não há dúvida. Mas como se dará esse 
movimento? Em palestra realizada durante a 
3ª Semana de Inovação em Gestão Pública, Lu 
Liang Ji, diretor global da companhia, falou sobre 
o caminho a ser percorrido.

Tome-se como exemplo a área de saúde. No 
âmbito do SUS, seria possível ter um histórico 
completo da saúde do cidadão de forma rápida e 
eficiente, e ainda com redução de custos oriundos 
da realização desnecessária de exames feitos 
anteriormente. E mais: a digitalização também 
permitirá aplicar um analytics em cima dos dados 
da população de modo a descobrir e monitorar 
picos de doenças no país, aplicando programas 
governamentais para combater epidemias.
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LIU WEI, VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES  
GOVERNAMENTAIS DA HUAWEI
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Outros exemplos de iniciativas para digitalizar a gestão governamental foram citados durante a 
jornada. Em sua fala na abertura do evento, Dyogo Oliveira, ministro do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, ao destacar a importância da tecnologia como forma de desburocratizar o setor público 
mencionou o Táxigov – para deslocamentos de servidores e traslados de documentos – e o Painel 
de Preços, que permite comparação de custos de produtos e serviços entre diversos órgãos. 

LARGA EXPERIÊNCIA
Com base em sua larga experiência acumulada na China, a Huawei tem tudo para ser um dos 
principais fornecedores de nuvem para o governo brasileiro. Hoje, a estrutura governamental do 
país conta com 22 ministérios cujos dados, sistemas e informações estão espalhados por uma 
centena de data centers, o que requer um gerenciamento cada vez mais complexo e mais recursos 
para mantê-los. “A migração não é necessária somente do ponto de vista técnico, mas também 
financeiro, para que o governo possa reduzir gastos com tecnologia”, explica Liu Wei. 

Além da bagagem adquirida com projetos concretizados na China, onde presta diversos serviços 
ao governo local a partir de sua própria nuvem pública, a Huawei já tomou parte em dezenas de 
projetos de cidades inteligentes e seguras no mundo todo, inclusive no Brasil.

BRAZIL DIGITAL TRANSFORMATION NIGHT
A HUAWEI REUNIU REPRESENTANTES DE GOVERNO, INDÚSTRIA E JORNALISTAS PARA O BRAZIL 
DIGITAL TRANSFORMATION NIGHT, OCASIÃO EM QUE SE REALIZOU UM DEBATE E TROCA DE IDEIAS 
A RESPEITO DA JORNADA DIGITAL DO PAÍS. 

Participaram da mesa de debate o Secretário de Telecomunicações do MCTIC, André Borges;  
o Secretário Executivo Adjunto do MEC, Felipe Sartori Sigollo; o Diretor de Modernização da Gestão 
Pública, Luis Felipe Salin Monteiro; o Diretor do Departamento de Inclusão Digital da Secretaria 
de Telecomunicações do MCTIC, Américo Bernardes Tristão; Diretor de Serviços e Soluções da 
RNP, José Luiz Ribeiro Filho; Diretor Senior de Relações Governamentais da Huawei, Atilio Rulli.
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Em audiência realizada em outubro com o 
ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações Gilberto Kassab, o presidente 
da Huawei na América Latina, Zou Zhilei, 
e o CEO da Huawei do Brasil, Yao Wei, 
reforçaram o compromisso da empresa em 
ampliar as operações e os investimentos no 
país. Participaram também o Secretário de 
Telecomunicações do Ministério André Borges 
e diretores da Huawei.

Entre as principais pautas da agenda estiveram 
os preparativos para o 5G, a criação de cidades 
mais inteligentes e seguras, os planos para 
ampliação e melhoria da banda larga e a 
capacitação de talentos no setor de Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs).

Os líderes da Huawei na América Latina e no 
Brasil se reuniram em outubro com o Ministro 
do Planejamento, Orçamento e Gestão Dyogo 
Oliveira, em Brasília. A Huawei tem apoiado 
líderes governamentais na transformação digital 
e adoção de TICs para governo eletrônico. CEO 
da Huawei do Brasil, Yao Wei explicou como a 
empresa tem trabalhado com governos ao redor 
do mundo, com destaque para a estratégia do 
governo eletrônico na China, que aumentou a 
eficiência no atendimento aos cidadãos com 
melhor relação custo-benefício.

POLÍTICAS PÚBLICAS
AGENDA DE TRANSFORMAÇÃO
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O primeiro-ministro, general Prayuth  
Chan-ocha, destacou três setores de alta 
importância econômica e social como prioridade 
para o desenvolvimento: o envelhecimento da 
sociedade, agricultura e turismo. Dessa forma, 
o Ministério da Ciência e Tecnologia tailandês 
considerou as prioridades para o desenvolvimento 
socioeconômico do Governo Federal e trabalhou 
em estreita colaboração com a Huawei na 
Tailândia para desenvolver um relatório com 
o objetivo de fornecer entendimentos sobre 
digitalização nesses três setores.

“Em geral, a transformação digital dentro desses 
três setores fundamentais para a Tailândia 
vai trabalhar nossos principais desafios e 
aprimorar um desenvolvimento sustentável a 
longo prazo”, explicou o Presidente de Relações 
com o Governo da Huawei, Sr. Victor Zhang.  
“O avanço tecnológico e a adoção das mudanças 
apoiarão a Tailândia no sentido de se tornar 
um centro digital regional de inovação, com um 
grupo de talentos digitais de classe mundial 
para lançar continuamente novos produtos 

e serviços digitais. Esta visão é apoiada pelo 
compromisso da Huawei de dissolver fronteiras 
para explorar a sabedoria coletiva e a busca 
pela exploração, que ilumina o caminho para 
um mundo inteligente”, complementou Zhang.

