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EDITORIAL

Com mais de 180 mil funcionários em mais de 170 países 
e regiões, a Huawei é uma empresa que está focada nas 
necessidades dos clientes, de todos eles. Investimos 
pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, concentrados 
em avanços tecnológicos de vanguarda. 

Nosso portfólio de produtos, soluções e serviços fim 
a fim são tanto competitivos quanto seguros. Através 
da colaboração aberta com parceiros do ecossistema, 
criamos valor agregado e duradouro para nossos clientes, 
empoderando pessoas e seus cotidianos, além de inspirar 
inovação em organizações de todos os tipos e tamanhos. 
Esta obsessão com a comunicação nos levou a ser a 
empresa líder mundial em infraestrutura do setor de TIC. 

O ano de 2018 marcou o vigésimo em que estamos fazendo 
negócios no Brasil e para o Brasil. Nos anos anteriores, 
a Huawei, junto a operadoras e parceiros da indústria, 
trabalhou arduamente para ajudar o País a adotar novas 
tecnologias e a conectar a maioria de sua população - esteja 
ela nos vibrantes grandes centros urbanos ou nos pujantes 
confins rurais, corações do agronegócio.

Agora, uma nova fase está prestes a começar. Além de ajudar 
o Brasil em sua transformação digital com os avanços das 
operadoras e outras tecnologias corporativas, a chegada 
da área de Consumer Business irá possibilitar um Brasil 
ainda mais conectado com nossos smartphones e outros 
dispositivos. 

Por isso, estou muito mais do que feliz em dar calorosas 
boas-vindas para a Huawei Consumer Business no Brasil.

Yao Wei, CEO HUAWEI DO BRASIL



MWC: O 5G ESTÁ 
DEFINITIVAMENTE 
“ ”

O maior evento de telecomunicações do mundo foi a 
assinatura oficial de uma nova Era. Se havia dúvidas de 
que o 5G passaria da teoria para a prática, o Mobile World 
Congress deste ano acabou com todas elas. Vários contratos 
foram assinados e o 5G já começa a ser realidade em alguns 
países.

Durante o MWC19, a GSMA (Global System for Mobile 
Association) divulgou uma projeção que, na Europa, a 
indústria móvel pode crescer de 550 para 720 bilhões até 
2022 – e, até 2025, o 5G já seria 30% de todas as conexões 
do continente. Apostando nessa mensagem ao mercado e 
nos números consistentes que comprovam a adoção do 5G 
como habilitador das tecnologias emergentes, a Huawei 
anunciou novos contratos de 5G firmados com operadoras 
da Europa, Oriente Médio e África durante o evento.

O projeto pioneiro de 5G na Suíça acontece 
com a operadora Sunrise, que pretende lançar 
serviços 5G ainda este ano. O 5G aumentará 
ainda mais a experiência do usuário da Sunrise 
e fornecerá serviços mais inovadores, incluindo 
fibra aérea 5G com 1 Gbps para serviços de 
acesso de banda larga residencial e serviços de 
vídeo 4K e 3D. Com o 5G, a operadora aumentará 
sua competitividade no mercado corporativo de 
B2B e fornecerá serviços de comunicação mais 
flexíveis e robustos.

Na África do Sul, a operadora de rede móvel 
Rain anunciou o lançamento da primeira rede 
comercial 5G, em parceria com a Huawei. Com as 
soluções 5G fim a fim da Huawei, a Rain conseguiu 
construir a rede 5G usando seu espectro de 
3.6GHz. Na primeira fase de implantação, a 
operadora implantou uma série de sites 5G em 
áreas-chave de Joanesburgo. Além de implantar 
novas estações base, as soluções da Huawei 
permitem que a operadora aproveite totalmente 

sua rede LTE existente e atribua espectro para a 
implantação 5G. 

Do Oriente Médio, a VIVA Bahrain, operadora de 
telecomunicações líder no Reino do Bahrein, 
assinou um MoU de lançamento de serviço 5G em 
âmbito nacional com a Huawei no MWC19. A VIVA 
Bahrain atualizará sua infraestrutura existente 
baseada em unidades de rádio de 5G de núcleo 
duplo e 4/5G e tecnologias de backhaul de alta 
capacidade, permitindo que seus clientes acessem 
serviços 5G em Bahrein até junho de 2019. 

Na Europa, a Islândia também segue os mesmos 
passos. O primeiro projeto de testes 5G a ser 
executado no país nórdico foi assinado entre a 
Huawei e a operadora de celular Nova durante 
cerimônia no MWC19. A Huawei instalou estações 
radiobase e roteadores 5G nas instalações da 
Nova, que farão testes cuidadosos que começarão 
por aspectos como qualidade de transmissão e 
segurança de rede.

Até o momento, a Huawei tem mais de 40 contratos comerciais 
de 5G firmados com empresas de telecomunicações em todo o 
mundo, principalmente da Europa.

Em 2019, a indústria global 5G e o ecossistema rumam em direção 
à maturidade. Mais de 60 redes comerciais estão programadas 
para serem implantadas e mais de 40 terminais 5G, incluindo 
modelos de smartphone, serão lançados. O número de países que 
licenciaram o espectro 5G chegará a 50. 

No fórum de abertura da Huawei no MWC19, que teve como tema 
“Construindo um mundo totalmente inteligente e conectado” e que 
destacava insights da indústria e as mais recentes tendências, 
houve a demonstração de um serviço de vídeo 4K sob demanda 
em um smartphone dobrável 5G da Huawei por meio de uma rede 
Huawei 5G da Vodafone Espanha. Esta demonstração comprovou 
a extraordinária largura de banda de nível Gbit/s que as redes 5G 
fornecerão em qualquer lugar, a qualquer momento.

As empresas também uniram forças para uma demonstração 
de mobile e construíram um ambiente de experiência 5G inédita 
em Barcelona durante o MWC 2019. Nesse ambiente, a Vodafone 
implantou sites 5G com espectro 5G comercial para construir 
uma rede de alto desempenho com os produtos e soluções E2E 
da Huawei.  

De acordo com uma pesquisa da GSMA (Global System for Mobile 
Communications Association), ainda existem mais de 700 milhões 
de pessoas sem acesso à cobertura da rede móvel, a maioria delas 
vivendo em áreas rurais, e representando uma demanda premente 
por comunicações móveis.

Fiel a sua missão de construir um mundo totalmente conectado e 
inteligente, a Huawei lançou a solução rural inovadora RuralStar 
Lite durante o evento, em um esforço para trazer conexões móveis 
para as áreas rurais não conectadas. 

Desenvolvida para fornecer serviços de voz e banda larga móvel 
(MBB) com ótimo custo benefício para áreas rurais com uma 
população de 500 a 1000 pessoas, a solução mantém o período 
de retorno do investimento (ROI) dentro de três anos para as 
operadoras. Fornecido como um complemento para a solução de 
rede rural da Huawei RuralStar, o RuralStar Lite é outro exemplo dos 
esforços contínuos da Huawei para promover a inclusão digital em 
todo o mundo. A solução RuralStar já ajuda a conectar comunidades 
rurais na África, Ásia e América do Sul.

Contratos na Suíça, África do Sul, 
Bahrein e Islândia

Huawei apresenta experiências inovadoras em 5G 
durante o MWC 2019

SOLUÇÃO PARA A INCLUSÃO DIGITAL EM ÁREAS RURAIS

Presidente da Huawei Brasil, Yao
Wei, recebe o ministro do MCTIC, 
Marcos Pontes no estande da 
Huawei no MWC...

...onde o Ministro também foi
 recepcionado por representantes 
da empresa, que atuam no Brasil.
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A Huawei inaugurou em 2019 seu Centro de 
Transparência em Cibersegurança na cidade 
de Bruxelas, na Bélgica. O evento contou com 
a presença de mais de 200 representantes 
de agências reguladoras, operadoras de 
telecomunicações, empresas e a mídia. 
Representantes da União Europeia, da GSMA e 
do Fórum Econômico Mundial participaram na 
cerimônia de abertura.

A abertura do Centro de Transparência em 
Cibersegurança em Bruxelas demonstra o 
compromisso da Huawei com a segurança 
cibernética para governos, clientes e outros 
parceiros na Europa, e fornecerá melhor suporte 
para facilitar a colaboração. 

O Centro é um lugar onde as práticas de segurança 
cibernética de ponta a ponta podem ser mostradas 
e testadas, facilitando a comunicação entre a 
Huawei e as principais partes interessadas em 
estratégias e práticas de segurança. 

