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O ano passado foi marcado por importantes acontecimentos 
nacionais e internacionais: contínuos conflitos comerciais sino-
americanos, com a globalização do comércio sendo seriamente 
desafiada; maior deterioração da economia latino-americana; 
turbulência política no Brasil; lenta reforma no sector de TIC e crise 
no investimento dos clientes. Todas estas adversidades podem 
ser encaradas como oportunidades. Diante do difícil cenário, 
enfrentamos os desafios firmemente, ajudando aos clientes e 
parceiros na contínua expansão e transformação de seus negócios, 
melhorando eficiência e agilidade e aprimorando a mão-de-obra. 

Exemplos de como fomos parceiros da transformação digital 
não faltam, contando apenas nossas realizações em 2018. No 
setor governamental, participamos do planejamento nacional da 
indústria de TIC do Ministério da Ciência e Comunicação, auxiliando 
o governo no “Plano Nacional de Banda Larga”. 

As operadoras também foram beneficiadas com nossa parceria, 
principalmente de nossa consultoria de negócios e de rede. Com 
a Vivo, auxiliamos na expansão na construção de redes ópticas 
e na transformação da rede 4.5G; para a TIM, participamos na 
construção da rede 4G e de backbone convergente; e apoiamos 
a Algar na rede B2B.

Também tivemos marcante presença nos negócios diretos com 
empresas, expandindo nossa atuação nos mercados de finanças, 
de energia, governamental e ISP. Cooperando com os principais 
canais e fortalecendo o investimento de produtos de IP e TI em 
cenários de alto valor no setor bancário e no governo, atingimos a 
receita da rede corporativa que ultrapassou os US$ 100 milhões 
pela primeira vez! 

Ao focarmos na satisfação do cliente e na contínua melhoria do 
sistema de fornecimento e entrega, simplificamos o planejamento 
de vendas de produtos. Promovemos a produção local de produtos 
estratégicos, aprofundando a convergência de fornecedores 
tradicionais ao fortalecermos a construção de centros remotos, 
que asseguraram a entrega de alta qualidade de mais de 32.000 
sites com base nos planos do cliente. 

Todos estes exemplos mostram como em 2018 continuamos a 
realizar a transformação digital, continuamos a aderir à estratégia 
B2B do cliente, melhorando a eficiência, reduzindo custos e 
construindo o melhor ecossistema de cooperação para a indústria. 

Em 2019, vamos nos unir ainda mais aos nossos clientes e 
parceiros para nos dedicarmos cada vez mais a contribuir para o 
desenvolvimento econômico do Brasil.

Yao Wei, CEO HUAWEI DO BRASIL
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O saldo positivo de 2018 
e os desafios de 2019

Marcus Tullius Cícero, um filósofo romano, disse, “Quanto maior a dificuldade, 
maior a glória”. Tais palavras traduzem nossos resultados em 2018. Foi um 
ano agitado, para dizer o mínimo. Mas o balanço final foi positivo: a Huawei 
assinou 30 contratos comerciais de 5G com as principais operadoras do 
mundo. Além disso, mais de 160 cidades e 211 empresas, que pertencem à 
lista da Fortune Global 500, são hoje parceiras estratégicos da Huawei para 
apoiar a transformação digital no mundo.

A liberação de mais de 200 milhões de smartphones durante o ano, os 
avanços notáveis   no negócio de computadores e do ecossistema da internet 
das coisas, bem como o lançamento do portfólio de serviços de inteligência 
artificial para todos os cenários, também reforçam o panorama previsto para 
que a receita de vendas da empresa em 2018 alcance US$ 108,5 bilhões – o 
que representa um aumento de 21% em relação a 2017.

A Huawei Cloud lançou mais de 140 serviços de cloud em 18 categorias, 
e estamos trabalhando com nossos parceiros para estarmos disponíveis 
em diversas partes do mundo. Também anunciamos nossa estratégia de 
Inteligência Artificial, com um portfolio completo de soluções. 

Nossa performance comercial permanece forte, e isso é, de longe, a forma 
mais direta de validação que podemos receber de nossos clientes. Também 
é a nossa melhor resposta diante de conjecturas negativas ou restrições 
de mercado. Aqui, gostaria de agradecer a todos os nossos clientes e 
parceiros, bem como ao público, pela sua confiança e apoio. Obrigado 
aos nossos funcionários pelo seu incrível trabalho. E, finalmente, gostaria 
de estender minha gratidão às suas famílias pelo apoio e compreensão 
infalíveis. Independentemente das mudanças que possamos enfrentar, 
nossa estratégia de aquisições permanecerá inalterada. Manteremos nossa 
política consistente especialmente para nossos fornecedores nos EUA e 
colaboraremos firmemente com eles para o sucesso compartilhado.