Para a confecção do estudo, a Huawei e a equipe 
da Roland Berger, empresa global de consultoria 
estratégica que realizou e facilitou as análises 
para o desenvolvimento da Tailândia, trabalharam 
com mais de 150 atores dos setores privado 
e público, incluindo o Ministério de Ciência 
e Tecnologia (MOST), a Agência Nacional de 
Inovação (NIA), o Centro Nacional de Tecnologia, 
Eletrônica e Informática (NECTEC) e o Ministério 
da Saúde Pública (MOPH), entre outros. Mais 
especificamente, o Ministério de Agricultura e 
Cooperativas (MOAC) contribuiu na elaboração 
de soluções digitais para uma maior eficiência 
e um setor agrícola conectado na Tailândia. Já o 
Ministério do Turismo e Esportes (MOTS) colaborou 
na identificação de soluções e iniciativas para 
melhorar a competitividade do turismo no país.

Tailândia 
4.0  Huawei  participa 
da criação do modelo

O GOVERNO TAILANDÊS ANUNCIOU RECENTEMENTE UM AMBICIOSO MODELO DE DESENVOLVIMENTO 
NACIONAL DENOMINADO “TAILÂNDIA 4.0”, ESTABELECENDO A NOVA DIREÇÃO DE CRESCIMENTO 
PARA A TAILÂNDIA SE TORNAR UMA ECONOMIA DE ALTA RENDA USANDO A TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
PARA DIGITALIZAR SEUS PROCESSOS. 
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Como resultado, o relatório discute vários 
dados digitais significativos, além de soluções 
e iniciativas detalhadas. Foi elaborado um plano 
de digitalização de cinco anos para cada setor, 
a ser usado como diretriz de desenvolvimento 
para organizações relevantes. Além do estudo 
aprofundado em cada setor, o relatório também 
se concentrou em abordar como a Tailândia 
pode construir um ambiente propício ao 
desenvolvimento de novas inovações e como 
fomentar a comunidade de start-ups.

Além do uso de outras tecnologias de 
infraestrutura de informação e comunicação, 
como nuvem e banda larga, a construção de um 
ambiente colaborativo interministerial foi um 
fator primordial para o sucesso da digitalização 
nos três setores prioritários da Tailândia.

“Tenho a esperança de que os 

conhecimentos fornecidos neste 

relatório beneficiarão os setores 

impactados, sejam eles agentes 

do setor público ou organizações 

privadas que ajudam a Tailândia a 

seguir na direção certa para se tornar 

uma nação digital”, 

disse o Dr. Pichet Durongkaveroj, Ministro da 

Economia Digital e Sociedade.
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Algumas questões-chave serão estimuladas pelo governo federal no sentido de concretizar o plano, 
tais como o planejamento da inovação e da tecnologia na educação em estados e municípios, a 
disponibilização de materiais, a qualificação de professores e gestores e a articulação de parcerias 
com instituições de ensino superior para incluir a tecnologia no ensino básico. Também estão 
previstas ações de formação junto aos articuladores indicados pelas escolas – os articuladores 
serão agentes apontados pelas escolas participantes do projeto para diagnosticar e realizar um 
planejamento para implantar o acesso tecnológico nos estabelecimentos de ensino.

Para possibilitar o uso de tecnologias dentro das salas de aula, o Ministério da Educação dará acesso 
a recursos educacionais digitais e investirá na ampliação da conectividade e da infraestrutura nas 
escolas. Parâmetros técnicos para a contratação do acesso à internet e infraestrutura de sinal serão 
definidos pelo MEC, que poderá apoiar as escolas financeira e tecnicamente. 

O plano entrará em vigor após aprovação pelo Congresso e sanção presidencial. Na última semana de 
novembro, foi promovido um evento de lançamento oficial do projeto, com a presença de representantes 
da Huawei.

BOAS NOTÍCIAS 
NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO 

ESCOLAS CONECTADAS

A POLÍTICA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA, 
PROJETO DE LEI QUE TEM COMO OBJETIVO O ACESSO 
À BANDA LARGA EM ESCOLAS PÚBLICAS, PRETENDE 
TORNAR VIÁVEL A BANDA LARGA DE QUALIDADE PARA 
ATÉ 22,4 MIL ESCOLAS PÚBLICAS AO LONGO DE 2018, 
BENEFICIANDO 12,8 MILHÕES DE ALUNOS. A INTENÇÃO É 
SEGUIR AMPLIANDO O ACESSO ATÉ 2024, MODERNIZANDO 
A EDUCAÇÃO BRASILEIRA E PROMOVENDO IGUALDADE 
DE CONDIÇÕES ENTRE AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA.





NA TERÇA-FEIRA, DIA 21 DE NOVEMBRO, 
A HUAWEI SE REUNIU COM O INSTITUTO 
NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (INATEL) 

NO CUSTOMER SOLUTION INNOVATION CENTER 
E NO CENTRO DE TREINAMENTO DA HUAWEI, 
AMBOS EM SÃO PAULO.