Você já deve ter ouvido falar de blockchain. Se sim 
ou não, saiba que de qualquer maneira você vai 
ouvir muito sobre isso à medida que o uso dessa 
tecnologia avança nas aplicações empresariais, 
ganha adeptos em várias verticais e contribui 
para novos modelos de negócios. A plataforma 
trabalha com descentralização, é considerada 
resistente a adulterações nas negociações entre 
empresas e permite rastreabilidade, além de criar 
confiança entre os participantes da transação 
que a usam em aplicativos corporativos. Ou seja, 
ao que tudo indica, veio para ficar e crescer.

Apesar de inicialmente estar ligado à criptomoeda 
bitcoin, o blockchain foi se distanciando 
dessa aplicação e ganhou voo solo no mundo 
empresarial. De forma simples, trata-se de uma 
tecnologia de registro distribuída para transações 
que funciona com blocos encadeados que sempre 
carregam um conteúdo junto a uma impressão 
digital. Nessa corrente, além do seu próprio 
conteúdo, o bloco leva a impressão digital do 
anterior e isso vai ocorrendo sucessivamente.

Ele funciona como uma espécie de livro-caixa 
que registra as transações, só que de forma 
descentralizada e pública, o que faz grande 
diferença na segurança e autenticação. Como 
há a interligação entre os blocos, não é possível 
fazer alterações nas informações já registradas. 
Se um computador fizer uma alteração, os 
demais a descartam. E os dados são públicos, 
ou seja, estão ao alcance de todos, mas são 
criptografados. Cada um dos computadores 
envolvidos no sistema tem sua versão atualizada 

“A confiança precisa ser baseada em fatos, fatos 
devem ser verificáveis e a verificação deve ser 
baseada em padrões comuns. Acreditamos 
que este é um modelo eficaz para construir 
confiança para a era digital”, afirmou Ken Hu, 
vice-presidente da Huawei. 

A Huawei colocou a segurança cibernética e 
a proteção de privacidade do usuário no topo 
de sua agenda. A abordagem da Huawei em 
cibersegurança é “Segurança ou Nada”. 

E esta abordagem foi atestada pelo Centro de 
Segurança Cibernética do Governo Belga, em 
meados de abril. Como informou a agência 
de notícias Reuters, o órgão, que responde 
diretamente ao Primeiro Ministro da Bélgica, 
não encontrou evidências de que equipamentos 
de telecomunicações fornecidos pela Huawei 
possam ser usados   para espionagem.

Transparência e segurança 
testadas e atestadas na Bélgica

BLOCKCHAIN EXPANDE E CONQUISTA APLICAÇÕES EMPRESARIAIS

Pronunciamento de Ken Hu, vice chairman da Huawei na cerimônia de abertura do centro.

de todas as transações e ficam responsáveis pela 
validação de partes ou do todo.

Muitas instituições financeiras passaram a 
investir pesadamente na tecnologia. Mas aos 
poucos a plataforma teve seu escopo de atuação 
ampliado e hoje vários setores estão interessados 
no sistema.

O blockchain não é uma novidade para a 
Huawei. No início de 2016, a empresa uniu-se 
à Hyperledger, projeto de código aberto que 
está ligado à Linux Foundation. No final do ano 
passado, lançou globalmente o Blockchain Service 
(BCS) em sua plataforma Huawei Cloud, um 
serviço que ajuda empresas e desenvolvedores 
a criarem, implantarem e gerenciarem aplicativos 
blockchain com rapidez e baixo custo.

Segundo a empresa, seu lançamento global 
estabelece as bases para uma plataforma de 
blockchain  distribuída. A proposta é de oferecer 
soluções que permitam o desenvolvimento de 
aplicações em poucos tempo, algo entre 5 e 10 
minutos.

A empresa acredita que a solução pode envolver 
um número grande de aplicações e cita alguns: 
autenticação de identidade, comprovação de 
informações em áreas como imóveis e educação; 
assistência médica remota; rastreamento de 
fontes de alimentos; Internet dos Veículos; 
gerenciamento de dispositivos de Internet das 
Coisas e outros.

Huawei aposta na tecnologia

Órgão governamental atesta segurança 
de equipamentos

Por Wanise Ferreira
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Ao anunciar o conceito de Inovação 2.0 que adota a 
partir de agora, a Huawei deixou claro que seu foco 
será conquistar avanços teóricos e invenções que 
serão impulsionadas por uma visão compartilhada 
de futuro, ou seja, que está disposta a explorar 
incógnitas, ultrapassar limites e ir até onde ninguém 
foi antes. O esforço não será pequeno e, para atingir 
seu objetivo, vai investir US$ 300 milhões anuais 
nos próximos cinco anos, trabalhar com a inovação 
aberta e desenvolvimento inclusivo e atuar próxima 
a universidades, institutos de pesquisa e empresas.

“Nós estamos indo da inovação para a invenção”, 
disse William Xu, diretor do board da empresa, 
surpreendendo os analistas presentes ao Huawei 
Analyst Summit 2019. Ele também presidirá o 
recém-criado Institute of Strategic Research que 
tem como compromisso tornar a Inovação 2.0 uma 
realidade.

A computação óptica está entre as áreas que 
serão exploradas pela Inovação 2.0 e que deverá 
permitir que o desempenho computacional melhore 
centenas de vezes. Outro tema de interesse será o 
armazenamento de dados em DNA a fim de resolver 
um problema que envolve demanda crescente, 
elevação dos custos e limitação para expansões 
da capacidade. O DNA é considerado um material 
importante para armazenamento de dados e 
pode chegar a até 700 terabytes de informação 
armazenada em um grama. Mas os custos ainda 
são altos.

A fabricação em escala atômica também está nos 
planos da Huawei. Xu lembrou que o tamanho de 

um átomo é de 0,1 nanômetro, o que significa 
que esse tipo de produção levará a uma melhoria 
de capacidade de 100 vezes em relação à Lei de 
Moore, que precisará ser superada. “Em território 
inexplorado, temos de fazer a nossa própria trilha”, 
finalizou o executivo.

A tecnologia Wi-Fi contribui com cerca US$ 2 trilhões 
para a economia mundial com mais de 13 bilhões 
de dispositivos ativos em todo o mundo e 80% do 
tráfego dos smartphones passando por seus hot 
spots. Os dados foram apresentados durante o 
HAS 2019 por Kevin Robinson, vice-presidente de 
marketing da W-Fi Alliance.

“Hoje já se vê o uso de Wi-Fi em áreas densas, 
para cobrir estádios ou mesmo para comunicação 
entre prédios empresariais, por exemplo, e isso traz 
desafios”, observou. Além disso, o uso de Realidade 
Aumentada (AR) e Realidade Virtual (RV) requer 
mais banda com menos latência.

A Huawei foi a empresa que mais contribuiu para 
o padrão Wi-Fi 6, para os protótipos e estágio 
comercial. Sua solução para esse mercado, o 
AirEngine, já está disponível e foi lançada em cinco 
regiões do mundo. Nas demais, tem consumidores 
cooperando com os testes de verificação.

“Os escritórios corporativos, serviços públicos, 
educação, governo e transporte serão os principais 
atrativos para o Wi-Fi 6”, acredita Steven Zhao, 
presidente da Huawei Campus.

HAS: UM ANALISTA DE 
MERCADO DURANTE O 
ENCONTRO ANUAL DA 
HUAWEI 

INOVAÇÃO 2.0: 
FOI DADA A LARGADA

Wi-Fi 6, uma realidade

Na segunda semana de abril, estive em Shenzhen, 
na China, para participar do encontro global 
anual da Huawei com analistas de mercado e 
imprensa especializada. Foi uma oportunidade 
para entender qual a direção estratégica da maior 
empresa chinesa de tecnologia, bem como quais 
áreas ela identifica com maiores chances de 
crescimento. Além do mais, participar do evento 
é sempre interessante para um analista da Ovum 
como eu, uma vez que foi um profissional da 
Ovum que sugeriu anos atrás para uma Huawei, 
ainda em sua fase inicial de crescimento global, 
que já era hora de promover um encontro com 
analistas para apresentar a empresa para o 
mundo. Tom Zheng ainda está na Ovum e segue 
acompanhando os passos da Huawei no mundo.

