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Um ano muito importante começou para a Huawei. Ao longo de 2018, 
vamos iniciar as celebrações dos 20 anos de operações da Huawei no 
Brasil.

No final da década de 1990, a Huawei já era uma empresa com participação relevante no setor de 
telecomunicações na China e decidiu expandir para o Mercado internacional, começando por países 
mais estratégicos. 

O Brasil foi um dos escolhidos e desde então temos trabalhado com muita dedicação para servir 
nossos clientes no país. Em pouco tempo, começamos a apoiar os clientes brasileiros na digitalização 
de suas redes. Quando o 3G chegou, nossa participação no Mercado brasileiro já era sólida. 

Hoje, a Huawei tem orgulho de apoiar todas as operadoras do país na construção de redes 4G, já 
tendo inclusive participado da construção da primeira rede 4,5G da América Latina, em Brasilia.

Nos últimos 20 anos, nos dedicamos a apoiar nossos clientes e parceiros a conectar os brasileiros. 
Esse é o nosso DNA, que traduz nossa visão de levar o mundo digital a todas as pessoas, lares e 
organizações para um mundo totalmente conectado e inteligente.

Durante o Mobile World Congress 2018, realizado recentemente em Barcelona, fomos os primeiros 
a lançar um portfólio completo de soluções 5G de acordo com a padronização mais recente da 
3GPP. Por meio da cloudficação das redes de telecomunicações, as operadoras terão oportunidades 
ilimitadas de criar novos negócios e novas formas de gerar receita. Serão as protagonistas da 
transformação digital.

Continuaremos empenhados a ampliar investimentos no Brasil, gerar inovações e compartilhar 
sucesso. Esse tem sido o nosso compromisso pelos últimos 20 anos e continuará a ser nossa razão 
de existir. 

Construa o novo mundo digital conosco.

20 ANOS NO 
BRASIL PARA 
O BRASIL  

0 ANOS DE OPERAÇÕES DA HUAWEI NO BRASIL.
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CEO HUAWEI DO BRASIL Yao Wei



Desde então, a empresa tem 
liderado esforços no país, 
criando empregos, cultivando 
profissionais e contribuindo 
para o crescimento econômico 
local. Por meio de parcerias 
com empresas como Telekom 
Malaysia, Maxis e Celcom, a 
Huawei tem possibilitado a 
melhoria da qualidade dos 
serviços de comunicação, 
com produtos e soluções que 
atendem mais de 80% dos 
malaios, contribuindo para a 
transformação digital do país. 

COM O APOIO DO GOVERNO 
E DE PARCERIAS LOCAIS, A 
HUAWEI MALÁSIA TRABALHA 
PARA A TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL DO PAÍS

Em 2002, a Huawei instalou-se 
na Malásia e uniu-se a parceiros 
locais para a construção de uma 
grande rede de infraestrutura 
de comunicações, envolvendo 
o projeto de banda larga de 
alta velocidade (HSBB) e a 
construção de rede 4G. 

M A L Á S I A : 
P I O N E I R I S M O  N A  E C O N O M I A  D I G I TA L

HUAWEI NO MUNDO

A importancia dada pelo 
governo da Malásia à economia 
digital fica evidente quando 
se volta o olhar para as ações 
implementadas na última 
década. Em 2008, o governo 
lançou oficialmente a iniciativa 
High Speed Broadband, parte 
da Iniciativa Nacional de 
Banda Larga, um modelo 
de parceria público-privado 
que compartilha os riscos e 
benefícios com seus parceiros. 
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O investimento com foco na 
infraestrutura de tecnologias 
da informação e comunicação 
(TIC) rendeu diversos frutos. 

Em 2014, a economia do país 
cresceu 64% - um dos mais 
rápidos crescimentos desde 
a crise financeira de 2008 -, 
resultando na criação de 100 
mil novos empregos. Outro 
dado que salta aos olhos: em 
2016, a economia digital gerou 
17% do PIB do país, tornando-o 
um modelo para outros da 

região. De acordo com o Global 
Connectivity Index (GCI) de 
2017 da Huawei, a Malásia 
subiu quatro pontos para um 
ranking de 24, demonstrando 
ser um dos países de mais 
rápido crescimento em 
termos de desenvolvimento de 
infraestrutura de TIC. 

O impressionante desempenho 
digital da Malásia vem da sua 
gestão ativa e do apoio político 
às tecnologias da informação 
e comunicação. As lideranças 

governamentais perceberam 
que os dividendos digitais 
devem ser compartilhados 
entre todos os cidadãos para 
que se possa impulsionar o 
crescimento econômico real 
e aumentar a competitividade 
do país. Assim, a economia 
digital tornou-se um dos 
principais impulsionadores 
do desenvolvimento econômico 
malaio e a TIC desempenha um 
papel crucial como facilitadora 
da construção de infraestrutura 
para a economia digital. 

“ESTE É O RESULTADO DE ESFORÇOS 

CONTÍNUOS E DE UM TRABALHO 

LADO A LADO COM O GOVERNO  

DA MALÁSIA”, 

analisa Abraham Liu Kang,  
CEO da Huawei Malásia.

“CONSEGUIMOS DESENVOLVER E 

MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE 

TIC E APOIAR A META DO GOVERNO 

DE SE TORNAR UMA NAÇÃO 

DESENVOLVIDA NOS PRÓXIMOS 

ANOS. TEMOS UM IMENSO ORGULHO 

EM SERMOS PARCEIROS NA VIAGEM 

DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL  

DA MALÁSIA.”



MCTIC E HUAWEI ASSINAM ACORDO PARA 
ACELERAR INOVAÇÕES EM TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
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COLABORAÇÃO ESTRATÉGICA PARA GARANTIR A INOVAÇÃO

No dia 29 de dezembro de 2017, o Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC) e a Huawei assinaram um Memorando 
de Entendimento que promove a colaboração 
estratégica em programas inovadores de 
pesquisa, cooperação técnica e desenvolvimento 
em áreas prioritárias dos serviços de 
telecomunicações e tecnologia da informação. 
A cooperação descrita no memorando abrange 
estudos de viabilidade técnica e mercadológica 
para a expansão e melhoria da banda larga no 
território brasileiro por meio da tecnologia 
5G e de redes de fibra ótica. Ele inclui ainda 
recomendações de políticas públicas para 
fomentar aplicações de cidades inteligentes 
e seguras, adoção massiva da computação em 
nuvem e preparação do ecossistema de internet 
das coisas (IoT), bem como desenvolvimento de 
talentos no setor de tecnologias da informação 
e comunicação (TIC).