Na ocasião, o professor Carlos Nazareth, vice-
diretor do Inatel, e outros docentes da instituição 
tiveram a oportunidade de conhecer e vivenciar a 
experiência das mais atuais soluções oferecidas 
pela Huawei. Durante a visita, diversos temas 
foram apresentados pelos especialistas da 
empresa – serviços em vídeo, realidade virtual, 
cloud e suas variações, 4.5G, banda larga, dentre 
outros. Os participantes também puderam 
experimentar ligações de voz e vídeo por meio da 
tecnologia LTE (Long-Term Evolution). Trata-se de 
soluções que ajudarão os clientes a modernizar 
e digitalizar suas operações e serviços, sempre 
tendo como meta a melhoria da experiência do 
usuário final. 

O COO da Huawei do Brasil, Luiz Gustavo Queiroz, 
e o diretor de serviços, Breno Santos, – ambos 
ex-alunos do Inatel – organizaram o encontro, 
que também contou com a abertura do vice-
presidente do departamento de delivery e 
services da Huawei, Huang Yibing. Na ocasião, 
Yibing destacou a importância da parceria com 
o Inatel, fortalecida em 2017 com a inauguração 

do Competence & Inovation Development 
Center (CIDC), responsável por contribuir com 
o desenvolvimento de inovações tecnológicas 
e com o preparo dos futuros profissionais 
para o setor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação no Brasil. 

O encontro foi mais um passo no sentido de 
fortalecer a relação entre as organizações, 
que teve início em 2012, quando o Instituto foi 
o primeiro credenciado no Brasil para treinar 
profissionais na certificação Huawei Authorized 
Network Academy (HANA), programa de 
treinamento entre a Huawei e universidades de 
todo o mundo. Desde então, foram mais de 5 mil 
horas de aulas oferecidas para certificação de 
instrutores em três idiomas (português, inglês 
e espanhol), mais de 10 instrutores certificados 
e 6 alunos que participaram de treinamentos na 
China, com o programa de intercâmbio global 
Seeds for the Future. O evento marcou, assim, o 
fortalecimento da parceria entre as entidades e 
a constante e imprescindível aproximação entre 
a indústria e a universidade. 

VISITA INATEL

Aproximação entre indústria e universidade
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Com base no entendimento de que capacitação 
e certificação são fundamentais para 
oportunidades de carreiras no setor de TIC, a 
Huawei tem realizado parcerias para capacitar e 
formar os futuros líderes de TIC, desde técnicos 
até cientistas. Com mais de 11 bilhões investidos 
em pesquisa e desenvolvimento apenas em 
2016, a Huawei desenvolve soluções de ponta e 
compartilha o conhecimento com universidades e 
parceiros por meio de programas como o Huawei 
Authorized Information and Network Academy 
(HAINA).

Durante o encontro com estudantes de 
engenharia em Campinas, representantes da 
companhia contaram um pouco sobre a história 
da empresa e suas linhas de certificação. Na 
ocasião, também foi apresentado aos alunos o 
novo perfil de profissionais que o mercado está 
buscando devido ao avanço das tecnologias, além 
das novas exigências e qualificações necessárias. 

Merivaldo Silva, gerente de serviços da Huawei 
Enterprise, destacou a necessidade dos parceiros 
da Huawei em contratar profissionais certificados. 
“Nossos parceiros são fundamentais para os 
projetos da Huawei Enterprise e nos apoiam do 
desenho até a entrega e pós-venda das soluções, 
e o profissional que possui certificações é 
fundamental neste processo”, explica Silva.

O evento foi promovido como parte das ações 
programadas a partir da parceria formalizada 
em julho deste ano, quando Huawei e a Kroton 
anunciaram uma cooperação técnica e acadêmica 
para promover o treinamento e certificação a fim 
de auxiliar estudantes no ingresso e ascensão 
no mercado de trabalho. A parceria prevê ainda 
a Certificação de Instrutores Acadêmicos da 
Huawei (HCAI) para educadores da Kroton, além da 
participação das instituições de ensino do grupo 
educacional em projetos globais de capacitação 
e intercâmbio da Huawei. 
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CERTIFICAÇÃO

CULTIVANDO 
TALENTOS  
DE TIC
A Huawei e a Kroton 
Educacional, por meio da 
Faculdade Anhanguera, 
realizaram um evento 
sobre empregabilidade 
e oportunidades para 
engenheiros no setor de 

tecnologia da informação e 
comunicação (TIC). Mais de 
300 estudantes participaram 
do encontro, realizado no dia 
30 de outubro, no campus 
FAC 3 da instituição de 
ensino, em Campinas (SP).

www.huawei.com.br



A capacitação de talentos de TICs 

é um compromisso da Huawei no 

Brasil e nossas parcerias para 

atingir tal objetivo são de extrema 

importância.
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Vinicius Fiori,  
head de comunicações  

e relações públicas  
da Huawei. 
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Durante o Futurecom 2017, a Huawei apresentou novidades em redes fixa e móvel,  
incluindo serviços 4,5G, 5G, 4K e serviços



A 19ª edição do Futurecom, maior e mais 
importante evento de Tecnologia da Informação e 
Comunicação da América Latina, aconteceu entre 
os dias 2 e 5 de outubro, no Transamerica Expo 
Center, em São Paulo (SP). Durante quatro dias 
de intenso debate e discussões sobre o futuro 
do setor, o evento reuniu as principais forças 
do mercado nacional e regional, oferecendo 
às empresas e profissionais participantes um 
ambiente estimulante para o desenvolvimento 
de negócios e networking. Com a presença de 
autoridades como o presidente Michel Temer 
e o Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, Gilberto Kassab, além de 
lideranças da indústria brasileira de TICs, o 
congresso teve participação de mais de 15 mil 
visitantes vindos de 40 países diferentes.