Vamos olhar para os outros, colaborar para 
o sucesso compartilhado e construir um 
ecossistema de negócios favorável. À medida que 
a dinâmica entre as potências mundiais se torna 
mais intensa, veremos uma incerteza ainda maior 
no ambiente macroeconômico. Não estamos 
preparados para mudar o ambiente macro, mas 
o que podemos fazer é manter os pés no chão e 
melhorar o ecossistema de negócios para o nosso 
próprio setor.

Devemos intensificar os esforços para estabelecer 
nossa presença global e aumentar o investimento, 
fazendo contribuições tangíveis para as 
comunidades locais e trabalhando para garantir 
oportunidades de concorrência justa. Precisamos 
estabelecer campos, internos e externos, nos 
quais possamos nos envolver proativamente 
com partes interessadas, como governos, órgãos 
de mídia, nossos parceiros e fornecedores e 
organizações de padrões do setor. 

Agora, em 2019, veremos novas ondas de 
desenvolvimento em digitalização e inteligência, e 
podemos muito bem encontrar dificuldades ainda 
maiores. Em momentos como esse, precisamos 
reunir nossa força interior, melhorar a qualidade 
de nossas operações, inspirar paixão por toda 
a organização e continuar avançando para 
satisfazer as necessidades dos clientes e alcançar 
liderança estratégica.

Vamos nos concentrar em negócios e 
oportunidades estratégicos e construiremos 
uma estrutura de negócios mais resiliente. 
Continuaremos a otimizar nosso portfólio de 
investimentos em produtos para obter liderança 
estratégica de ponta a ponta. Como parte 
disso, precisamos reter produtos que sejam 
competitivos e atraentes e eliminar os que não 
são. Reduziremos o desenvolvimento de produtos 
que não são competitivos há alguns anos e 
redirecionamos nossos funcionários para áreas 
de oportunidades estratégicas. 

Se pudermos tornar nossos modelos
de transação e deixar a arquitetura de
rede o mais simples possível, além de
garantir o mais alto nível de segurança 
cibernética e proteção de privacidade,
produzir os melhores produtos
e fornecer os melhores serviços,
nenhum mercado poderá nos evitar. 

Todos os funcionários da Huawei são embaixadores 
dos nossos principais valores e representantes 
da marca Huawei. Também precisamos entender 
diferentes sistemas de valores em todo o mundo 
e usar uma mentalidade mais global para resolver 
os problemas que encontramos nos países 
ocidentais.

Nos próximos anos, a indústria de TIC continuará 
a transbordar de entusiasmo e promessas. Com 
base em 30 anos de experiência, a Huawei realizará 
grandes feitos. A transformação digital está em 
pleno andamento e nos encontramos à beira de 
um mundo inteligente. Os consumidores estão 
procurando ativamente tecnologias e serviços 
digitais mais avançados e confiáveis. Ser digital 
e inteligente será um processo longo, por isso 
precisamos continuar inovando e entregando 
resultados de ponta.

Lembre-se sempre de que a jornada é difícil, 
mas recompensadora. O fogo é o teste de ouro. 
Dificuldades e pressões só nos tornarão mais 
unidos e fortes. Não tenho dúvidas de que 
conseguiremos o que nos propusemos a fazer: 
trazer o digital para todas as pessoas, lares 
e organizações para um mundo totalmente 
conectado e inteligente.

Mil navios passaram pelo naufrágio; nosso dia para 
enfrentar os ventos e as ondas virão. Nenhuma 
dificuldade poderá nos impedir de navegar.
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centro independente de avaliação de segurança 
cibernética no Reino Unido, que segue um modelo 
de colaboração eficaz e de longo prazo com as 
partes interessadas naquele país. De acordo 
com o chairman, há um acordo semelhante no 
Canadá e a companhia vai seguir trabalhando 
para engajar-se com os governos. No fim de 2018, 
a Huawei também inaugurou um laboratório de 
inovação em segurança em Bonn, na Alemanha. 
O laboratório atua como uma plataforma aberta 
que permite ao governo alemão e também aos 
clientes da empresa realizar testes dos produtos 
da Huawei em torno da segurança.  