“A internet é um direito fundamental 
do cidadão e o Ministério está 
empenhado em levá-la a todas 
as localidades, para que todos 
os brasileiros tenham acesso ao 
conhecimento”, afirmou o ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
Gilberto Kassab. 

Na ocasião, ele também prestou um 
agradecimento a Huawei do Brasil pelas 
iniciativas e investimentos que colaboram com 
a inclusão digital e social, na medida em que 
possibilitam que a conectividade chegue a um 
maior número de brasileiros.

A Huawei espera que o acordo promova 
resultados tangíveis na melhoria nos serviços 
de TIC – como a triplicação da quantidade 
de residências conectadas por fibra ótica e a 
duplicação do número de sites de banda larga 
móvel no Brasil –, que elevarão a contribuição 
do setor para mais de 10% do PIB. 

“A Huawei está muito feliz em 
reafirmar sua colaboração com 
o aperfeiçoamento dos serviços 
de tecnologias da informação e 
comunicação no Brasil”, declarou Yao 
Wei, o CEO da Huawei do Brasil. 

“Próximos a completar o vigésimo 
aniversário da operação brasileira, 
estamos totalmente comprometidos 
em ampliar investimentos e em 
compartilhar o conhecimento obtido 
por meio de nossa operação em mais 
de 170 países e de investimentos 
c o n t í n u o s  e m  p e s q u i s a  e 
desenvolvimento”, complementou.

Com validade de cinco anos, o Memorando prevê o 
aprofundamento de estudos setoriais relevantes 
para estimular a expansão do uso de redes e 
dos serviços de telecomunicações de interesse 
público em benefício da população brasileira. 
A cooperação estratégica também enfatiza 
a criação de oportunidades de investimento 
e estímulo ao desenvolvimento tecnológico e 
industrial em ambiente competitivo, para apoiar 
o processo de transformação digital.
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YAO WEI, O CEO DA HUAWEI DO BRASIL
GILBERTO KASSAB, MINISTRO DA CIÊNCIA,  

TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES, 
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MWC

Rumo a 
um mundo 
inteligente
Saiba tudo sobre a participação 
da Huawei na edição 2018 do 
Mobile World Congress, principal 
palco global sobre mobilidade
NOVIDADES EM 5G, REDES BASEADAS EM CLOUD, VÍDEO E INTERNET DAS COISAS (IOT) FORAM 

ALGUNS DOS TEMAS APRESENTADOS PELA HUAWEI DURANTE O MOBILE WORLD CONGRESS – 

MWC 2018, REALIZADO EM BARCELONA DE 26 DE FEVEREIRO A 1º DE MARÇO. NA OCASIÃO, A 

HUAWEI APRESENTOU INOVADORAS TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES PARA A EVOLUÇÃO DAS REDES 

DE COMUNICAÇÕES, MOSTROU OS RESULTADOS DE SEU TRABALHO COM MAIS DE 300 PARCEIROS 

E LANÇOU MAIS DE 20 NOVOS PRODUTOS E SOLUÇÕES.



CONFIRA COMO FOI 
A PARTICIPAÇÃO DA 
HUAWEI NO PRINCIPAL 
PALCO GLOBAL SOBRE 
MOBILIDADE.

MERCADOS EMERGENTES NO MUNDO DIGITAL
Em 2017, mais de 450 milhões de pessoas ao 
redor do mundo conectaram-se à internet móvel 
e mais de 30 milhões de famílias tiveram acesso 
a serviços de banda larga. Porém, nem todos os 
números são positivos: três bilhões de pessoas 
ainda não têm acesso à rede mundial, 870 
milhões sequer possuem aparelho celular e mais 
de um bilhão de famílias ainda não possuem 
conexão de banda larga. 

Este cenário, no entanto, tende a melhorar num 
futuro próximo, em que o acesso à internet 
se tornará um direito básico. Nos mercados 
emergentes, nos próximos cinco anos mais de um 
bilhão de pessoas serão conectadas e o tráfego 
resultante aumentará de cinco a dez vezes, o que 
oferecerá oportunidades significativas para as 
operadoras de telecomunicações. No entanto, 
existem muitos obstáculos que impedem o 
desenvolvimento da rede nestes mercados, 
como infraestrutura e ecossistemas industriais, 
o que retarda o crescimento da receita e eleva os 
custos de construção, operação e manutenção 
da rede. A insuficiente infraestrutura de 
tecnologias da informação e comunicação exige 
que os governos introduzam um projeto de alto 
nível e um planejamento unificado e que haja 
suporte da indústria em áreas não conectadas.

Durante o MWC 2018, a Huawei reforçou seu 
compromisso em acelerar a transformação digital 
dos mercados emergentes e compartilhou com o 
público presente diversas iniciativas inovadoras 
realizadas em cooperação com operadoras, 
líderes governamentais e empresariais para 
melhorar a conectividade ao redor do mundo. Em 
2017, mais de 30 alianças foram estabelecidas 
para maximizar a eficiência de investimento das 
infraestruturas, principalmente em mercados 
emergentes. 
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“A atuação da Huawei no MWC este ano teve três 
características notáveis. Primeiro: experiência 
real. Exploramos a indústria em nós mesmos, 
e tivemos mais de 300 operadoras e parceiros 
conosco, mostrando nossas tecnologias de 
ponta e serviços em ação, incluindo 5G, vídeo 
e IoT. Em segundo lugar, foco no sucesso do 
negócio. Lançamos uma série de soluções 
específicas de cenário para indivíduos, casas 
e empresas, incluindo soluções de sites para 
todos os cenários, banda larga doméstica de alta 
qualidade e sinergia da rede em nuvem. E, por 
fim, apresentamos nossos principais produtos e 
soluções, incluindo 5G, Intent-Driven Network, 
a plataforma OTIN da AUTIN e as soluções de 
memória flash Dorado18000”, disse Ken Hu, 
CEO rotativo da empresa. “Além disso, tivemos 
a oportunidade de conversar com líderes da 
indústria em nossos estandes para discutir 
como ela deve se desenvolver”, complementou
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“Para capitalizar as vastas 
oportunidades nos mercados 
emergentes, as operadoras 
precisam oferecer um melhor 
serviço baseado em cenários 
e  acelerar  seu retor no 
sobre investimento (ROI)”, 
afirmou Zhou Jianjun, vice-
presidente global da unidade 
de operadoras da Huawei.