Para um analista de mercado é um grande 
desafio cobrir o Huawei Analyst Summit (HAS), 
principalmente pelo tamanho da empresa e pelos 
diferentes mercados em que opera. Nos dias de 
hoje, simplesmente não há muitas empresas 
com participação relevante em tantos mercados. 
A Huawei é um negócio de mais de US$ 100 
bilhões ao ano, com taxas de crescimento anual 
de dois dígitos, líder no mercado de soluções 
para operadoras de telecomunicações, a segunda 
maior fabricante de smartphones e tem uma 
participação relevante no mercado de enterprise. 
Além disso, mesmo em áreas onde ela não atua 
como fornecedora para outras empresas, a 
Huawei tem muito o que mostrar, por exemplo, 
na área de chips, produzindo os próprios modems 
e processadores para smartphones, e servidores. 
São muitas as áreas a serem analisadas. É 
inevitável, portanto, que um analista foque em 
algumas áreas em detrimento de outras. No meu 
caso, o 5G era o principal interesse.

Dentre as principais mensagens do evento, em 
especial da apresentação de abertura de seu 
vice-presidente, Ken Hu, gostaria de destacar 

as seguintes: 

 A Huawei investe bilhões de dólares em 
P&D, possui 80 mil de seus 180 mil empregados 
trabalhando em P&D, e ainda assim, não 
satisfeita, irá aumentar o investimento em P&D, 
incluindo aí mais pesquisa em ciências básicas;

 
A empresa acredita que o 5G irá ajudar que 

seu negócio com operadoras volte a crescer, 
graças à primeira onda de operadoras ao redor 
do mundo implementando a tecnologia. A Huawei 
espera também maior demanda dos mercados 
emergentes, incluindo a América Latina, enquanto 
esses países aceleram o roll-out de 4G e se 
preparam para o 5G.

Inteligência Artificial esteve presente em 
quase todos os anúncios  durante o evento. Esta 
é uma atividade onde a escala da Huawei pode 
fazer uma grande diferença, amortizando os 
custos de pesquisa entre as diversas áreas de 
negócio do grupo.

Para concluir, a experiência de cobrir um encontro 
como esse é sempre muito complexa, pelo amplo 
escopo da empresa, mas ao mesmo tempo 
recompensadora, uma vez que se sai de um 
encontro como esse não apenas com uma visão 
de como a empresa se enxerga, mas também tem-
se a sensação de se ter um vislumbre de para onde 
todo o setor de tecnologia está caminhando. E a 
Huawei fez questão de demonstrar durante os três 
dias do evento que está pronta para esse futuro.

ARI LOPES  Principal Analyst, Latin America, Ovum

Por Wanise Ferreira
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 Amanda Lopes, gerente de desenvolvimento de negócios da Huawei.

Representantes da Huawei durante o 
II Simpósio Internacional de Segurança Pública

II Simpósio Internacional de 
Segurança Pública
Em Brasília, foi a vez da Huawei mostrar suas soluções em 
monitoramento, Cloud e Inteligência Artificial. Ricardo Bovo, 
especialista em vendas de LTE para segurança pública da 
Huawei, apresentou o tema: sistema de comunicação para 
missão crítica sobre a plataforma 4G privada. As soluções 
de Segurança Pública da Huawei que já demonstraram 
grande eficiência pelo mundo e podem auxiliar nossos 
centros urbanos no combate ao crime, na busca por 
pessoas desaparecidas e até na prevenção de desastres.
Em sua segunda edição, o Simpósio atraiu especialistas em 
segurança pública, empresários do setor e representantes 
de instituições policiais, reunindo duas mil na capital 
federal. O evento aconteceu nos dias 19 e 20 de março.

Ainda no primeiro trimestre de 2019, a Huawei participou 
do seminário regional sobre TIC para empresas de Utilidade 
Pública, o UTC América Latina Summit 2019. Daniel 
Gonçalves, gerente de produtos sênior, e Ricardo Bovo, 
diretor de aplicação de LTE privado para a América Latina, 
representaram a empresa no seminário, realizado nos dias 
28 e 29 de março no Rio de Janeiro. O evento reuniu líderes 
nacionais e internacionais de empresas do setor: geradoras, 
transmissoras e distribuidoras de energia elétrica; 
concessionárias de gás e de saneamento e indústrias; além 
de representantes de estatais e de agências reguladoras 
brasileiras do setor elétrico e de telecomunicações.
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A Huawei participou dos debates e workshops 
do 5G&LTE Latin America, evento que conta com 
a participação de especialistas e operadoras de 
toda a região. He Mansheng, diretor de marketing 
5G da Huawei, abriu o evento com um keynote 
sobre a implementação efetiva da tecnologia. Ele 
surpreendeu a plateia ao mencionar a rapidez 
com que os equipamentos da Huawei podem 
ser instalados.

Já Marcelo Lima, gerente de soluções de vendas 
e marketing da Huawei, desenhou um cenário 
otimista para o 5G em painel do evento: “O 
5G criará novos empregos e irá impulsionar a 
transformação digital da indústria”.

Bruno Alvarenga, gerente de soluções wireless 
da Huawei, e Carlos Roseiro, diretor de soluções 
integradas reforçaram que o 4G ainda tem muito 
a crescer na região: “Até termos uma massificação 
completa para o 5G, ainda dependeremos muito 
do 4G. Por muito tempo ainda teremos evoluções 
do LTE, que irá conviver com o 5G”, analisou Bruno.

5G&LTE 
Latin America

O último dia foi marcado pelo keynote de Amanda 
Lopes, gerente de desenvolvimento de negócios 
da Huawei, que trouxe para o debate cases 
de sucesso internacionais na implementação 
do 5G: “Usamos massivamente a inteligência 
artificial, supervisionando eficiência energética, 
performance, experiência do usuário e operação”, 
explicou Amanda.

O evento aconteceu no Rio de Janeiro, entre os 
dias 24 e 25 de abril.

Smart City Expo Curitiba
68% das pessoas viverão nas áreas urbanas 
até 2050. Até lá, há demanda por cidades mais 
inteligentes e seguras só irá aumentar. E foi para 
mostrar que está pronta para fornecer todas as 
soluções para esta indústria que a Huawei esteve 
presente no Smart City Expo Curitiba, nos dias 
21 e 22 de março.presente no Smart City Expo 
Curitiba, nos dias 21 e 22 de março.

UTCAL
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HUAWEI QUER 
REESCREVER 
MERCADO DE 
SMARTPHONES 
NO BRASIL
O quinto maior mercado de smartphones mundial 
vai ganhar uma novidade de peso que deverá 
abalar estruturas. Em maio, dois modelos top de 
linha da Huawei, HUAWEI P30 Pro e HUAWEI P30 
lite, saudados globalmente como parte da linha 
de celulares do futuro, chegam ao Brasil. Com 
investimentos pesados na área de marketing, 
varejo e assistência técnica, a empresa quer 
provar aos brasileiros que está escrevendo 
tendências, não as seguindo.

“Trata-se de uma revolução parecida com a que 
passou a indústria automobilística, que por 
muito tempo teve carros somente com cores 
neutras. Alguém ousou e os coloriu”, comentou 
Gleice Rodrigues, head da área de Relações 
Públicas da Huawei Consumer. Segundo a 
executiva, mundialmente a marca está associada 
à inovação, respondendo por novidades como 
os aparelhos de duas e três câmeras ou mesmo 
o desbloqueio por impressão digital. E, sim, 
as cores. A empresa foi a primeira a oferecer 
smartphones com uma cartela variada de cores 
e formas.

Mesmo sem atuar no País, a empresa tem um 
market share de 1%, um número que pretende 
deixar bem para trás e brigar pela liderança, com 
o bom desempenho semelhante ao que já possui 
em outros países, inclusive latino-americanos.

Para a executiva, esse é um bom momento para 
uma empresa de smartphones, com marca 
reconhecida e escala global, chegar ao Brasil. 
Há entre analistas de mercado um consenso de 
que o brasileiro está mais maduro para decidir 

qual o próximo celular que 
adquirirá. “Hoje o brasileiro 
sabe o que quer para um upgrade”, 
ressaltou.

Para Gleice, o mais importante é que fique 
claro de que se trata de uma relação de longo 
prazo com o consumidor brasileiro, não apenas 
de uma passagem. A Huawei fechou parcerias 
com as principais redes varejistas do país, como 
Magazine Luiza, Fast Shop, Via Varejo, que detém 
as marcas Ponto Frio, Casas Bahias e administra 
o e-commerce do Extra e B2W, que tem as marcas 
Lojas Americanas, Shoptime e Submarino.

A seu favor tem ainda o burburinho que se formou 
em torno dos dois aparelhos que vão estrear no 
mercado brasileiro em função das características 
que traz para o público. “A inteligência artificial é 
um ponto importante e está presente no backup 
de todo novo modelo, ela aprimora a experiência 
do usuário”, afirmou.