O próximo passo é lançar centro de transparência 
de segurança em Bruxelas, na Bélgica, no primeiro 
trimestre de 2019. “Também construiremos e 
instalaremos mecanismos de gerenciamento de 
segurança abertos e transparentes semelhantes 
em outras partes do mundo, conforme necessário”, 
sinalizou.  
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Ano novo, novas histórias para serem guardadas, 
processadas e acessadas rapidamente. Se 
isso vale para as pessoas, também vale para 
as empresas. Por isso, 2019 começa com uma 
grande novidade da Huawei: o equipamento de 
armazenamento OceanStor Dorado18000 V3 
baseado em tecnologia all-flash mais rápido 
do mundo. Projetado para cargas de trabalho 
corporativas de missão crítica e direcionado ao 
mercado high-end, o equipamento mais uma 
vez conseguiu posicionar a empresa no topo dos 
rankings de desempenho.

Nos testes de desempenho públicos SPC-1™, que 
são amplamente reconhecidos pelo mercado, e 
disponibilizados pela organização SPC (Storage 
Performance Council), o equipamento atingiu a 
marca de 7.000.565 IOPS (operações de escrita 
e leitura por segundo), uma quebra de recorde 
de operações de acesso por segundo.

O armazenamento inteligente em flash da Huawei 
define novos recordes em comparação com os 
6.000.572 IOPS atingidos anteriormente pelo 
OceanStor 18800F V5, também da Huawei, no 
mesmo teste de benchmark. Esse resultado 
coloca o Dorado18000 V3 em posição de liderança 
no desempenho de armazenamento totalmente 
em flash. 

“A Huawei está comprometida em aprimorar 
continuamente o desempenho e a confiabilidade 
do armazenamento para atender às crescentes 
demandas para melhorar os ambientes de 
aplicativos em empresas de todos os portes”, 
destaca Miguel Pastor Faria, Gerente Senior de 
Soluções de IT.

Segurança é prioridade para a Huawei. Atenta 
ao fato de que a tecnologia se tornará cada 
vez mais complexa e as redes, mais abertas, 
a multinacional chinesa afirma que está, 
constantemente, aprimorando os requisitos 
de segurança cibernética e aumentando o 
investimento em tecnologias relacionadas à 
segurança e à proteção. Um exemplo caro disto é 
o orçamento de US$ 2 bilhões a serem investidos 
nos próximos cinco anos para melhorar de forma 
abrangente as capacidades de engenharia de 
software para que os produtos estejam mais 
bem-preparados para o futuro.  

“Por meio destes esforços, conseguiremos manter 
nossa posição de liderança na indústria quando 
se trata de segurança cibernética. Também 
esperamos manter nosso sólido histórico de 
segurança cibernética”, afirmou recentemente 
Ken Hu, chairman rotativo da Huawei.

O alto executivo da Huawei lembrou que, 
internamente na multinacional, a garantia 
e a proteção da segurança cibernética foram 
criadas e implementadas em todas as operações 
de negócios, desde governança corporativa, 
estrutura organizacional, inovação tecnológica, 
gerenciamento de equipe e sistemas de TI. 

Hu ressaltou que não há evidências indicando 
que equipamentos da Huawei representem 
uma ameaça à segurança. “Nunca tivemos um 
incidente sério de segurança cibernética em 
nossos equipamentos.” Ele também esclareceu 
formalmente que nenhuma lei exige que as 
empresas instalem obrigatoriamente backdoors. 
“Quando se trata de questões relacionadas à 
segurança, como indústria, acreditamos que 
precisamos conversar mais sobre a tecnologia 
e como melhorá-la. Acreditamos que a segurança 
cibernética é um problema global. É uma questão 
de todo o setor e precisamos abordar juntos”, 
ressaltou. 

Por exemplo, há dez anos, a Huawei conta com um 

O executivo explica que “os principais beneficios 
do equipamento são uma performance ímpar, 
adequada às necessidades das aplicações 
modernas onde o número de operações por 
segundo e a baixa latência são imperativos, 
bem como uma confiabilidade alinhada com 
ambientes críticos de negócio, tudo isto com um 
TCO baixo, especialmente quando se considera as 
eficiências introduzidas pela própria tecnologia 
embarcada, que permite um uso de menos 
hardware (devido a compressão e desduplicação), 
um espaço ocupado menor e um consumo 
energético também muito reduzido”, conclui Faria.

O OceanStor Dorado18000 V3 é a mais 
recente oferta global de armazenamento da 
empresa e atualmente o modelo top de linha 
da série Dorado V3, tanto do ponto de vista de 
desempenho como de escalabilidade. Ele utiliza 
a mais recente plataforma de CPU Intel Purley e 
chips inteligentes projetados pela Huawei para 
otimização da tecnologia flash, bem como o 
algoritmo inteligente Huawei FlashLink®.