Como não poderia deixar de ser, a Huawei 
marcou presença no Futurecom 2017. Em seu 
estande, a empresa apresentou soluções de 
infraestrutura que fornecem as bases para a 
crescente demanda de consumo de mídias em 
altas resoluções. Os visitantes que passaram por 
lá puderam conferir a exibição de conteúdos 4K, 
inovações na área de banda larga fixa e móvel, 
datacenters, software e serviços.

HUAWEI apresenta inovações 
para um Brasil melhor conectado
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FUTURECOM

MINISTRO KASSAB CONVERSA COM LÍDERES DA HUAWEI SOBRE  
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

PRESIDENTE DA ANATEL, JUAREZ QUADROS VISITA ESTANDE DA  
HUAWEI NA FUTURECOM

VP GLOBAL DE MARKETING WIRELESS, MOHAMED MADKOUR  
DETALHA PLANOS PARA O 5G

LÍDER GLOBAL EM TIC, A HUAWEI FOI  
PATROCINADORA PREMIUM



Serviços de TI 
ganham força 
na Huawei 
do Brasil

HUAWEI IT LAR DELIVERY 

CENTER, RESPONSÁVEL POR 

DESENHAR AS SOLUÇÕES 

NA FASE DE PRÉ-VENDA E 

ACOMPANHAR A FASE DE 

INTEGRAÇÃO E MIGRAÇÃO 

D U R A N T E  A  E N T R E G A , 

TRIPLICOU DE TAMANHO EM 

MENOS DE UM ANO. 
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IT DELIVERY CENTER
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O ano de 2017 chega ao fim com uma importante 
conquista para a Huawei Brasil: este ano, a 
empresa consolidou o Centro de Integração de 
Serviços de TI, cujo objetivo é fornecer soluções 
e serviços profissionais de integração TI para 
implementação de servidores, sistemas de 
armazenamento e ambientes de nuvem. Em 
menos de um ano, o Huawei IT LAR Delivery 
Center, responsável por desenhar as soluções 
na fase de pré-venda e acompanhar a fase 
de integração e migração durante a entrega, 
triplicou de tamanho, com o atendimento das 
demandas de investimento das operadoras de 
telecomunicações.  

Este departamento oferece todo o espectro de 
serviços de Tecnologia da Informação e desenha 
a solução com o cliente, entregando o projeto 
“fim a fim”, ou seja, oferece a plataforma e todos 
os serviços para ajudar o cliente a passar pela 
transformação digital, cobrindo toda a pirâmide 
do processo – desde o desenho da solução até 
a integração e liderança dos projetos.  O cliente 
pode escolher entre os modelos openstack – 
modalidade na qual a Huawei é líder de mercado 
– e fullstack. Além disso, a empresa também se 
transformou ao fortalecer os serviços de data 
center e, em julho deste ano, foi posicionada 
como “desafiadora” no Quadrante Mágico do 
Gartner em redes de data center, consagrando 
sua expertise na área.

A PRINCIPAL SOLUÇÃO DO AMPLO 

PORTFÓLIO HOJE É O HIGH-END 

STORAGE NO MODELO IAAS 

(INFRASTRUCTURE AS A SERVICE). 

O CLIENTE PODE ARMAZENAR 

SUAS INFORMAÇÕES E PAGAR DE 

ACORDO COM O USO, REDUZINDO 

SENSIVELMENTE O VALOR DO OPEX.

afirma Luiz Gustavo Queiroz, diretor de 
Delivery da Huawei Brasil. Atualmente, 
a área de TI já está atuando com todas 
as operadoras de telecom do Brasil, 
com soluções em fase de produção 
e implementação, além de possuir 
ampla gama de parceiros certificados 
e qualificados.



ENTREVISTA 
LUIZ GUSTAVO
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www.huawei.com.br

ESTE FOI UM ANO EM QUE 

ACELERAMOS A TRANSFORMAÇÃO 

DA HUAWEI PARA ATENDER 

NOSSOS CLIENTES DE FORMA MAIS 

EFICIENTE. 

ENTENDEMOS QUE HAVERÁ UMA 

DEMANDA RELEVANTE PARA A 

MIGRAÇÃO DAS REDES MÓVEIS 

PARA O 4,5G E O VOLTE, ALÉM DO 

AUMENTO DA CAPILARIDADE DA 

FIBRA ÓTICA. NESTE CONTEXTO, 

REFORÇAMOS NOSSAS PARCERIAS 

COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

PÚBLICAS E PRIVADAS PARA 

GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE 

MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA 

OPERAR ESSAS TECNOLOGIAS. 
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Engajada na 
transformação 
digital
Há 17 anos na Huawei, Luiz 
Gustavo Queiroz foi um dos 
primeiros colaboradores da 
empresa no Brasil e atualmente 
é head da área de delivery & 
services no Brasil. Atuou em 
diversos departamentos, como 
produtos de rede fixa, gestão 
de projetos e comercial, com 
participação em iniciativas 
que consolidaram a posição 
de liderança da Huawei 
no mercado brasileiro de 
telecomunicações, como a 
implantação de projetos 2G e 
3G com a Vivo e a Oi, em São 
Paulo. Desde 2015, o executivo 
tem sido responsável pela 
transformação das operações 
da Huawei por meio da criação 
e aplicação de processos que 
contribuem com a melhoria 
da eficiência e gestão dos 
projetos de campo. Luiz 
Gustavo compartilhou o 
trabalho de transformação e 
as expectativas para 2018.