Além disso, sabe-se que a fotografia se tornou 
um diferencial na escolha dos aparelhos. E, não 
por acaso, a Huawei adotou o slogan de “redefinir 
a fotografia” ao lançar seus modelos. Além da 
ajuda da inteligência artificial, os smartphones 
ainda contam com outros recursos como o zoom 
de até 50 vezes, como no HUAWEI P30 Pro, e a 
tremenda habilidade de tirar fotos noturnas 
que surpreendeu analistas e influenciadores 
digitais. As câmeras do HUAWEI P30 Pro bateram 
recordes no ranking do DxOMark, uma das 
maiores referências independentes do mundo 
da qualidade de imagem digital.

Por Wanise Ferreira

Huawei e Oi 
transformam 
Búzios no paraíso 
da conectividade 
A Oi e a Huawei iniciaram a ativação de novos 
serviços que estão mudando a experiência 
de conexão por celular e uso da internet para 
clientes, estabelecimentos comerciais e 
frequentadores da badalada Búzios, município 
da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Desde o 
final de 2018, a cidade conta com cobertura móvel 
com tecnologia 4.5G e com o acesso à banda 
larga com internet por fibra óptica até a casa do 
cliente (FTTH) através do produto Oi Fibra, que 
permite velocidades de navegação que vão de 
50 Mega a 200 Mega e possibilita acesso à Oi TV 
por internet (IPTV).

“Estamos transformando a experiência de quem 
estiver em Búzios, promovendo uma melhoria 
significativa na qualidade dos serviços de 
telecomunicações oferecidos aos consumidores 
nesta localidade. Estamos falando de conexão de 
internet de alta performance, com qualidade de 
sinal e altíssima velocidade”, afirma Eurico Teles, 
presidente da Oi.

“Nosso papel enquanto parceiro e fornecedor da 
Oi é prover equipamentos e soluções inovadoras, 
modernos e que tenham melhor custo benefício 
do ponto de vista do negócio. Estamos no Brasil 
há 20 anos fomentando a transformação digital 
e viabilizando que todas as regiões tenham 
qualidade no tráfego de dados pela rede móvel 

e fixa. Nós acreditamos no Brasil e temos como 
premissa ajudar o país a estar 100% conectado”, 
comenta Yao Wei, presidente da Huawei no Brasil.

Em março, para marcar a iniciativa em Búzios, 
a Oi montou na Praça da Ferradura, no Centro 
da cidade, um ambiente em parceria com a 
Huawei para demonstrações da tecnologia 5G, 
antecipando para o público o que há de mais 
moderno no mundo em tecnologia de transmissão 
de dados, que ainda não está disponível no Brasil.

Na demonstração do 5G, o visitante pode 
conectar-se a outra pessoa no mesmo ambiente, 
visualizando suas respectivas holografias por 
meio de óculos de realidade virtual. No local, o 
público pode também experimentar o serviço de 
internet por fibra óptica Oi Fibra, num ambiente 
exclusivo para games. O objetivo da Oi foi 
proporcionar a experiência mais inovadora em 
conectividade.

Para implantação da fibra óptica, a Oi utilizou 
o diferencial competitivo de alta capilaridade 
e robustez da sua rede de mais de 350 mil km 
de fibra já existente para acelerar a oferta de 
serviços de internet com grande estabilidade e 
de altíssima velocidade, que levam a fibra óptica 
até a casa do cliente (FTTH), e também permite 
acesso à TV pela internet utilizando a tecnologia 
de IPTV.  A expansão da rede de fibra óptica da 
companhia nas cidades é feita estrategicamente, 
de forma direcionada e de acordo com a demanda 
de mercado. O grande diferencial de 350 mil km de 
extensão da sua rede, que passa por mais de 2 mil 
municípios, também permite que a Oi tenha mais 
precisão e eficiência de custos na implantação 
dos serviços. Além de Búzios, o serviço está 
disponível em mais 32 cidades brasileiras. 

Experiência com tecnologia 5G: a mais 
moderna no mundo
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AJUDANDO NA 
FORMAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DO 

Muito se discute sobre as novas profissões que irão surgir diante do crescimento dessa nova 
economia 4.0 e o novo mundo conectado e inteligente. Atividades intrinsicamente ligadas à alta 
tecnologia podem até ser fáceis de prever, como analista de cyber city, analista de treinamento para 
equipamentos quânticos ou gerente de negócios de Inteligência Artificial.

Mas nem todas as novas profissões da economia digital estão tão obviamente ligadas diretamente 
à alta tecnologia. Algumas podem ser só consequências dela. Com a longevidade das pessoas 
aumentando devido aos avanços da medicina, cuidadores e “escutadores” de idosos também serão 
muito procurados. Assim como uma nova profissão: o curador de memórias pessoais - profissional 
que criará ambientes de realidade aumentada para que as pessoas possam reviver situações 
passadas, praticamente de forma literal.

As maneiras de realizar diferentes trabalhos também mudaram ao longo dos tempos. Agora, no 
entanto, a velocidade é maior. A tecnologia, além de resolver problemas atuais da sociedade, acabará 
criando outros que também serão recompensados financeiramente. Alguns estarão ligados às 
próprias máquinas, que sempre precisarão dos seres humanos, seja para serem criadas, vendidas 
ou consertadas.

A Huawei está alinhada com as mudanças e a implementação de tecnologias disruptivas, como 
Inteligência Artificial (AI), Realidade Virtual e Aumentada (VR), Computação Quântica, Cloud e Learn 
Machine, e está focada em sua missão de participar ativamente da transformação digital local e de 
estar no Brasil para o Brasil. Para tanto, a empresa contribui com o desenvolvimento profissional no 
País, fomentando iniciativas de capacitação e treinamento técnico para atender esse mercado em 
ebulição. Além das já citadas iniciativas ICT Competition (página 16) e Fábrica de Talentos (página 
17), conheça outros exemplos:
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Projeto Seeds for the Future
No Brasil, 50 alunos já participaram do 
programa desde seu lançamento em 2015, em 
colaboração com o Ministério da Educação. No 
mundo, o programa já capacitou mais de 20 
mil estudantes de 96 países. A seleção anual 
dos participantes é feita pela empresa em 
colaboração com universidades e instituições 
brasileiras parceiras, como o Instituto Nacional 
de Telecomunicações (Inatel), PUC do Rio Grande 
do Sul, dentre outros.

Parceria Huawei e Sistema FIEP
Com o objetivo de investir em capital humano por 
meio de parcerias na área educacional, Huawei 
e FIEP - Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná - por meio do Senai, uniram forças e 
lançaram o curso de qualificação para instalador 
técnico de equipamentos de telefonia móvel, em 
dezembro de 2018. A parceria visa incrementar 
a formação de mão de obra especializada nas 
tecnologias GSM, 3G, 4G e 5G para suprir a 
demanda da área de telecomunicações no País.

HUAWEI TOGETHER  |  14
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HUAWEI BRASIL: 
PELA PRIMEIRA 
VEZ NO ICT 
COMPETITION
A nova economia digital deve gerar US$ 23 trilhões 
até 2025, criando novas profissões em diversos 
setores. Para levar a transformação digital 
aos mercados em que atua, a Huawei investe 
em projetos de aprimoramento educacional e 
parcerias com instituições locais. Um destes 
programas é o ICT Competition, um campeonato 
mundial entre estudantes de mais de 50 países 
que treinou, em três anos, mais de 70.000 talentos 
da América Latina.

Pela primeira vez, o Brasil também esteve na 
disputa e agitou as universidades do País. Foram 
mais de 1.000 inscrições, posicionando o Brasil 
em quarto lugar em número de inscritos na 
região. Foram 13 instituições de ensino visitadas 
pela Huawei em 2018, impactando mais de 
3.500 alunos para a importância da formação 
e o desenvolvimento de ideias e projetos de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Uma cerimônia de premiação foi realizada na 
sede da Huawei em São Paulo, no fim de março, 
apontando os finalistas para a etapa da América 
Latina, no México. “O ICT Competition é uma forma 
de preparar estudantes para a era pós IoT, das 
coisas conectadas e inteligentes, que já vivemos 
hoje. A transformação digital é inevitável para 
promover inovação em qualquer companhia e 
em qualquer sociedade, além da qualificação de 
mão de obra especializada no setor TIC brasileiro 
ser crucial para o crescimento do País”, afirma 
Merivaldo Silva, responsável por parcerias 
educacionais da Huawei do Brasil.