No Brasil, uma das soluções 
desenvolvidas localmente 
foi o Lite Site, macrocélula 
incorporada a postes de 
iluminação que auxiliam as 
operadoras na aquisição 
de sites. Com o Lite Site, 
a s  o p e r a d o r a s  p o d e m 
garantir cobertura em áreas 
densamente povoadas com 
segurança e eficiência, com 
redução de custos operacionais 
e do impacto visual.

A  te c n o lo g i a  d e  c lo u d 
computing CloudAIR maximiza 
a eficiência espectral na 
Índia e Tailândia. Ao contrário 
das soluções tradicionais de 
compartilhamento de espectro, 
CloudAIR oferece cloudification 
de espectro para permitir 
que diferentes tecnologias 

de acesso de rádio (RATs) 
compartilhem dinamicamente 
recursos de espectro.

Na África, a solução RuralStar 
f o i  d e s e n v o l v i d a  p a r a 
melhorar a cobertura da 
rede local em áreas rurais 
remotas. Aproximadamente 80 
milhões de usuários já foram 
atendidos, e 40 mil estações 
base atualizadas deverão ser 
implantadas no final deste 
ano, atendendo a 180 milhões 
de usuários.

Na Mongólia, Filipinas, África 
do Sul e Sri Lanka, wireless-to-
the-x (WTTx) fornece serviços 
de banda larga domésticos 
mais rentáveis. Ao longo de um 
ano, na Mongólia e Marrocos, as 
conexões de banda larga são 
fornecidas para 10% e 5% das 
famílias, respectivamente. Na 
Arábia Saudita e no Egito, os 
cabos de cobre tradicionais 
serão introduzidos para 
melhorar a experiência do 
usuário.

O Mobile Money impulsiona 
a inclusão financeira no 
Quênia. Os operadores usam 

dinheiro móvel para entregar 
transações bancárias básicas e 
direcionar serviços financeiros 
inclusivos em áreas rurais não 
bancarizadas.

A HORA DO 5G

O 5G foi a sensação do Mobile 
World Congress, e a Huawei 
teve destaque ao lançar uma 
linha completa de soluções 
5G em nuvem, completas e 
inteiramente baseadas nos 
padrões 3GPP, incluindo as 
redes central e bearer, a 
estação base e os terminais. 
Os produtos são os únicos 
disponíveis na indústria para 
fornecer capacidades 5G E2E. 

A primeira onda da implantação 
5G ocorrerá em edifícios e áreas 
urbanas densamente povoadas. 
Diversos tipos de instalações 
são necessários para acomodar 
as necessidades de cenários 
de implantação complexos, 
oferecendo cobertura contínua 
e atendendo aos requisitos 
de capacidade de hotspots 
internos e externos.



HUAWEI TOGETHER  |  12

Os produtos 5G da Huawei suportam onda 
milimétrica (mmWave), C-band e todas as 
frequências de banda Sub-3 GHz, além de cobrir 
todos os tipos de instalações, incluindo torres, 
polos e small cells. 

Também foram lançados o C-band 64T64R e o 
32T32E Massive MIMO AAUs para fornecer uma 
experiência Gbps ubíqua. Esses AAUs suportam 
grandes larguras de banda de 200 MHz e 3D 
beamforming para cobrir edifícios, oferecer 
cobertura uniforme e atender as demandas de 
vários outros cenários. 

A cobertura pode ser ajustada de forma flexível 
para otimizar a experiência dos usuários em 
pontos próximos e distantes, gerando um 
aumento de 20 a 30 vezes na capacidade da rede. 
Os produtos mmWave são ideais para suportar 
largura de banda de 1 GHz. A potência isotrópica 
radiada equivalente (EIRP, na sigla em inglês) 
das antenas alcançam 65 dBm. 

Os recém-lançados produtos compactos 
5G Massive MIMO funcionando em C-band e 
mmWave permitem a implantação nos postes 
de luz das ruas para cobrir a falta de cobertura 
e melhorar a capacidade do hotspot. O 5G 
LampSite oferece compatibilidade inversa com 
a 4G. Os cabos existentes das redes CAT6A ou 
fibra ótica podem ser usados para atingir uma 
coimplantação 4G e 5G interna sem nenhum 
ajuste de cabos ou nova instalação. 

Na era 5G, as instalações wireless serão 
implantadas em cenários de redes híbridas 
D-Ran e C-Ran. 

A Huawei lançou o BBU5900 e o CBU5900 para 
atender instalações distribuídas e centralizadas, 
respectivamente. O BBU5900 é a solução mais 
altamente integrada atualmente disponível 
na indústria. Ela suporta todas as RATs (2G, 
3G, 4G e 5G), todas as frequências de banda e 
oferece 50 Gbps de capacidade backhaul para 
atender as necessidades de desenvolvimento em 
longo prazo dos serviços 5G. O CBU5900 conta 
com implantação centralizada de um grande 
número de unidades baseband para suportar a 
arquitetura C-RAN. 

O uso do CBU5900 ajuda a simplificar instalações 
remotas, reduz as demandas por salas de 
equipamentos com ar-condicionado e contribui 
com a rápida sincronização do clock satélite em 
toda a rede. Essa abordagem também reduz o 
número de visitas ao local durante a manutenção 
e a instalação e reduz consideravelmente os 
futuros custos com manutenção e expansão. 
Além disso, ela melhorará o desempenho de toda 
a rede por meio de uma estreita coordenação 
em larga escala. 

REDE 5G BEARER 
As redes 5G devem contar com capacidade de 
transmissão 10 GE local e 50 GE/100 GE dos 
cabos de fibra ótica para os anéis de acesso, 
atendendo aos requisitos de banda ultra larga 
de múltiplos serviços 5G eMBB. Em um cenário 
C-RAN, a velocidade de transmissão entre a sala 
de equipamentos centralizados e o local deve 
alcançar 100 Gbps.  

Este lançamento inclui uma gama de 
combinações de produtos 5G bearer da Huawei 
que são adequados para vários cenários, usam 
diferentes mídias e muitas formas distintas. 
Em cenários backhaul, os produtos da série 5G 
microwave são capazes de oferecer 10 Gbps de 
taxa de dados e 25 µs de baixa latência quando 
as bandas de frequência microwave tradicionais 
são usadas. 