QUAL SUA AVALIAÇÃO DAS 
OPERAÇÕES DA HUAWEI 
EM 2017?
Este foi um ano em que 
aceleramos a transformação 
da Huawei para atender 
nossos clientes de forma mais 
eficiente. A empresa lançou 
recentemente o conceito de 
ROADS (real-time, on-demand, 
all-online, do it yourself e 
social) for a Better Connected 
World, pois o mundo está cada 
vez mais conectado e dinâmico.

Na relação com clientes e 
parceiros, o conceito de ROADS 
também se aplica e buscamos 
formas de automatizar e 
interconectar sistemas e 
processos digitais em projetos 
fiscais, de pedidos de compra, 
gestão de projetos, entre 
outros.

COMO SE DÁ ESSA 
TRANSFORMAÇÃO?
O setor de telecomunicações 
é muito competitivo e vem 
se transformando muito 
ra p i d a m e n te. Po r t a n to, 
precisamos criar ferramentas 
para automatizar as transações 
n ã o  a p e n a s  e n t r e  o s 
departamentos da Huawei, mas 
entre a Huawei, nossos clientes 
e parceiros. Para orquestrar 
tantos recursos, tivemos que 
investir na mudança de mindset 
das pessoas, substituímos 
o papel por aplicativos em 
smartphones e preparamos 
nossas equipes e recursos 
para atender às necessidades 
espec íficas dos nossos 
clientes.

QUAL O PRINCIPAL 
BENEFÍCIO PARA OS 
CLIENTES?
São benefícios operacionais e 
comerciais. Com a adoção de 
ambientes virtuais integrados, 
há mais visibilidade de 
cada projeto, automação 
de processos f iscais e 
possibilidade de configuração 
e verificação remotas. Do lado 
do negócio, o principal ganho 
é no time-to-market. Alguns 
projetos que antes duravam 
dias hoje são realizados em 
poucas horas, garantindo maior 
retorno do investimento.

EM TERMOS DE 
PORTFÓLIO, QUAL A 
PRINCIPAL CONQUISTA 
DESSE ANO PARA A ÁREA 
DE DELIVERY & SERVICES 
(D&S)?”
T i v e m o s  u m  a v a n ç o 
muito importante na área 
de datacenters, com a 
c o n s o l i d a ç ã o  d o  L a t i n 
America IT Delivery Center. As 
operadoras também já sentiram 
a necessidade de se tranformar, 
muito em decorrente da 
competição que as OTTs (over 
to the top) trouxeram para 
o ambiente e também pela 
melhor experiência que os 
usuários tem demandado de 
suas conexões. Investimentos 
e m  n ú ve n s  p ú b l i c a s  e 
privadas, novos datacenters 
e transmissão (backbones) já 
estão sendo realizados pelas 
operadoras.

QUAIS AS PROJEÇÕES 
PARA 2018?
A transformação digital vai 
continuar na agenda dos líderes 
empresariais e iremos estreitar 
ainda mais o relacionamento 
c o m  n o s s o s  p a rc e i ro s. 
Entendemos que haverá uma 
demanda relevante para a 
migração das redes móveis 
para o 4,5G e o VoLTE, além 
do aumento da capilaridade 
da fibra ótica. Neste contexto, 
reforçamos nossas parcerias 
com instituições de ensino 
públicas e privadas para 
garantir a disponibilidade de 
mão de obra qualificada para 
operar essas tecnologias. 
Estamos confiantes de que 
2018 trará uma demanda 
muito grande de projetos, com 
mais investimentos. Estamos 
prontos para esses desafios. 



Origens do mobile video

www.huawei.com.br

Conexão, do latim conexione, 
significa, em sua origem, 
vinculação, ligação, união. 
No início da civilização, essa 
ligação era expressa por sinais 
– imagens, fogo, tambores. 
Com o advento da escrita, a 
civilização humana passou a se 
expressar por meio de símbolos 
gráficos – a pintura e o alfabeto. 
E, finalmente, com o advento do 
mercado de mídia, emissoras 
de rádio e televisão tornaram-
se um elemento presente em 
tempo real no dia a dia das 
pessoas. 

Em 1994, Eric Hobsbawm, em 
seu livro A Era dos Extremos, 
considerou o rádio o elemento 
de maior impacto social da 
história. Neste mesmo período, 
houve o surgimento de outros 
dois elementos centrais para 
o nascimento do mercado de 
mobile video: o lançamento da 
internet (tendo como marco 
a criação do AOL, em 1989) e 
o lançamento comercial da 
primeira rede 3G do mundo 
(pela SK Telecom, em 2002). 
E, a partir daí, tudo mudou. A 
forma com que o vínculo entre 
as pessoas é feito e mantido 
nunca mais será a mesma. 

EVOLUÇÃO DO MERCADO DE 
TELECOMUNICAÇÕES
Os mais de 5 bilhões de 
usuários de telefonia móvel, 
antes dependentes da escrita, 
passaram a registrar seus 
momentos por meio de imagens 
e sons, abrindo um enorme 
mercado para toda a indústria 
das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs). 

Segundo dados de consultorias, 
em 2004 o tamanho do mercado 
mundial de voz era de US$ 800 
bilhões, representando, durante 
longos 10 anos, a principal linha 
de receita para as operadoras. 
Surgiu então a Era dos Dados, 
viabilizada pela conectividade 
ubíqua, smartphones e seus 
apps, atingindo o valor de US$ 
1.2 trilhões em 2014. 

Em 2017, estamos entrando 
em uma terceira onda, a Era 
do Vídeo, em que através da 
convergência de diferentes 
tecnologias – imagem, som 
e interações sensoriais – a 
conexão das pessoas com a 
tecnologia passa a ser muito 
mais emocional.