Cinco estudante brasileiros e um monitor 
foram para o México disputar as finais latino-
americanas. A equipe ficou em segundo lugar na 

competição de Redes, empatado com a República 
Dominicana (competição vencida pela Colômbia), 
e em terceiro lugar na competição de Cloud (atrás 
do Peru e Bolívia).

Se a equipe formada por Bruno Cerqueira 
(UNOPAR), Bruno Darli (UNIP), Caio Bussacarini 
(FATEC-Jaú), Edson Luis e Wesley Santos 
(ambos da UFPB) não conseguiu chegar às finais 
mundiais na China, comemoram a evolução em 
suas carreiras: “Quero me especializar ainda mais 
nas tecnologias da Huawei e agora estou com o 
currículo muito enriquecido, graças à certificação 
do ICT Competition”, comemorou Bussacarini.

O ICT Competition começou em 2015-16.  
Inicialmente com a participação do chineses, 
e desde então vem se expandindo. Na edição 
nterior, 2017-18, foram mais de 800 instituições 
de 32 países diferentes, com a participação de 
40.000 estudantes. Na ocasião, os finalistas 
puderam estudar e viver por um semestre 
no campus da Universidade de Ciência e 
Tecnologia da China (SUSTech), onde tiveram a 
oportunidade de conhecer os mais avançados 
laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento 
de tecnologias emergentes como Internet das 
Coisas e Inteligência Artificial. Os números do 
programa comprovam que a Huawei participa da 
transformação digital em escala mundial.

Etapa Latino-americana

ICT Competition pelo mundo



A real transformação digital do Brasil não 
acontece apenas com equipamentos, mas 
principalmente nas mentes de quem pode 
estar preparado para executar as tarefas que 
as tecnologias atuais exigem. E para concretizar 
o seu papel de protagonista para qualificar a 
mão de obra no setor de telecomunicações, a 
Huawei do Brasil, líder global em soluções de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 
realiza programas especiais de treinamento com 
instituições educacionais renomadas em todo 
o país.

É o caso do Instituto Nacional de Telecomunicações 
(Inatel), com quem a Huawei tem o programa 
Fábrica de Talentos. Em uma parceria de 16 anos, 
só em 2018 foram mais de mil alunos beneficiados 
com o compartilhamento de conhecimento e de 
tecnologias. A partir das mais diversas iniciativas, 
surge então a necessidade de se desenvolver o 
programa Fábrica de Talentos, que visa formar 
mão de obra qualificada para o mercado de TIC. Em 
vigência deste 2017, este programa foi pensado 
exclusivamente para o Inatel, e é coordenado pelo 
Competence & Innovation Development Center 
(CIDC), centro inaugurado pelo Inatel e Huawei. 

Em 2018, as cinco edições do projeto ao longo 
do ano receberam 129 inscritos, 76 dos quais 
aprovados para a fase de estágio remunerado. 
Após a conclusão do programa e já graduados, 
56 estudantes (74% dos aprovados) conseguiram 
colocação profissional na própria Huawei, em seus 
parceiros ou no CIDC. Com cerca de cem pessoas, 
entre engenheiros e estagiários, os especialistas 
atuam principalmente no desenvolvimento 
de competências e de soluções de redes de 

HUAWEI E INATEL: UMA 
PARCERIA QUE FABRICA 
TALENTOS

Um espaço dedicado ao contínuo 
aperfeiçoamento do talento dos estudantes do 
Inatel, o Lab Network conta com um conjunto 
completo de soluções fim a fim em tecnologias 
da informação e comunicação, doados pela 
Huawei.

“A instituição está ganhando mais do que um 
laboratório. Está ganhando uma ala voltada 
para telecomunicações, conectividade, 
virtualização, tudo o que existe de mais 
moderno no mundo de TIC, que vai amparar 
todos os nossos cursos e programas. Nesse 
momento temos a participação da Huawei que 
vem somar, não só com o esforço acadêmico, 
mas também com o esforço de colocar o aluno 
mais próximo daquilo que há de mais moderno 
no mercado”, destaca o diretor do Inatel, Carlos 
Nazareth Motta Marins.

Lançamento do laboratório
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PARCERIASO

comunicação móvel para operadoras de todo 
o Brasil. Desde 2017, 235 alunos participaram 
do Programa.

“Os resultados do Projeto Fábrica de Talentos, 
ao longo dos anos, fazem parte da missão 
da Huawei de ser parceira da transformação 
digital local e de estar no Brasil para o Brasil. E 
não apenas com equipamentos, mas também 
qualificando mão de obra e contribuindo 
para que estudantes e profissionais da 
área de telecomunicações tenham mais 
oportunidades no mercado de trabalho”, 
concluiu Breno Santos, Diretor de Serviços 
da Huawei Brasil.

Com a melhora na 
conectividade, quem 
ganha é a inovação

A nova era da conectividade já chegou e o primeiro benefício mais fácil de ser notado é a velocidade. 
As redes 5G na Coreia do Sul e Suíça já estão 100 vezes mais rápidas que as conexões móveis 
anteriores, baseadas no 4G. Mas o impacto mais interessante das novas eras de conectividade é 
como elas podem impulsionar a inovação de formas imprevisíveis.

Um exemplo muito próximo das pessoas são as mídias sociais. Antes do 4G, seria inimaginável a 
existência do Instagram e todas as suas funcionalidades, além da grande popularidade do YouTube 
e outras mídias, que hoje giram bilhões de dólares em todo o mundo. 

É diante desta perspectiva imprevisível e do poder do 5G em habilitar novas possibilidades na 
telefonia móvel, Internet das Coisas, Cloud e Inteligência Artificial, entre outros, que uma nova 
economia também nascerá. O Global Industry Vision (GIV), estudo feito pela Huawei, diante deste 
cenário, prevê que a Economia Digital, até 2025, movimentará US$ 23 trilhões. Além disso, espera-
se que quantidade de dados por usuário 5G chegue aos 70GB, impulsionando um crescimento da 
receita das operadoras em até 20% (até 2025).

A movimentação já começou. O 5G já está mudando indústrias pelo mundo, como a pesqueira, na 
Noruega, por exemplo, desde 2018. As criações ficam em regiões remotas, onde era necessário 
um monitoramento in loco da saúde dos peixes. Então, em vez do deslocamento em um lugar de 
temperaturas muito baixas, entraram em ação câmeras de vídeo com imagem 4K conectadas via 
rede 5G, deixando os monitores em seus escritórios e permitindo que a AI analise a saúde dos peixes. 
Os resultados: 5% no aumento dos índices de sobrevivência dos peixes e uma economia de até US$ 
150 milhões em custos operacionais.

O 5G traz três grandes vantagens: maior velocidade da conexão (até 100 vezes mais), maior quantidade 
de SIM cards por célula, suportando até 1M de devices por Km2 (demanda que aumentará com a 
Internet das Coisas, pois teremos chips em nossos eletrodomésticos e várias outras possibilidades) e 
uma menor latência (menor tempo de resposta de um serviço como, por exemplo, possibilitar carros 
conectados autônomos), podendo atingir mínimos de 0.5ms. 

No caso do Brasil, o 5G pode trazer diversos benefícios. Além dos mais óbvios, que é levar uma 
conectividade mais rápida para os grandes centros urbanos ou até mesmo a inclusão digital para 
zonas rurais remotas, há o impacto socioeconômico. Nos campos, vacas conectadas poderiam ser 
monitoradas com AI; nas cidades, a adição dos SIM cards às câmeras de segurança pode ser o início 
de uma era de cidades inteligentes no Brasil. Agora com “cérebros” na nuvem, as câmeras não só 
seriam capazes de identificar placas de carros, mas também criminosos, além de também poderem 
prevenir proporções maiores de desastres, como incêndios. 

Este é apenas um pequeno panorama de tudo o que o 5G pode trazer. Muito além de smartphones 
conectados à internet instantaneamente, ele irá revolucionar indústrias, inovar modelos de negócios 
e gerar receitas importantes para quem adotar este padrão o quanto antes. 

CARLOS ROSEIRO é  Diretor de Soluções Integradas da Huawei do Brasil
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Se os equipamentos da Huawei podem ajudar o meio-
ambiente na geração de energia solar, permitindo que 
as células fotovoltaicas sejam até 4% mais eficientes, a 
atuação na outra ponta também é importante: gerir resíduos 
de produção deveria ser realidade nas atividades de todos 
os setores industriais. Como signatária dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, no Brasil, a Huawei faz sua 
parte ao fomentar o processo de logística reversa, onde os 
itens reciclados ganham novos destinos. Entre 2017 e março 
de 2019, já foram mais de 850 toneladas de equipamentos 
reaproveitados.