Os roteadores de fatiamento adaptativo 50 
GE/100 GE suportam a evolução perfeita da 
10 GE para a 50 GE e 100 GE. Isto permite que 
as operadoras executem a implantação sob 
demanda. A solução active FO OTN fronthaul 
suporta até 15 canais de acesso para serviço, 
hitless switching (troca de canal sem afetar 
outros canais) e acesso integrado a múltiplos 
serviços. A solução Centralized WDM fronthaul 
usa inovadores módulos óticos sem cores para 
simplificar a entrega e a operação e manutenção 
(O&M) local. 

Já a solução Huawei X-Haul 5G bearer suporta 
múltiplas tecnologias, tais como IP, OTN e 
microwave. O objetivo é ajudar as operadoras 
a resolverem problemas nas redes bearer em 
implantações 5G de larga escala. 



Redes 5G Centrais: habilitando a digitalização 
de toda a indústria por meio de uma arquitetura 
all-cloud e implantação sob demanda 

Com base na arquitetura all-cloud, a solução 
5G core network da Huawei usa arquitetura 
centrada no microsserviço (MCA) para suportar 
simultaneamente 2G, 3G, 4G e 5G e permitir a 
evolução perfeita de não autônoma (NSA, na 
sigla em inglês) para autônoma (SA, na sigla 
em inglês). 

Enquanto isso, ao contrário da arquitetura de 
rede tradicional, a rede 5G all-cloud core da 
Huawei utiliza uma arquitetura distribuída com 
base no plano de controle e na separação do 
plano de usuário (CUPS, na sigla em inglês) 
para ajudar as operadoras a implantar um 
plano de controle na DC central e implantar 

com flexibilidade o plano de usuário de acordo 
com os cenários de serviço. Por exemplo, para 
serviços eMBB como realidade aumentada (AR) / 
realidade virtual (VR) e HD IPTV na WTTx, o plano 
de usuário pode ser implantando no borda da 
rede para minimizar o tráfego rotatório na rede 
backbone, atingir latência ultrabaixa e erradicar 
o congestionamento. 

A rede all-cloud 5G core também é a base 
do fatiamento da rede. Como novo modelo 
de negócios da era 5G, o fatiamento da rede 
ajudará as operadoras a fornecer vários serviços 
por meio de uma única rede. Isto permitirá a 
transformação dos negócios de um mercado de 
massa para um mercado de indústria vertical, 
ao mesmo tempo em que suporta a digitalização 
de toda a indústria. 



HUAWEI TOGETHER É UMA PUBLICAÇÃO DA HUAWEI 

14
Terminal 5G: único produto comercial com 
tamanho reduzido e baixo consumo para fornecer 
uma experiência de acesso similar à da fibra em 
uma banda larga residencial sem fios 

A Huawei também lançou uma gama de terminais 
5G no MWC 2018. O equipamento 5G no local do 
cliente (CPE, na sigla em inglês) é desenvolvido 
com base nos padrões 3GPP e arquitetura de 
chipset. 

Ele possui tamanho compacto, baixo consumo 
de energia e é altamente portátil. Como o menor 
terminal comercial 5G do mundo, ele suporta 
C-band e mmWave. Em Seoul, na Coréia do Sul, 
e no Canadá, houve a primeira onda global de 
assinantes 5G que usam os terminais comerciais 
5G da Huawei. Com base na 3.5 GHz e mmWave, 
os usuários podem desfrutar de uma experiência 
similar à da fibra em serviços de banda larga 
residencial sem fios com uma taxa que supera 
2 Gbps. 

Além disso, a Huawei lançará smartphones 5G 
em 2019. O ano de 2018 será lembrado como o 
primeiro ano a marcar o início da era 5G. 

Usando uma linha completa de soluções de 
produtos 5G E2E líderes e maduros para todos 
os cenários, a Huawei realizou a implantação 
contínua de instalações 5G em mais de dez 
países, como China, Coreia, Canadá, Alemanha, 
Reino Unido e Itália. Em áreas urbanas 
densamente povoadas típicas, essas soluções 
de produtos forneceram taxa de acesso ubíquo 
de Gbps, centenas de Mbps de experiência de 
acesso interno e mais de 20 Gbps de capacidade 
da cell. 

5G NOS EQUIPAMENTOS DE MICRO-ONDAS
No MWC 2018, a Huawei anunciou o lançamento 
comercial do primeiro equipamento de micro-
ondas pronto para o 5G, que aprimora aspectos 
relacionados a largura de banda e latência e 
transmite serviços 4G e 5G em cenários de 
backhauls móveis em que recursos de fibra ótica 
não estão disponíveis.

A nova solução foi apresentada por Richard Jin, 
presidente da linha de produtos de transmissão. 

“A Huawei tem se dedicado à pesquisa e inovação 
da tecnologia de micro-ondas. O equipamento 
lançado irá promover o desenvolvimento de 
mais usos comerciais do 5G no futuro”, disse ele.

A solução usa técnicas como multiple-
input multiple-output (MIMO), agregação de 
portadoras (CA) e modulação 8KQAM, dentre 
outras, para atingir capacidade de transmissão 
de até 10 Gbps.

Ao adotar uma nova geração de chips e 
algoritmos otimizados, a micro-onda 5G reduz 
a latência de milhares de microssegundos para 
dezenas de microssegundos, mais baixa que a 
latência esperada para as redes 5G.



REDE ORIENTADA A INTENÇÃO
Uma das novas soluções lançadas pela Huawei no MWC 2018 foi a Intent-Driven 
Network. Essa tecnologia fará com que as redes definidas por software (SDN) 
evoluam para redes orientadas a intenção. Ao adotar tecnologias de cloud, big data e 
inteligência artificial, a solução incorpora inteligência, simplicidade e alta capacidade 
para entender a intenção do usuário e se configurar automaticamente, permitindo 
que as operadoras e empresas possam maximizar a experiência de seus usuários. 

A Huawei já participou da implementação de 38 SDNs globalmente, 
i n c l u i n d o  m a i s  d e  1 0 0  o p e r a d o r a s  d e  t e l e c o m u n i c a ç õ e s .  
“Se nós vamos nos dedicar a atender as demandas dos usuários por experiência e 
apoiar as operadoras nesse desafio, temos que construir uma rede que realmente 
foque na experiência”, disse Kevin Hu, presidente da linha de produtos de rede da 
empresa.