A Huawei Storage atende mais de 8.000 clientes 
em todo o mundo. De acordo com relatório 
do Gartner *1, a empresa está posicionada 
em quarto lugar globalmente em aparelhos 
embarcados no primeiro semestre de 2018, e 
no No.1 no mercado chinês em termos de receita 
de vendas, quantidade total de remessas e 
aparelhos embarcados.

*Source 1: Market Share: External Storage Systems, All 
Countries, 2Q18 Update, 9 October 2018

Tudo o que um storage deve ser: 
rápido, robusto e confiável

SEGURANÇA NO CENTRO DAS ATENÇÕES
Huawei prevê investimentos de US$ 2 bilhões em tecnologias 
relacionadas à segurança e à proteção para os próximos cinco anos
Por Roberta Prescott 

Ken Hu, Vice-Presidente 
e Presidente Rotativo
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As redes de quinta geração da telefonia móvel 
devem dominar o mundo nos próximos anos. Por 
enquanto, alguns lançamentos e muitas provas 
de conceito foram conduzidas por operadoras 
de telecomunicações com objetivo de testar o 
padrão e tecnologia, além de explorar as novas 
funcionalidades. Do lado dos fornecedores, o 5G 
está no foco de desenvolvimento e a corrida para 
firmar contratos começou. Na liderança, a Huawei 
já ganhou 30 contratos comerciais de 5G com as 
principais operadoras do mundo e embarcou mais 
de 25 mil estações rádio base (ERB) 5G globalmente. 

A mais recente novidade da multinacional chinesa foi 
divulgada no fim de janeiro em um evento prévio ao 
Mobile World Congress (MWC), congresso realizado 
no fim de fevereiro em Barcelona. A Huawei lançou o 
primeiro chip do mundo projetado especificamente 
para estações rádio base de 5G. Batizado de Huawei 
TIANGANG, o chip suportará redes simplificadas de 
quinta geração e a implementação em larga escala 
da quinta geração de telefonia em todo o mundo.   

Os chips 5G fim-a-fim suportam redes de todos 
os padrões e todas as bandas, como bandas C, 3,5 
GHz e 2,6 GHz. “A Huawei está, há muito tempo, 
comprometida em investir em ciência e tecnologia. 
Fomos os primeiros a fazer avanços nas principais 
tecnologias para uso comercial em larga escala 
de 5G”, destacou Ryan Ding, diretor-executivo da 
Huawei e CEO de carrier BG. “A Huawei possui 
liderança para fornecer 5G  end-to-end, com 
redes 5G simplificadas e operações e manutenção 
simplificadas (O&M). Estamos liderando o 
lançamento comercial de 5G e construindo um 
ecossistema maduro da indústria”, completou. 

O Huawei TIANGANG é o primeiro chip de núcleo 
5G da indústria, e traz inovações em integração, 
potência de computação (2,5 vezes a mais em 
relação aos chips anteriores) e largura de banda 
espectral. Este chip é altamente integrado, o que 
significa que ele pode suportar integração em 
grande escala de amplificadores de potência ativos 

(PAs) e matrizes de antenas passivas em 
antenas muito pequenas. 

Em linhas gerais, o 5G fornecerá às 
operadoras um melhor acesso às redes 
de banda larga móvel, suportando 
comunicações confiáveis   e de baixa latência 
para consumidores e dispositivos. Mais que 
aumento na velocidade de conexão, a nova 
rede de telecomunicações possibilitará 
diversos modelos de negócios tão inovadores 
quanto cirurgias por telemedicina usando 
robôs manipulados remotamente por 
médicos, carros autônomos e variadas 
aplicações de internet das coisas.  

Caminho para 5G

Pilar de crescimento 

Segurança  

O avanço em 5G, aliado à liberação de 
mais de 200 milhões de smartphones e ao 
lançamento de um portfólio de inteligência 
artificial, sustentou o crescimento da 
Huawei em 2018. A receita de vendas da 
empresa fechou em US$ 108,5 bilhões em 
2018, o que representa um aumento de 
21% em relação a 2017. 

Para Guo Ping, presidente rotativo da 
Huawei, o desempenho comercial da 
empresa permanecerá forte. Em 2019, 
o foco da companhia se concentrará em 
negócios estratégicos e oportunidades 
de crescimento para construir uma 
estrutura corporativa mais resiliente.                                                       
“A aprovação e a confiança que recebemos 
de nossos clientes é nossa melhor resposta 
às conjeturas negativas e restrições de 
mercado. Por isso, gostaria de agradecer 
a eles e aos nossos parceiros por sua 
confiança e apoio”, ressaltou Ping.