Os materiais são reciclados em Sorocaba, interior de São Paulo, em parceria com o Grupo Reciclo na 
planta da Huawei na cidade. O grande foco é nos resíduos eletrônicos dos equipamentos, que são 
separados e vão para diferentes destinos. Materiais básicos, como metais, madeira e plástico são 
enviados para empresas de reciclagem, parceiras e homologadas pela Reciclo. Já placas eletrônicas 
e outros componentes mais complexos são destinados à exportação, para países com um know-how 
maior para separar os metais preciosos, Ouro, Prata, Paládio e Cobre. 

Das 850 toneladas recicladas entre 2017 e 2019, os materiais com maior destaque foram os eletrônicos 
(em um total de 42 toneladas, ou aproximadamente 5% do total reciclado), cabos (em um total de 
37 toneladas, ou aproximadamente 4%) e baterias de chumbo (em um total de 37 toneladas, ou 
aproximadamente 4%). 

“Sob um modelo de economia circular, todos os recursos podem ser reaproveitados. O objetivo é 
maximizar o valor do produto e reduzir o consumo e desperdício de recursos, assim como o impacto 
ao meio-ambiente. Este conceito está em nosso design de produtos e usamos as mais recentes 
tecnologias para impulsionar a eficiência no uso das matérias-primas”, analisou Andrei Risso, 
gerente de saúde, segurança e meio ambiente da Huawei do Brasil. 

A Reciclo Inteligência Ambiental tem como missão transformar o valor da reciclagem no mundo. E a 
mudança na percepção da importância da reciclagem na nossa sociedade passa pela compreensão 
do conceito de economia circular, onde os recursos naturais são escassos e devem ser gerenciados 
de maneira inteligente. “Neste sentido a Huawei do Brasil vem atuando de maneira proativa na 
incorporação da Logística Reversa na sua estratégia de negócios em parceria com a Reciclo. A 
empresa decidiu gerenciar os fluxos de seus resíduos por meio de nossa plataforma digital, que 
além da conformidade ambiental, provê disponibilidade imediata dos dados”, comenta Marcus 
William Oliveira, CEO do Grupo Reciclo. 

Atividades complementares para uma parceria 
necessária. É exatamente neste cenário que 
empresas devem procurar uma colaboração 
onde não só as duas partes saiam ganhando, 
mas principalmente o mercado que é o alvo da 
parceria. Foi com este objetivo que, em 2015, a 
Huawei Enterprise Brasil e a Arrow ECS Brasil, uma 
distribuidora global de produtos de tecnologia da 
informação, tornaram-se parceiras.

Como líder mundial do setor de TIC, a Huawei 
tem um amplo portfólio de produtos e soluções 
para vários setores. E foi para chegar a esta gama 
variada de clientes, em diversas localidades 
espalhadas pelo Brasil, que a Huawei escolheu a 
parceira: “Trabalhando com a Arrow, ganhamos 
capilaridade nacional por sua vasta abrangência 
logística e comercial, além da grande experiência 
na distribuição de soluções para o mercado 
corporativo”, explica Chen Jen, gerente de canais 
da Huawei Enterprise.

Chegar a um número cada vez maior de clientes 
através de um distribuidor experiente não só é 
benéfico para a Huawei aumentar suas receitas, 
mas também para fortalecer ainda mais a presença 
da marca no mercado brasileiro. Com uma sinergia 
tão grande, superando desafios burocráticos 
de importação, as empresas ganharam grande 
capacidade de atender o mercado. 

Para manter este patamar, a Huawei e a Arrow 
investem continuamente em capacitação dos times 
de vendas, logísticas e operações. O resultado desta 
dedicação é traduzido em mais negócios, já que os 
clientes têm sua tomada de decisão facilitada. 
“Este é o benefício de trabalhar com um fabricante 
que fornece um portfólio fim a fim, que nos dá 
condições de atender demandas complexas 
combinando várias tecnologias, interagindo com 
um único fabricante”, explicou o CEO da Arrow ECS 
Brasil, Carlos Brito. Do portfólio citado, as soluções 
que fazem sucesso com os clientes vão de Wi-Fi 
de alta densidade ao storage All-Flash. 

Brito ainda elenca os motivos pelos quais os 
clientes preferem mais e mais os produtos e 
soluções da Huawei: “As vantagens competitivas 
das soluções Huawei para o mercado nacional 
são a credibilidade, o investimento em pesquisa 
e desenvolvimento e o seu compromisso com o 
Brasil, escutando o ecossistema. Por isso, tenho 
acesso a oportunidades de negócios que eu não 
teria com outros fabricantes”, aponta.

Diante de tantas vantagens em uma parceria tão 
frutífera, a Arrow só poderia ser a vencedora do 
prêmio de melhor distribuidora da Huawei em 2018 
e candidata ao bicampeonato em 2019.

PARCERIA ENTRE HUAWEI E 
ARROW ACERTA NO ALVO

 Carlos Brito, CEO da Arrow ECS Brasil

HUAWEI TOGETHER É UMA PUBLICAÇÃO DA HUAWEI

18

HUAWEI TOGETHER  |  19

HUAWEI REDUZ 
IMPACTO AMBIENTAL 
COM LOGÍSTICA REVERSA

 Andrei Risso, 
gerente de Saúde, Segurança e 

Meio ambiente da Huawei do Brasil



O FUTURO 
DA MATRIZ 
ENERGÉTICA É 
SOLAR

Nos últimos 20 anos, a energia fotovoltaica evoluiu o seu status: de solução de nichos e aplicações 
restritas para tornar-se uma fonte de eletricidade relevante e promissora. No Brasil, representa cerca 
de 1,2% na matriz energética atualmente. Mas há previsões de que em 2040 possa superar a marca 
de 32% e ser a principal fonte de energia (segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (ABSOLAR). Em um País que recebe uma das maiores irradiações solares do mundo, o 
mercado tem visto grandes movimentações de grupos nacionais e internacionais decididos a investir 
em energia solar e as perspectivas são de que a efervescência cresça. Esse potencial não passou 
despercebido para a Huawei, que trouxe em 2016 a sua linha de inversores e nesse curto espaço de 
tempo, e sob forte concorrência, já conquistou 15% de market share.

Considerada uma das três maiores marcas de inversores “string” no mundo e se tornando uma 
referência na área de energia solar fotovoltaica, a Huawei, no mercado brasileiro, comercializa suas 
soluções diretamente para as usinas produtoras e distribuidoras de energia solar. Mas tem uma forte 
aliada quando se trata de levar o seu produto para o mercado doméstico e corporativo: a WEG, uma 
das empresas brasileiras mais tradicionais e que hoje opera não só internamente, mas está presente 
em diversos países.

A competitividade da Huawei está ligada à inteligência que ela proporciona ao sistema como um 
todo, com tecnologia embarcada e sensores nos inversores somada à grande capacidade de análise 
dos dados gerados e gerenciamento da rede que está relacionada à sua plataforma. A empresa está 
direcionando o mercado para uma arquitetura de Big Data que permite à usina levar informações 
importantes para sua plataforma de software e, dessa maneira, aumente a performance na operação 
com custos menores.

Bruno Guerra, gerente de venda dos inversores solares da Huawei do Brasil, é otimista quanto ao futuro 
deste mercado. Os investimentos realizados pela Huawei em sua linha FusionSolar mostraram-se 
acertados e, em média, as usinas conseguiram aumentar em até 4% a performance dos seus painéis. 
“Nossa linha traz para o mercado um pouco do know how que a empresa tem em TIC, oferecendo 
nossa capacidade de automação e gerenciamento inteligente”, ressaltou.

Revista togetheR — Como você avalia hoje a 
participação da Huawei mercado de energia 
solar no Brasil?
BRuno gueRRa — Esse é um mercado de grande 
potencial e está em crescimento acelerado. A 
Huawei trouxe sua linha de inversores para o 
Brasil em 2016 e hoje conta com 15% de market 
share. Estamos, pelo menos, dois anos à frente 
da concorrência. Nossos produtos têm no mínimo 
dez vezes mais sensores que os dos nossos 
concorrentes e isso entrega para o dono da usina 
solar muito mais informação para processar e 
ganhar mais eficiência em sua operação. Ele tem 
uma nova forma de visualização, de arquitetura 
de dados e de informações.  