HUAWEI TOGETHER É UMA PUBLICAÇÃO DA HUAWEI 

16

www.huawei.com.br

RECONHECIMENTO PELA INOVAÇÃO
Durante o MWC 2018, a Huawei recebeu da 
GSMA o Prêmio 2018 de Contribuição Destaque 
para a Indústria Móvel, um reconhecimento 
por décadas de defesa a padrões de novas 
tecnologias, incentivo à transformação digital 
e construção do ecossistema digital.

Ken Hu, CEO rotativo e interino da Huawei, 
recebeu o prêmio em nome da empresa em 
uma cerimônia especial de premiação realizada 
durante o congresso. “Ao longo dos anos, 
trabalhamos com muitas tecnologias avançadas 
– 3G, 4G e agora 5G e outras tecnologias de TIC 
– para que mais pessoas possam se conectar 
e desfrutar de melhores serviços. Nesse 
momento, a Huawei conectou mais de um terço 
da população mundial. Estou orgulhoso do que 
alcançamos”, disse o executivo em seu discurso 
de agradecimento.
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CONDUZINDO A INOVAÇÃO
A Huawei se tornou a primeira fabricante de 
celulares do mundo a usar um smartphone com 
inteligência artificial (AI) para dirigir um carro. 

O projeto RoadReader amplia os limites da 
tecnologia de reconhecimento de objetos da 
Huawei e engloba a capacidade de aprendizagem, 
a velocidade e o desempenho de seus dispositivos 
alimentados com AI.

Ao contrário de outros carros sem motorista, que 
simplesmente detectam obstáculos, o Porsche 
Panamera foi transformadoem um veículo sem 
motorista que não apenas vê, mas também 
entende seu entorno. Ele pode distinguir entre 
mil objetos diferentes e aprender a tomar o curso 
de ação mais apropriado.

O projeto RoadReader está aproveitando a 
inteligência artificial já no Huawei Mate 10 
Pro. O dispositivo usa a AI para reconhecer 
automaticamente objetos como gatos, cachorros 
e alimentos, dentre outros, para ajudar as 
pessoas a tirar fotos como profissionais.

A maioria dos carros autônomos atualmente 
em desenvolvimento dependem do poder 
de computação de chips desenvolvidos por 
provedores de tecnologia de terceiros. No entanto, 
a Huawei usou a tecnologia já disponível em seus 
smartphones, demonstrando sua funcionalidade 
superior e capacidade para suportar até mesmo 
a tecnologia mais avançada desenvolvida para 
uso em carros autônomos.
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ENTREVISTA 
JORGE WADA

REUNIMOS CLIENTES E PARCEIROS 

DE TODO O MUNDO PARA DEBATER 

COMO A EVOLUÇÃO DAS REDES DE 

COMUNICAÇÕES PODE PROMOVER 

MELHOR CONEXÃO, EXPERIÊCIA E 

CRESCIMENTO DOS NEGÓCIOS. 

 PRIMEIRO FUNCIONÁRIO 
BRASILEIRO A SER 
CONTRATADO PELA 

HUAWEI
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ENTREVISTA 
JORGE WADA

No ano em que inicia as comemorações de  
20 anos de operações no Brasil, a Huawei 
consolida sua liderança tecnológica ao 
apresentar, durante o Mobile World Congress 
2018, em Barcelona, uma linha fim a fim de 
soluções tecnológicas para a quinta geração 
de telefonia móvel, o 5G

Jorge Wada, o primeiro funcionário 
brasileiro a ser contratado pela Huawei, 
hoje é vice-presidente da unidade de 
negócios de operadoras da empresa.  
Ao longo de sua trajetória, atuou 
ativamente no start-up, nas principais 
conquistas e na consolidação da 
Huawei como a maior empresa 
de telecomunicações do mundo, 
com faturamento de 92 bilhões de 
dólares em 2017 e reconhecida pelos 
investimentos massivos em pesquisa 
e desenvolvimento.

Jorge, que esteve no MWC em 
Barcelona, comenta os últimos 
lançamento da empresa e como a 
Huawei tem se posicionado para 
apoiar as operadoras na transição 
para a economia digital.
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A HUAWEI TEVE UM 
PAPEL PROTAGONISTA 
DURANTE O MWC EM 
BARCELONA. COMO ESTÁ A 
PREPARAÇÃO DA HUAWEI 
PARA O 5G?
O MWC é o principal palco global 
da mobilidade e a Huawei, líder 
no setor, apresentou as últimas 
novidades da indústria, com 
destaque para o caminho rumo 
à transformação digital e as 
novas tecnologias como 5G, All 
Cloud e IoT. Reunimos clientes 
e parceiros de todo o mundo 
para debater como a evolução 
das redes de comunicações 
pode promover melhor conexão, 
experiêcia e crescimento dos 
negócios. O 5G foi o principal 
tema do evento. Demonstramos 
nossas soluções fim a fim e 
apresentamos os resultados 
de trials obtidos com várias 
operadoras globais. Recebemos 
também os líderes de todas as 
operadoras brasileiras em nosso 
estande para conversarmos 
sobre seus principais desafios 
e sobre como podemos apoiá-
los nesse momento de tantas 
oportunidades no mercado.

COMO AS OPERADORAS 
PODEM SE PREPARAR 
PARA O 5G?
O 5G vai acelerar a transformação 
digital em uma velocidade nunca 
antes vista e as operadoras 
serão as protagonistas dessa 
transformação. Com mais 
velocidade, menor latência e 
vasta possibilidade de conexão, 
o 5G vai permitir uma ampla 
variedade de novos serviços para 
os mercados B2C e B2B. Para se 
prepararem para essa nova era, 
as operadoras precisam evoluir 
a infraestrutura para o 4.5G e 
acelerar a virtualização do core 
de suas redes. Como observamos 
na época do lançamento do 4G, 
as operadoras pioneiras no 5G 
terão mais oportunidades de se 
destacar e liderar o mercado.