VÍDEO COMO SERVIÇO 
DE INFORMAÇÃO E 
CONHECIMENTO
O serviço de mobile video já é 
umas das primeiras escolhas 
para obter conhecimento: 43,4% 
dos usuários de YouTube já 
assistiram em algum momento 
vídeos educativos curtos 
(com menos de 3 minutos). A 
massificação dos smartphones 
nos últimos 10 anos possibilitou 
que seus usuários tivessem 
acesso a diversos serviços, dos 
mais básicos – como música 
e mapas – até aqueles mais 
sofisticados – como câmeras 
inteligentes e realidade 
aumentada. É a democratização 
da informação, oferecida a partir 
da tela dos supercomputadores 
de bolso, que nos acostumamos 
a chamar de smartphones.

A TRANSIÇÃO ENTRE O 
“ASSINANTE DE DADOS” E O 
“CONSUMIDOR DE VÍDEO” 
Analisando as tendências 
estratégicas de mobile video, 
nos deparamos com uma 
dualidade: nos mercados 
tradicionais (Estados Unidos 
e Europa), a  promoção 
deste negócio tem sido feita 

CONECTE-SE NA ERA DO VÍDEO, POIS O FUTURO JÁ CHEGOU
Cristiano Zaroni é Senior Advisor de Estratégia de Mobile Video 
da Huawei Brasil. Possui 20 anos de experiência nos mercados 
de telecom, consultoria de estratégia e inovação e internet. Sua 
experiência profissional em desenvolvimento de negócios inclui 
funções seniores em empresas como Apple, Vivo, Frost & Sullivan, 
Palm e B2W.
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principalmente pela oferta de 
plano de dados ilimitados, zero 
rating etc. – tendo como caso 
paradigmático o Binge-ON, 
lançado em 2015 pela T-Mobile. 
Esse tipo de oferta tem sido 
muito eficiente em superar 
um primeiro grande desafio: 
como trazer maior conforto no 
consumo de pacote de dados 
pelo usuário (sem bill-shock) 
e ao mesmo tempo mudar seu 
comportamento de uso – ou 
seja, fazer com que utilize a 
rede celular, e não só o Wi-Fi, 
para assistir os vídeos de sua 
preferência. Essa mudança de 
comportamento possibilitará o 
crescimento exponencial de sua 
utilização – cerca de 50% dos 
usuários de telefonia móvel nos 
Estados Unidos assistem vídeos 
de mais de 15 minutos por 
sessão. Já em países da Ásia, a 
faixa etária abaixo de 34 anos 
gasta 35% mais na aquisição 
de conteúdo de vídeo e 5 vezes 
mais em Video VAS (como VR), se 
comparada à geração anterior. É 
um cenário de alto consumo de 
dados, aliado a uma sofisticação 
no desenho de ofertas.

Já nos mercados emergentes 
– países com menor renda 
discricionária – o consumo de 
vídeo através da rede celular é 
a principal – e, frequentemente, 
a única – forma de acesso: na 
Tailândia, a média de uso diário 
de mobile video é de 76 minutos, 
enquanto em Myanmar 88% dos 
usuários assistem vídeo usando 
a rede 4G, o que traz outras 
oportunidades e desafios. O 
Brasil situa-se entre os dois 
extremos: um usuário exigente 
com a experiência de vídeo e 
que tem no celular sua principal 
fonte de informação, serviços e 
entretenimento.

POR QUE INVESTIR NO 
NEGÓCIO DE MOBILE VIDEO 
Crescimento Exponencial de 
Tráfego de Dados: segundo a 
consultoria Gartner, o negócio 
total de vídeo irá gerar um 
crescimento de 10 vezes 
no consumo de tráfego de 
telecomunicações entre 2015 
e 2020, sendo que 52% do 
consumo total de vídeo será feito 
através do celular, tornando 
o mercado móvel o principal 
playing field do mercado de 
vídeo. Adicionalmente, temos 
projeções que impulsionam 
ainda mais o negócio de 
mobile video: 48% dos vídeos 
assistidos em 2020 serão de 
curta duração (até 3 minutos) 
e em resoluções acima de 
720p (HD), com a penetração 
de FullHD e 4K avançando 
rapidamente.

Participação de vídeo no DOU 
do assinante: a participação 
de vídeo no tráfego total de 
dados aumenta mais que 
proporcionalmente conforme 
o aumento do DOU (Data-on-
Usage). A média de DOU das 
operadoras no Brasil está entre 
1GB e 1.8GB, sendo que vídeo 
consome aproximadamente 
30% do pacote de dados. 
S e g u n d o  a n á l i s e  f e i t a 
pela Huawei com diversas 
operadoras parceiras ao redor 
do mundo, e para DOUs de 3GB 
esta participação cresce para 
60% do consumo de dados, e 
para DOUs maiores de 5GB – 
já presentes em alguns países 
europeus e asiáticos –, 70% 
do consumo total de dados 
contratado pelo assinante da 
operadora. 

O  n e g ó c i o  d e  m o b i l e 
video é estratégico para o 
crescimento das operadoras 

nos próximos anos. Sem este 
serviço, as operadoras terão 
seu crescimento limitado e 
perderão rentabilidade, seja por 
não utilizarem a rede em sua 
total capacidade e extensão 
(prejudicando o ROI de CAPEX 
e OPEX), seja por limitarem o 
consumo do pacote de dados 
adquirido por seu cliente, 
prejudicando o up-sell de maior 
valor e, assim, o crescimento 
do ARPU.