Revista togetheR — Quantos clientes a empresa 
conta no País?
BRuno gueRRa — Nós temos inversores para o 
mercado de grande porte, onde estão as grandes 
usinas de produção e distribuição de energia solar 
e temos uma solução para usinas de menor porte. 
Em termos de grandes usinas, temos cerca de 40 
na nossa carteira de clientes. Quando se trata das 
médias e menores, temos mais de 1.000 clientes.  

Revista togetheR — E quais as perspectivas para 
o futuro? Há muitos concorrentes?
BRuno gueRRa — Nós temos uma projeção de 
chegar até o final deste ano com um market 
share de 25% e vamos conseguir. Há muita 
concorrência, mas como disse, não há produto 
que entregue o que nós entregamos. 

Revista togetheR — Esse é um esforço que também 
colabora para a diversidade da matriz energética 
brasileira, não?
BRuno gueRRa — Sem dúvida. Hoje a contribuição 
da energia solar para a matriz não é muito superior 
a 1% e acreditamos que isso seja alterado nos 
próximos anos. A energia solar também traz para 
seus usuários, os clientes de nossos clientes, 
um apelo comercial de seus produtos que deve 
aumentar. O selo verde, de produção com energia 
limpa, tende a ganhar cada vez mais adeptos.  

Revista togetheR — Quais são os desafios atuais 
dessa área?
BRuno gueRRa — O maior desafio continua sendo a 
conectividade nas usinas que estão distribuídas 
pelo Brasil. Essa conectividade é importante 
quando se trata de sistemas inteligentes e troca 
de informações em tempo real.

Bruno Guerra,
gerente de Venda dos Inversores Solares da
Huawei do Brasil

CRESCIMENTO ACELERADO NO MERCADO DE ENERGIA SOLAR

Conversamos com Bruno Guerra, gerente de venda dos inversores solares da Huawei do Brasil, sobre 
o mercado de energia solar e o desempenho da empresa nessa área.

Por Wanise Ferreira
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CONQUISTA 
CLIENTES COM ADAPTAÇÕES 
AO MERCADO NACIONAL
No Brasil, para o Brasil. Poder atender os 
clientes nacionais, ajustando os serviços as suas 
necessidades e, também, à realidade do País. 
Estes são os objetivos da área de Cloud da Huawei 
Brasil, atuando através da Vivo Open Cloud. 
Usando estes pilares, a área conquista mais e 
mais clientes. Ao todo, já são 15 que utilizam a 
solução, como a Ramo Sistemas Digitais. Focada 
em soluções gerenciais de pequenas e médias 
empresas, a Ramo testou os serviços da Huawei 
em 2018 e desde o início do ano faz parte do 
programa Huawei Cloud Partner Network. 

“A Ramo é um exemplo de como podemos 
conquistar clientes que já estão utilizando 
serviços de Cloud há algum tempo. Além de 
conseguirmos nos adaptar melhor as suas 
necessidades, oferecemos facilidades para a 
realidade nacional. Não cobrar em dólar e sim 
em reais torna nossos clientes menos vulneráveis 
às flutuações da moeda estrangeira, além de já 
incluirmos os impostos, diminuindo a burocracia 
e reduzindo custos”, explica Erik Schanz, gerente 
de desenvolvimento de parcerias da Huawei.

O aspecto fiscal também foi apontado pelo lado 
da Ramo como uma vantagem que a Huawei 
trouxe para seus negócios, segundo o presidente 
Décio Krakauer: “A Ramo é muito rigorosa no pleno 
atendimento e cumprimento dos requerimentos 
legais e fiscais do governo brasileiro, ter a Huawei 
comprometida com a emissão de suas notas 
fiscais em reais, nos dá a garantia de estabilidade 
de valores, bem como a do cumprimento legal 
brasileiro. É mais uma forma de se fortalecer o 
mercado brasileiro, pagando impostos locais, 
reduzindo os custos e privilegiando o nosso 
mercado”, analisou. 

Claro que a tecnologia da Huawei é o principal 

SEGURANÇA E 
PRATICIDADE: 
VÁ DE BIKE, TURBINADA 
COM SOLUÇÕES 
HUAWEI

A transformação digital tornará as cidades em 
lugares cada vez mais inteligentes. Um dos setores 
mais afetados com as novidades proporcionadas 
pelas tecnologias emergentes é a mobilidade. Prova 
disso é o número cada vez maior de alternativas 
aos carros nas ruas. Segundo o IBGE e a Abraciclo, 
o Brasil já têm mais bicicletas do que automóveis: 
70 milhões frente a 50 milhões.

Junta-se este fato ao modelo de economia 
compartilhada cada vez mais propagado 
pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil, e 
encontramos um mercado em verdadeira ebulição 
no país, com bicicletas e patinetes. Este mês, 
inclusive, São Paulo recebeu mais uma novidade: 
um dos principais players deste setor anunciou a 
disponibilidade da e-bike, uma bicicleta elétrica 
compartilhada.

Mas sabemos que junto com novidades chegam 
também novos desafios. No mercado de bicicletas 
compartilhadas, um dos principais é a questão da 
segurança destes equipamentos. Pensando nisso, 
a Huawei, líder global em soluções de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC), desenvolveu 
uma solução de gerenciamento baseada na 
tecnologia NB-IoT (Banda estreita IoT) que protege 
estes equipamentos de furtos e vandalismo.

O sistema da Huawei para segurança de bicicletas 
já é utilizado por mais de duas milhões de e-bikes 
da cidade chinesa de Zhengzhou. Para acabar 
com os frequentes problemas de furtos, a Huawei, 
em parceria com a China Mobile e a Tendency 

(Zhejiang Tendency Technology Co., Ltd.), equipou 
as e-bikes com placas anti-furto, dispositivos de 
comunicação e módulos GPS. Com estes itens, as 
bicicletas passaram a contar com rastreamento 
anti-roubo, alerta de incêndio e alarmes de energia, 
entre outros.

Um mês após o lançamento do projeto, o 
Departamento de Segurança Pública Municipal 
de Zhengzhou declarou que a taxa de resolução 
bem-sucedida para roubo de bicicleta elétrica 
licenciada aumentou para mais de 60%, ajudando 
a garantir a segurança dos equipamentos e da 
população na cidade.

E engana-se quem pensa que esta tecnologia 
precisa de muita energia ou banda. Marcelo 
Yamamoto, Diretor de Estratégia e Marketing 
para IoT da Huawei do Brasil explica que o NB-
IoT (ou IoT de banda estreita – em tradução livre) 
tecnologia otimizada para a transmissão de taxas 
de dados até 200 Kbps com baixíssimo consumo 
de energia. Isso viabiliza a conexão de bilhões de 
dispositivos usados na comunicação de máquina 
para máquina - a Internet das Coisas (IoT). “O 
NB-IoT precisa de apenas 200kHz do espectro 
de frequências (daí o nome ‘banda estreita’), o 
que significa que pode rodar adjacente a redes 
celulares 3G e 4G existentes e ser usado para 
diversas finalidades: desde o monitoramento de 
bicicletas compartilhadas até redes de logística, 
animais no pasto, fechaduras inteligentes, enfim 
uma lista virtualmente infinita de aplicações,” 
conclui Yamamoto.

fator para a tomada de decisão das empresas. 
Para a Ramo, as soluções e serviços de Cloud 
da Huawei atendem as expectativas de seus 
clientes, em termos de qualidade, disponibilidade 
e velocidade. Além disso, o processamento e a 
segurança de dados na nuvem também são 
fatores importantes.  

“O modelo de parceria da Huawei é completo 
e traz muitos benefícios para os clientes da 
Ramo, que tem uma rede extensa de parceiros 
cobrindo todo o território nacional para a solução 
do ERP SAP Business One na nuvem. Ser parceiro 
Huawei consolida dois vetores importantes para 
a Ramo, que são o modelo comercial vantajoso 
e a competência técnica, com produtos de alta 
tecnologia da Huawei”, explicou Décio Krakauer, 
presidente da Ramo. 

Além dos negócios, as empresas também já 
realizam ações conjuntas, como o Ramo Day, 
que contou com o patrocínio da Huawei. O evento, 
que acontece duas vezes ao ano, reúne todos os 
parceiros nacionais da Ramo Sistemas.
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Décio Krakauer, 
presidente da Ramo
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STREAMING, UMA TENDÊNCIA 
QUE CHEGOU PARA FICAR
Conjunto de festivais culturais que acontece nos EUA, o SXSW deste ano confirmou a tendência do 
crescimento do streaming como fator transformador do cotidiano e, também, de toda a indústria do 
entretenimento. A consequência é o crescimento subsequente da infraestrutura: mais fibra óptica, 
surgimento do 5G, operadoras oferecendo mais dados, telas maiores e com mais resolução, ou seja, 
uma verdadeira revolução! 