QUAL SERÁ A PAUTA 
PRIORITÁRIA DAS 
OPERADORAS EM 2018?
No mundo todo as operadoras 
estão procurando formas 
de melhorar a eficiência, 
reduzindo custos de operação 
e encontrando novas formas 
de receita, e no Brasil isso 
não é diferente. Tecnologias 
inovadoras de gestão da 
q u a l i d a d e  d e  s e r v i ç o s , 
automação das redes com big 
data e soluções que apoiem na 

fidelização dos clientes estão 
sendo muito demandadas. 
Acreditamos também que 
a maior parte do CAPEX em 
infraestrutura será destinada 
a tecnologias que viabilizem o 
crescimento de receita a curto 
prazo, como o 4.5G e FTTH 
para serviços de dados e vídeo. 
Com um portfólio completo, 
incluindo redes, datacenters, 
software e serviços, a Huawei 
está comprometida a apoiar 
seus clientes a maximizar suas 
receitas enquanto preparam 
suas redes para o 5G. 

QUAIS SERÃO OS 
PRINCIPAIS DESAFIOS DAS 
OPERADORAS EM 2018?
Há temas da agenda regulatória 
que ainda precisam ser vencidos, 
como licenciamento de sites, a 
questão dos bens reversíveis 
e os fundos setoriais. De 
acordo com o Índice Global de 
Conectividade (GCI) da Huawei, o 
Brasil ainda ocupa uma posição 
intermediária de maturidade 
digital. Estamos empenhados 
em trabalhar com nosso clientes 
e parceiros para que a indústria 
de TIC vença esses desafios para 
que possam expandir suas redes 
e reduzir o gap entre o serviços 
de telecomunicações no Brasil 
e no restante do mundo.
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COMO VOCÊ AVALIA OS 
RESULTADOS DA HUAWEI 
EM 2017? 
No ano passado vimos uma 
retomada de investimentos das 
operadoras de telecomunicações, 
visto que em 2016 houve uma 
evidente retenção de CAPEX. 
Esse movimento fez com que 
a empresa tivesse um ótimo 
resultado relativo em 2017, 
com expressivo crescimento 
ano a ano em vendas, receita 
e rentabil idade. Tivemos 
muito êxito em projetos de 
modernização e virtualização de 
rede, principalmente nas áreas 
de core e TI, e no crescimento 
móvel em 4G e 4.5G.

 EM 2018, A HUAWEI 
INICIARÁ A CELEBRAÇÃO 
DE 20 ANOS NO BRASIL. 
COMO VOCÊ AVALIA ESSE 
PROGRESSO?
A Huawei teve um crescimento 
surpreendente no mundo todo. 
Em menos de três décadas, 
se tornou líder mundial de 
tecnologia e sinônimo de inovação 
em TIC. Quando a Huawei iniciou 
as operações no Brasil ainda era 
uma empresa relativamente 
desconhecida no país, porém já 
era possível notar que a cultura 
corporativa centrada no cliente, 
a alta qualidade dos produtos, 
o diferenciado investimento 
destinado a P&D e a eficiente 
competitividade comercial eram 

fatores que evidenciavam um 
futuro de sucesso da Huawei 
no Brasil.

COMO FOI O PROCESSO DE 
ENTRADA DA HUAWEI NO 
BRASIL?
No fim da década de 1990, o 
setor de telecomunicações no 
Brasil ainda estava defasado. 
O acesso a comunicações de 
qualidade era inacessível à 
grande parte da população. Na 
época em que a Huawei chegou 
ao país, o processo de privação 
e modernização do setor 
representavam uma grande 
promessa de que o cenário 
poderia mudar. A Huawei encarou 
o desafio de frente e se uniu às 
maiores operadoras do país, 
apoiando-as na democratização 
do acesso às telecomunicações.

QUAL FOI O MOMENTO 
DE VIRADA, NO QUAL A 
HUAWEI SE COLOCOU 
COMO UM PLAYER 
RELEVANTE NO BRASIL? 
Desde que a Huawei ingressou 
no mercado brasileiro, já 
demonstrou um sinal que 
a acompanha até hoje: a 
capacidade de desenvolvimento 
de soluções inovadoras. 
Enquanto a concorrência, que 
obtinha alta lucratividade 
com o legado, apresentava 
dificuldade em atualizar seu 
portfolio, a Huawei em pouco 

tempo desenvolvia e adaptava 
soluções para os novos padrões 
que estavam sendo criados. 

Isso se deve, principalmente, 
confome já mencionei, ao alto 
investimento dedicado a área 
de P&D, hoje estimado em 15% 
de toda receita global anual 
da Huawei. Essa capacidade 
de surpreender os clientes 
pelo comprometimento e 
investimentos em inovação foi 
sempre muito valorizada no 
mercado ao longo dos anos. 

OLHANDO PARA FRENTE, 
COMO SERÁ A ATUAÇÃO DA 
HUAWEI? 
A visão da Huawei é alavancar 
a transformação digital junto 
a seus parceiros estratégicos 
e  c o n s t r u i r  u m  m u n d o 
conectado e  intel igente, 
visando enriquecer a sociedade 
através da comunicação. 
Estamos trabalhando com 
empenho para desenvolver um 
ecossistema aberto, colaborativo 
e sustentável, com o intuito de 
fornecer melhores conexões e 
experiências para suportar os 
mercados B2C e B2B a ampliar 
as fronteiras dos negócios e 
avançar no caminho da nova era 
digital. O que fizemos pela voz no 
início dos anos 2000, estamos 
fazendo agora pelos dados e 
vídeo.
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A caminho 
do 5G

4.5G EVOLUTION 

É IMPLANTANDO 

PELA TELEFÔNICA 

NA AMÉRICA 

LATINA

AS NOVAS TECNOLOGIAS 

DO 4.5G EVOLUTION

Tecnologias como 4x4 MIMO, 
Carrier Aggregation e 256 
QAM melhoram efetivamente 
a capacidade da rede. No 
caso específico da 4x4 MIMO, 
ela melhora a capacidade, 
a cobertura e a experiência 
do usuário sem espectro ou 
estações base adicionais. 

Já  a  CloudAIR oferece 
cloudificação do espectro 
para permitir que diferentes 
tecnologias de acesso ao 
rádio compartilhem recursos 
de espectro dinamicamente, o 
que permite a evolução perfeita 
da rede. 