A CONTRIBUIÇÃO DA 
HUAWEI NA FORMULAÇÃO 
DA ESTRATÉGIA DE MOBILE 
VIDEO

A definição da estratégia 
do negócio de mobile video 
é complexa: as operadoras 
entram de vez no mercado 
de conteúdo, intensificando 
ainda mais a importância 
de parcerias com OTTs, seja 
na definição da estratégia 
do negócio, seja na oferta e 
distribuição dos serviços. Há 
ainda o gerenciamento da rede, 
na definição de uma estratégia 
coerente de investimentos 
e rentabilização, garantindo 
uma excelente experiência do 
usuário, cada vez mais exigente.

Com o objetivo de suportar 
a definição de estratégia de 
negócio, a Huawei do Brasil, 
apoiada na experiência no 
lançamento de serviços de 
mobile video ao redor do mundo, 
possui a expertise – estratégica, 
mercadológica e técnica – para 
tornar o negócio de mobile 
video elemento central no 
posicionamento estratégico 
das operadoras presentes no 
mercado brasileiro.



PARCERIAS SÓLIDAS

Convenção de Controle de Qualidade 
Interna e Qualificação de Fornecedores 
– Huawei Brasil 2017

Foram convidados para a convenção executivos 
seniores de mais de 40 empresas brasileiras 
fornecedoras da Huawei, como Flex, RFS, 
HUBER+SUHNER, Rosenberger e Panalpina, 
que tiveram suas plantas locais visitadas pelos 
executivos da companhia. Com o objetivo de 
acolher todos os parceiros da cadeira de 
produção no Brasil, o evento deu destaque à 
filosofia de cooperação, que prioriza a qualidade 
e as relações “ganha-ganha”, contribuindo 
para aumentar a confiança dos parceiros da 
companhia e estabelecer uma base sólida para 
o setor. 

Em seu discurso de abertura, o Vice-Presidente 
Sênior de Compras Global, Wu Kunhong, deu as 
boas-vindas aos participantes e apresentou a 
atual operação do negócio do Grupo Huawei, além 
de compartilhar a estratégia de desenvolvimento 
da empresa e as previsões para o cenário futuro. 
Wu Kunhong anunciou a meta de vendas de 
US$ 150 bilhões estipulada pela companhia e 
encorajou todos os fornecedores a construírem 
juntos uma cadeia de negócios saudável. 

Segundo o executivo, a Huawei aumentará 
a cota de compras do mercado local, então 
espera-se que os fornecedores aproveitem 
essa oportunidade para trabalharem junto 
com a empresa no sentido de inovar e explorar 
ativamente novas possibilidade de negócios 
e novas formas de cooperação, além de 
construirem alianças enraizadas em princípios 
ecológicos.

Um ponto importante apontado por Wu Kunhong 
foi as particularidades do ambiente de negócios 
no Brasil – com suas muitas obrigações fiscais 
– e os caminhos para se explorar e otimizar a 
cooperação dentro deste complexo ambiente. 
Ele também pontuou que a Huawei é uma 
empresa global com uma enorme demanda na 
América Latina. Dessa forma, espera que todos 
os parceiros não se limitem à cooperação no 
Brasil, mas também junto à Huawei na América 
Latina. 

A RFS, FLEX, PANALPINA E OUTROS 
PARCEIROS CRUCIAIS PARA A EMPRESA 
RESPONDERAM DE FORMA BASTANTE 
POSITIVA AO AJUSTE ESTRATÉGICO DA 
HUAWEI BRASIL, INCLUSIVE LEVANDO À 
CONVERSA INÚMERAS SUGESTÕES. 
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No dia 31 de outubro, aconteceu em Sorocaba, interior 
de São Paulo, a Convenção de Controle de Qualidade 
Interna e Qualificação de Fornecedores – Huawei Brasil 
2017, promovida pelo Departamento de Supply Chain 
Management (BSCM). 
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Em outro momento do congresso, Ma 
Xingwu, Diretor de Estratégia de Negócios do 
Departamento de Supply Chain Management 
do Brasil (BSCM) falou sobre os anos recentes 
da empresa e compartilhou as previsões da 
companhia para os próximos anos quanto 

à indústria de TICs. ELE APRESENTOU A 
META DE VENDAS DA HUAWEI BRASIL – 
US$ 20 BILHÕES EM 2022 – e encorajou os 
fornecedores a alcançarem uma desafiadora 
meta de entrega que contemple alta qualidade 
e baixo custo. 

De acordo com Ma Xingwu, o objetivo é fazer com 
que Huawei seja sinônimo de alta qualidade na 
indústria de TICs.

Também discursaram na convenção Xiao 
Gang, Gerente de RH para o controle interno 
do BSCM – que destacou o compromisso da 
empresa em promover um ambiente de negócios 
transparente, justo e honesto, que respeita e zela 
pelos interesses comuns de seus fornecedores 
– e Ni Songlin, diretor de compras estratégicas 
do BSCM, que enfatizou tais princípios, 
apontando-os como fundamentais para o estável 
crescimento da companhia.
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Imersão no 
universo da 
banda larga

MBB FÓRUM

Durante dois dias de atividades das mais variadas 
– palestras, debates, reuniões, exposições, 
fóruns, demonstrações de alta tecnologia –, 
mais de 1400 executivos trataram de questões 
como 4.5G, 5G, wireless e novas oportunidades 
na área, em uma verdadeira imersão no universo 
da banda larga. 