À medida que os telefones celulares se tornaram mais avançados, vimos também a evolução dos 
conteúdos que consumimos neles. Não faz muito tempo que ficamos impressionados com o fato de 
podermos compartilhar imagens em nossos aparelhos ou ouvir música. Mas, agora, seu smartphone 
também é usado para streaming de games, vídeo HD, consumindo álbuns inteiros e proporcionando 
uma experiência online próxima daquela que o usuário teria em um desktop. 

Nos próximos anos, à medida que as redes 5G se tornarem predominantes e uma conexão de alta 
velocidade e baixa latência estiver amplamente disponível para os consumidores, as marcas criarão 
experiências de realidade mista e imersiva, como a chamada holográfica que foi demonstrada pela 
operadora OI, e que utiliza infraestrutura 5G da Huawei,  realizada em março, em Búzios (RJ).

Confira como os setores da indústria de entretenimento já estão sendo transformados pelo fenômeno 
do streaming.

GAMES

O mercado de games no Brasil, 
onde há quase 400 empresas 
a t u a n t e s , c o n q u i s t o u 
destaque ao movimentar em 
torno de US$ 1,5 bilhão em 
2017, de acordo com dados 
a Escola Gracom.  A América 
Latina, por exemplo, deve 
faturar cerca de US$ 134 
bilhões em 2018, sendo que o 
segmento de games voltados 
para plataformas móveis deve 
crescer 19%, superando as 
indústrias de cinema e música 
juntas, de acordo com um 
estudo da Headway, empresa 
de marketing global.

MÚSICA

Já a indústria da música, que 
durante 15 anos registrou 
declínio significativo de 
receita, apresentou uma 
retomada, com o engajamento 
dos fãs com as plataformas 
de streaming de áudio de 
assinaturas pagas. De acordo 
com estatísticas do The 
International Federation of 
the Phonographic Industry 
(IFPI), em 2017, uma série de 
fluxos de receitas impactaram 
no número global do ano, US$ 
9,4 bi, sendo que streaming 
representou o maior fluxo com 
38% do total, seguido por 30% 
do físico.   

CINEMA

O cinema teve reações 
mistas, com muitos diretores 
abraçando o Netflix. Mas este 
crescimento e revolução na 
produção de conteúdo e 
transmissão só pode ocorrer 
com a devida infraestrutura 
instalada: storage, Cloud, fibra 
óptica, antenas que possam 
armazenar uma quantidade 
inimaginável de dados e 
traduzi-las para o usuário 
sem a latência ainda existente 
nos dias de hoje. Enfim, as 
melhorias na conectividade 
de rede irão alterar a maneira 
como consumimos dados em 
nossos dispositivos móveis.

O impacto da Lei 
das Antenas para 
viabilizar o 5G

O debate sobre a Lei das Antenas retornou com força nos últimos meses em São Paulo. Em trâmite 
desde 2013 na Câmara Municipal de São Paulo, o projeto para atualização da legislação municipal 
tem como objetivo regulamentar a instalação de antenas de telecomunicações e deverá ser votado 
ainda este ano, mas depende do resultado da CPI que foi implantada para discutir o tema. 

Entretanto, o mundo já está vivenciando uma grande e radical mudança no cenário da conectividade 
nas telecomunicações com o anúncio das primeiras implementações comerciais da tecnologia 
5G em países como Coreia do Sul e Uruguai. A adoção da tecnologia no Brasil tornará o desafio da 
atualização da infraestrutura ainda mais premente pois, ao utilizar frequências mais elevadas, exigir-
se-á a instalação de um grande número de antenas para seu funcionamento perfeito, esbarrando 
no gargalo da Lei das Antenas.

Para enfrentar esse desafio assim que as regras mudarem, as empresas detentoras de torres 
no Brasil – que são afiliadas à Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a 
ABRINTEL – já contam com ambiciosos planos de investimentos visando a melhoria da infraestrutura 
de telecomunicações em São Paulo, com o consequente incremento na qualidade do serviço e na 
geração direta e indireta de empregos, dentre outros benefícios, conforme destaca o estudo “São 
Paulo: É possível ser a capital digital da América Latina?”, feito pela ABRINTEL.

A pressão dos usuários em experimentar essa nova tecnologia que proporcionará uma experiência e 
vantagens sem precedentes, dentre elas, estão taxas de 20Gbps de download (eMBB) que permitem 
assistir filmes em 4K no celular, latência de até 10ms (uRLLC) que tornará os games ainda mais 
reais, até 1Milhão de conexões por KM2 (mMTC) e novos serviços como veículos autônomos. Todas 
essas vantagens ajudarão a fazer com que as cidades finalmente aprovem regras para a instalação 
de novas antenas.

O avanço tecnológico é realmente o principal motor que vai gerar novas experiências e oportunidade 
de negócios para a população. Para que se desenvolva de maneira plena, um ecossistema propício por 
parte das cidades é necessário. Leis de compartilhamento e agilidade na aprovação de construção de 
novas estações rádio base são vitais para que essas novas tecnologias se consolidem, dinamizando 
a economia 4.0 e tornando a sociedade digital uma realidade. 

NICOLAS DRIESEN é Diretor de Tecnologia da Huawei do Brasil
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Nicolas Driesen
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A GARRA DE QUEM TEVE DE 
REAPRENDER A VIVER
Dinamismo é a palavra que marca a vida de 
Fábio Queiroz. Dedicado ao trabalho e à família, 
o engenheiro tem sede de conhecimento, de 
compartilhar experiências e de enfrentar desafios. 
Desde 2015, Fábio trabalha na Huawei como 
analista assistente na área de TI e já participou 
de vários projetos interessantes. E vibrou com 
cada um deles.

Mas há sete anos, teve de conviver com outra 
palavra: superação. No dia 27 de setembro de 
2011, Fábio acordou se sentindo mal. Em pouco 
tempo, dores agudas o levaram a um hospital. 
Seis meses e meio depois, acordou com 1/3 
de seu peso e sem conseguir falar por conta 
de uma traqueostomia. Aos poucos, percebeu 
outras sequelas: a perda da audição e limitação 
no movimento de alguns dedos. Era preciso 
reaprender o básico, andar, movimentar-se e falar.

Sua disposição seria testada. Com a informação 
sobre a deficiência auditiva incluída em seu 
currículo, vieram as entrevistas de trabalho e 
a percepção de que havia um descolamento da 
sua capacidade técnica dos cargos oferecidos. 
“Minha deficiência auditiva não limita minha 
capacidade intelectual e meu conhecimento 
técnico”, ressaltou.

Esse foi o entendimento da Huawei quando o 
contratou, de que não haveria limitações. “Foi 
sensacional, eu iria trabalhar com TI em uma 
companhia de TI”, comemorou.

E desafios não lhe faltaram. Em um projeto de 
outsourcing, por exemplo, assumiu a tarefa – 
considerada quase que impossível – de implantar 
um novo sistema em um prazo correspondente a 
1/3 do que já era considerado o tempo mínimo. 
“Com dedicação e cooperação, tudo deu certo”, 
ressaltou. A lição aprendida foi a de afastar o 

pessimismo, assumir responsabilidades e fazer 
as coisas acontecerem.

Com isso em mente, também participou de outro 
projeto importante: montar um laboratório com 
a solução Huawei Safe City para ser exibido em 
um grande evento. E no prazo de 14 dias além da 
necessidade de lidar com uma rede complexa 
com vários recursos, muitos dos quais não tinha 
familiaridade. A finalidade de exibir em tempo real 
a capacidade da plataforma de reconhecimento 
facial e de outros itens, como placas de carros, 
foi cumprida com sucesso.

Ao lado da esposa e de seus três filhos, Queiroz 
compartilha o que aprendeu na empresa.  “A 
cultura chinesa não apenas valoriza quem se 
esforça e apresenta resultados, mas também a 
proatividade”, finalizou. Este ano, ele assumiu a 
posição de UC&C Engenheiro passando a integrar 
a EBG (Brazil Enterprise Delivery &Services)

“O que eu percebi naquele  momento era que 
eu deveria  tirar vantagem de ter recebido 
outra chance, estar vivo e poder  começar de 
novo”, comentou Queiroz.
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