O 4.5G Evolution melhorará os 
atuais negócios MBB ao mesmo 
tempo em que os mantém no 
caminho para uma transição 
bem-sucedida para a 5G no 
futuro.
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Com a crescente popularidade do vídeo móvel 
e dos serviços de jogos online em tempo real, o 
tráfego de dados da Telefônica em smartphones 
tem crescido em ritmo acelerado. Para 
acompanhar esse crescimento, a operadora 
espanhola assinou com a Huawei o acordo 4.5G 
Evolution, que irá levar as primeiras implantações 
a Bogotá (Colômbia), Monterrei (México) e Rio de 
Janeiro. Nos próximos meses, a empresa planeja 
acessar pela primeira vez a tecnologia de rede 
4.5G dentro dessas cidades, onde introduzirá a 
4x4 MIMO, a Carrier Aggregation (CA), a 256-QAM 
e a CloudAIR (tecnologia própria da Huawei) em 
suas redes. 

Nesses locais, que demandam grandes 
quantidades de dados, o 4.5G Evolution 
aumentará a capacidade e o desempenho da 
rede móvel, oferecendo uma experiência melhor 
ao usuário. Além disso, com ele, o pico da taxa 
de transferência de downlink poderá chegar a 
até 1Gbps na rede comercial.

Outra novidade da parceria entre as duas 
gigantes do setor de telecomunicações e TICs 
foi a implantação de uma rede móvel de alta 
velocidade 4.5G na Alemanha, a fim de testar as 
aplicações das futuras redes 5G. A iniciativa faz 
parte do projeto conjunto TechCity, que atinge 
taxas de dados de até 1.65GBit/s em condições 
de laboratório. Para os testes em campo, foi 
criada uma rede piloto 4.5G em Munique. 

Além da melhoria da experiência para o usuário 
final, o 4.5G Evolution também habilitará novos 
serviços móveis para a Telefônica, como vídeo 
HD, WTTx, IoT celular e comunicações críticas, 
além de outros novos serviços móveis. A empresa 
considera levar essa tecnologia para outros 
países ainda em 2018.

O 4.5G EVOLUTION É UM DOS 
PRINCIPAIS PASSOS NO CAMINHO 

PARA A 5G. NOS DOIS ÚLTIMOS 
ANOS, A TELEFÔNICA E A HUAWEI 

FORAM RESPONSÁVEIS POR 
DIVERSAS INOVAÇÕES DESSAS 
TECNOLOGIAS NA INDÚSTRIA. 

AGORA É A HORA DE TRANSFERIR 
OS RESULTADOS DA INOVAÇÃO 

PARA REDES COMERCIAIS, 
LEVANDO A MELHOR EXPERIÊNCIA 

DE USUÁRIO PARA OS NOSSOS 
CLIENTES,

O 4.5G EVOLUTION AJUDARÁ 
A TELEFÔNICA A MELHORAR 

SEUS NEGÓCIOS AO INTRODUZIR 
TECNOLOGIAS 5G NAS REDES LTE 

EXISTENTES. SERVIÇOS COMO 
OS DA 5G E NOVOS MODELOS DE 
NEGÓCIOS QUE A 5G SUPORTARÁ 

PODERÃO SER LANÇADOS E 
DESENVOLVIDOS RAPIDAMENTE.,

afirma Juan Carlos García, diretor global de 
tecnologia e arquitetura da Telefônica.

Para Edward Deng, presidente da conta 
global da Telefônica na Huawei, a tecnologia 

auxiliará – e muito – os negócios da 
operadora.
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Inteligência tecnológica 
em prol de cidades  
mais seguras

SAFE CITY

Huawei Video Cloud consolida nova tendência 
tecnologica para a segurança pública

Colaboração de  
Ricardo Mansano, da Huawei
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A expansão de câmeras de segurança instaladas 
pelas cidades chama a atenção atualmente. 
Este fenômeno resulta em uma série de 
pequenos ecossistemas de pequenas nuvens 
que armazenam vídeos em diversos formatos 
e padrões. Essa diversidade acaba gerando 
dificuldades de gerenciamento e duplicação 
desnecessária de arquivos, além de limitar a 
possibilidade de integração entre as plataformas, 
fazendo com que a questão da segurança fique 
comprometida e com uma gestão pouco eficiente.

Para atender às necessidades do setor de 
segurança pública, a Huawei investiu na criação 
de uma solução que contempla a inteligência dos 
analíticos combinada à computação em nuvem 
e ao Big Data. O resultado é a Huawei Video 
Cloud, uma plataforma aberta, compartilhada, 
escalável e moderna de segurança colaborativa, 
que possibilita uma ampla gama de serviços 
para a administração pública. Trata-se de um 
ecossistema de nuvens de vídeo com padrões 
abertos, uma plataforma de Video-as-a-Service 
(VaaS) que pode integrar departamentos de 
segurança pública e forças de segurança, 
agências governamentais, setores privados e 
cidadãos.

A nova tecnologia oferece mais eficiência 
às operações, na medida em que extrai 
informações valiosas com base em vídeos, 
fotos, reconhecimento facial, reconhecimento 
de placas de veículos, analíticos de movimento 
suspeito, dentre vários outros tipos de 
inteligência integradas a ela. O sistema 
tem a capacidade de processar todas essas 
informações com alta capacidade computacional 
(HPC-High Performance Computing), propiciando 
o cruzamento com informações armazenadas 
em um Big Data de Segurança Pública. 

DESAFIOS DIVERSOS

Diversos são os desafios que a área de segurança 
pública deve estar apta a enfrentar. Os tipos de 
arquivos de vídeos atuais são muito variados, 
provêm de diversas fontes e envolvem padrões 
complexos, de modo que o compartilhamento 
de vídeos requer altos requisitos de largura de 
banda e capacidade de armazenamento e gestão 
dos dados. Outra questão que merece atenção no 
que diz respeito ao compartilhamento de vídeos 
é a preocupação com a segurança, uma vez que, 
com a computação em nuvem, as aplicações de 
camada superior estão crescendo, assim como 
as ameaças de segurança subjacentes (acesso 
ilegal, roubo de vídeo, intrusão de rede privada 
e vazamento de vídeo).

Outro ponto a ser levado em consideração é 
que os aplicativos de vídeo inteligentes estão 
crescendo em popularidade e se desenvolvendo 
rapidamente. Com isso, é muito importante que 
as empresas façam uma cuidadosa seleção das 
aplicações corretas de vídeo, a fim de simplificar 
a gestão dos arquivos. Além disso, como os 
sistemas existentes são isolados e dispostos 
em silos, gargalos de eficiência e gestão também 
se apresentam como grandes desafios

POR DENTRO DA HUAWEI VIDEO CLOUD

A Huawei Video Cloud foi criada com base 
em uma abordagem altamente focada em 
compartilhamento de vídeo para segurança 
pública. Ela adota uma arquitetura do tipo “One 
Network, One Cloud, One Pool e One Platform”, 
que consiste em quatro importantes blocos: 
situacional, transmissão, gerenciamento e 
aplicação.
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ONE NETWORK 
Refere-se à consolidação de múltiplas redes – 
como acesso de entrada, vídeo privado, centro 
de dados em larga escala baseado em SDN e 
redes privadas do governo para vídeo (wirelless) 
– em uma rede de banda larga para atingir uma 
transmissão e interconexão de vídeo estável.