Participaram como palestrantes e debatedores 
do fórum executivos de gigantes do setor em 
todo o mundo – Vodafone, GSMA, Telus, Viacom 
International Media Networks, ABB Robotics, 
NTT DoCoMo, Bell, British Telecom, P&G Europe, 
Deutsche Telekom, Orange e Telefonica –, além 
da própria Huawei. 

No primeiro dia, o programa principal focou 
no tema “Evolução rumo ao 5G: Ecossistema” 
e no segundo dia, o destaque foi “Inovação e 

Crescimento no 4.5G”. Ou seja, o dia de abertura 
lançou o foco no futuro, enquanto no dia seguinte 
a pauta ficou por conta de como a indústria deve 
aproveitar ao máximo a tecnologia disponível 
agora.

Outros destaques foram uma sessão TechCity 
Talk, dedicada a serviços inovadores em áreas 
urbanas, demonstrações como o EasyMile, um 
veículo auto-dirigido, bem como as soluções 
PoleStar e RuralStar, da Huawei, para mercados 
emergentes. A fabricação inteligente também foi 
um dos tópicos centrais no evento: armamentos 
robóticos, dispositivos de logística e outras 
técnicas de automação industrial foram 
demonstrados em todo o showfloor. 

Confira as fotos e os melhores momentos dessa 
grande jornada!

As redes móveis estão remodelando o mundo. Foi com 
este instigante apelo (“Mobile Reshapes the World”) que 
o 8º Fórum Anual de Banda Larga Móvel da Huawei – o 
Global Mobile Broadband Forum 2017 – reuniu grandes 
lideranças corporativas mundiais nos dias 15 e 16 de 
novembro, em Londres.  
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AS REDES DO FUTURO DEVERÃO SER CENTRADAS 
EM APLICATIVOS, ORIENTADAS POR DADOS E, 
EVENTUALMENTE, DEVERÃO SER SISTEMAS 

INTELIGENTES. QUEREMOS CONSTRUIR REDES 
QUE SEJAM AUTOMATIZADAS, AUTO-OTIMIZÁVEIS E 
AUTORREGENERÁVEIS. AUTONOMIA COMPLETA É O 

QUE BUSCAMOS.

O ENORME POTENCIAL DO 5G ESTÁ VINDO 
À TONA. TODA A INDÚSTRIA PRECISA AGIR 

AGORA PARA CRIAR NOVAS COMPETÊNCIAS E 
COMPREENDER A VISÃO 5G.

Ken Hu, CEO da Huawei Ryan Ding, President do Grupo de 
Negócios de Operadoras da Huawei
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Segurança digital em pauta
No dia 31 de outubro, a 5ª edição do fórum Cyber 
Security – Transformação Digital nos Negócios 
reuniu mais de 200 participantes no auditório 
da Caixa, em Brasília, para uma intensa troca 
de conhecimentos. Ao longo de um dia inteiro 
de palestras e painéis de debates, especialistas 
envolvidos no processo de segurança cibernética 
puderam intercambiar ideias e experiências a 
respeito do cenário atual, em constante e veloz 
transformação, além de propostas e perspectivas 
para o futuro.

A Huawei participou dos dois painéis que tiveram 
maior destaque por parte da percepção do 
público, quando teve oportunidade de abordar 
as questões de segurança no contexto de 
transformação digital e do ciclo de criação e 
disponibilização dos novos serviços públicos 
para o cidadão. 

No primeiro painel, avaliado por 42% do público 
participante como o de maior destaque, Rildo 
Ribeiro dos Santos, diretor de soluções para 
o Governo da Huawei, abordou o tema “A 
Transformação Digital e o Impacto nos Negócios”, 
ao lado de fornecedores globais de tecnologia 
da informação e Iran Martins Porto, da Serpro 
- Serviço Federal de Processamento de Dados.

“A SEGURANÇA CONSTRUÍDA ATRAVÉS DO 
PROCESSO DE INOVAÇÃO” foi o tema da 
palestra ministrada por Airton Melo, gerente 
de arquitetura de soluções da Huawei. 

“O DESENVOLVIMENTO DAS REDES TEM 
POSSIBILITADO MUITAS OPORTUNIDADES 
DE INOVAÇÃO, A MENOR CUSTO. NO 
E N TA N TO, C O N FO R M E  A S  R E D E S 
CRESCEM EM COMPLEXIDADE, TAMBÉM 
CRESCEM OS RISCOS ASSOCIADOS À 
SEGURANÇA. É PRECISO QUE TODOS 
OS STAKEHOLDERS RECONHEÇAM 
QUE A SEGURANÇA CIBERNÉTICA É UM 
PROBLEMA GLOBAL, COMUM A TODOS, 
QUE REQUER A IMPLEMENTAÇÃO DE 
BOAS PRÁTICAS E DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL”, pontuou. Melo também 
participou do painel de debate sobre “SOLUÇÕES 
DE SERVIÇOS EM NUVEM E CYBER SECURITY”, 
avaliado como o segundo maior destaque do 
fórum. 

Além de empresários de diversos setores, o evento 
contou com a participação de representantes de 
diversas esferas do governo, como membros 
do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, Ministério da Defesa, 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
Forças Armadas e polícias Federal e Estaduais. 
Profissionais de estatais de processamento 
de dados, de operadoras de Telecom, dentre 
outros, também contribuíram para enriquecer 
as discussões que se desdobraram em torno 
de temas como políticas públicas quanto à 
segurança da informação, gestão de risco, dentre 
outros. 

CYBER SECURITY 

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL NOS 
NEGÓCIOS
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