ONE CLOUD 
Apoia a função de gerenciamento, aspecto mais 
crítico de todo o sistema de vídeo. A Huawei 
propõe um conceito para a nuvem: a partir de 
um único data center com múltiplos racks de 
equipamentos. Vários data centers virtuais (vDCs) 
podem ser gerenciados de forma unificada.    

ONE POOL 
Agrupamento de recursos de dados de vídeo 
que provê a convergência de recursos de 
dados, a agregação de dados multifonte e um 
alto nível de compartilhamento de dados sob 
autorização. Além disso, os dados de vídeo são 
processados de forma inteligente e estruturada 
e, posteriormente, armazenados na mídia 
adequada para preparar a comparação de dados 
com outros sistemas de segurança pública em 
Big Data.

ONE PLATFORM 
Conceito de gerenciamento de vídeo unificado 
que conta com análise de vídeo (inteligência), 
plataformas Big Data e integração total 
com capacidade de fornecer interfaces e 
serviços unificados para diferentes agências 
governamentais. 

FUNCIONALIDADES DE DESTAQUE 
A plataforma de video cloud da Huawei propicia 
um conjunto de soluções de inteligência no setor 
de segurança pública. Uma delas, que representa 
grande avanço para a área, é o reconhecimento 
facial, técnica que possibilita aos agentes de 
segurança buscar pessoas em uma nuvem de 
colaboração de imagens, sejam essas imagens 
públicas ou de entidades privadas. 

Outra tecnologia que tem grande impacto para 
investigações policiais é o reconhecimento de 
placas. Com ela, por meio de câmeras pode-se 
identificar possíveis veículos suspeitos, seja 
por constarem na lista de carros roubados, por 
movimentação suspeita em diferentes locais 
ou até mesmo por correlação entre pessoas e 
veículos. 

Outros analíticos da plataforma também 
m e r e c e m  d e s t a q u e, c o m o  a n á l i s e 
comportamental, alertas de intrusão de área 
não permitida, contagem de pessoas e carros, 
retirada ou abandono de objetos. 
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União de esforços 
entre indústria e 
universidade

PARCERIAS SÓLIDAS

No evento, que contou com a presença 
do vice-presidente de relações com o 
governo da Huawei, Liu Wei, do Ministro do 
Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar 
Terra, e de autoridades da PUCRS, as duas 
instituições reafirmaram seus esforços para 
a formação de profissionais capacitados a 
planejar, desenvolver e implantar projetos que 
utilizam o conceito de Internet das Coisas (IoT).

Inaugurado em 2016, o Smart City Innovation 
Center é um ambiente de pesquisa e 
desenvolvimento de soluções relacionadas aos 
conceitos de Cidades Inteligentes e Internet das 
Coisas. O Centro auxilia cidades e indústrias a 
entender os desafios relacionados a projetos 
nessas áreas e a propor soluções possíveis de 
serem implementadas. Isso ocorre por meio de 
apoio na identificação do time to market: as 

prioridades, o modelo de negócio a ser aplicado 
e como gerar valor e informação. O resultado é 
a entrega de dispositivos que facilitam a vida 
das pessoas, em plataformas de comunicação 
confiáveis e acessíveis, com a integração de 
diferentes atores.

Durante o encontro, o ministro Osmar Terra 
defendeu o fortalecimento de pesquisas que 
forneçam subsídios às políticas públicas e 
propôs parceria para capacitação dos jovens 
de famílias de baixa renda, a fim de que 
estejam preparados para a nova realidade do 
mercado de trabalho. De acordo com o ministro, 
empresas da área da tecnologia podem auxiliar 
o poder público na oferta de cursos para jovens 
beneficiários de programas sociais como o Bolsa 
Família, principalmente dentro das ações do 
Plano Progredir. O professor da Faculdade de 

No dia 26 de janeiro, representantes da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e da 
Huawei encontraram-se na Universidade de Porto Alegre 
para renovar convênio estabelecido anteriormente, 
expandindo a atuação do Smart City Innovation Center 
para a área de ensino. 

Huawei e PUCRS renovam convênio  
para capacitação de pessoas
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Informática da Universidade e coordenador do 
Smart City Innovation Center, Fabiano Hessel, 
comentou como a criação dessa estrutura 
despertou o interesse de empresários e gestores 
públicos por seu potencial para transformar 
as cidades em lugares mais adequados às 
necessidades dos cidadãos no que diz respeito 
a saúde, segurança, educação, agricultura e 

mobilidade urbana.

“A partir da interação com os 
diferentes setores da sociedade, 
percebemos a necessidade de 
preparar recursos humanos para 
atuar nesse novo mercado. Foi assim 
que, em 2017, conseguimos formar 95 
pessoas, em parceria com a Huawei”,  
conta Hessel. 

Já Liu Wei, da Huawei, reforçou o compromisso da 
empresa em investimentos no Brasil, bem como 
no fortalecimento de parcerias para impulsionar 
a inovação no país. 

CAPACITAÇÃO: PEÇA FUNDAMENTAL 

PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Para Vinicius Fiori, coordenador dos projetos 
de capacitação da Huawei para o Brasil, a 
educação está no centro da responsabilidade 
social da empresa. O executivo aponta uma 
grande dificuldade por parte das organizações 
para encontrar profissionais de TI e de 
telecomunicações com a qualificação necessária. 

“ S e  n ã o  t i v e r m o s  p e s s o a s 
capacitadas, não será viável a 
implementação de projetos de 
grande relevância – como os de 
cidades inteligentes, internet das 
coisas e 5G – em larga escala no país”,  
pontua. 

A Huawei pretende capacitar 40 mil pessoas em 
todo o Brasil até 2019, por meio da aproximação 
com universidades e lideranças governamentais. 
Até 2017, a empresa já havia capacitado mais de 
28 mil pessoas.
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