A Huawei é a número um do mundo em 
termos de contratos comerciais de 5G, 
de acordo com Ken Hu, chairman rotativo 
da Huawei. Para ele, o posicionamento 
é resultado da busca pela inovação 
tecnológica de ponta em toda a indústria. 
Ele assegurou que a companhia chinesa 
seguirá investindo em inovação tecnológica, 
em banda larga, nuvem, inteligência 
artificial e dispositivos inteligentes. 

“Acreditamos que esse investimento 
contínuo em inovação tecnológica nos 
ajudará a garantir um crescimento sólido 
no setor de telecomunicações em 2019, 
com uma implementação mais rápida da 
tecnologia 5G. Isso nos ajudará a estar 
em uma posição mais forte no mercado 
corporativo, com a transformação digital 
ocorrendo em diferentes indústrias. E, 
particularmente, nos ajudará a trazer 
dispositivos mais interessantes e 
inovadores para os consumidores. Vamos 
lançar o nosso primeiro smartphone 5G e 
podemos esperar muito com isso”, disse.

A Huawei participou de uma dúzia de testes pré-
comerciais de rede 5G. “Pelos resultados dos 
testes, estamos pelo menos de 12 a 18 meses na 
frente de outros pares do setor no que diz respeito 
à maturidade técnica”, afirmou o chairman. Ele 
acrescentou que a tecnologia fornecida pela 
Huawei reduz custos. 

NA LIDERANÇA DE 5G

A Huawei começou o roll-out de redes 
comerciais de 5G em 2018. No fim do 
ano passado, a Huawei concluiu todos 
os testes pré-comerciais e a verificação 
de seus produtos 5G na China, o que 
configurou em um sinal verde para o uso 
comercial da nova tecnologia. Um exemplo 
é a parceria com a Altice Portugal. Ambas 
as empresas assinaram um memorando 
de entendimento se comprometendo com 
o desenvolvimento e a implantação de 
serviços 5G em Portugal.

Pelo acordo, as companhias explorarão 
novas e inovadoras aplicações possíveis 
usando a tecnologia 5G em um ambiente 
de rede de teste dinâmico. A Altice PT se 
prepara para lançar comercialmente seu 
serviço de 5G em 2019. A empresa vai 
usar equipamentos e software da Huawei 
como uma evolução natural da rede de 4G 
existente. O acordo representa mais uma 
etapa da parceria tecnológica entre a Altice 
PT e a Huawei, e permitirá às empresas 
portuguesas desenvolver novos modelos 
de negócio e fornecer novos serviços.

Recentemente, preocupações com relação à 
segurança dos equipamentos de 5G da Huawei 
foram levantadas e muitas delas são legítimas, 
apontou Hu, completando que todas as questões 
podem ser esclarecidas ou mitigadas por meio 
da colaboração entre operadoras e governos — o 
chairman sinalizou que a Huawei tem se engajado 
em conversas desta natureza.   

A Huawei defende que as discussões em torno da 
segurança 5G devem ser sobre tecnologia e devem 
se basear na avaliação objetiva das empresas. 
“Achamos que a segurança trata-se primeiramente 
de um tópico de tecnologia. E também é algo que toda 
a indústria precisa se unir para resolver”, apontou, 
ressaltando que as preocupações de segurança 
só podem ser abordadas por meio de discussões 
técnicas e envolvendo todos os interessados.  

A próxima geração de telecom, a tecnologia 5G, 
criará grandes oportunidades e benefícios para a 
sociedade. Mais que isso: mudará completamente 
a vida de muitas pessoas, bem como o futuro de 
muitas indústrias. 

Huawei já ganhou 30 contratos comerciais de 5G e embarcou 
mais de 25 mil ERBs globalmente
Por Roberta Prescott



Em breve, conteúdo em vídeo contribuirá com mais de 89% 
de todo o tráfego de dados. Dispositivos variados serão 
onipresentes e todas as coisas serão sensíveis e inteligentes. 
Esse mundo conectado - no qual a demanda por banda 
larga via fibra óptica crescerá para viabilizar que mais de 40 
bilhões de dispositivos conversem entre si e movimentará 
até US$ 23 trilhões – foi tema de debates no F4 Summit, 
um fórum de debates promovido pela Huawei no último dia 
14 de dezembro. A iniciativa reuniu diversas empresas de 
tecnologia para discutir os rumos e desafios da conectividade 
por fibra óptica em nosso País. O evento, realizado em São 
Paulo, contou com a participação convidados e lideranças 
das indústrias de conteúdo, infraestrutura e dispositivos, 
bem como autoridades e analistas.

A economia digital, por exemplo, irá demandar investimentos, 
mas também deve gerar benefícios: de acordo com o 
Banco Mundial, 10% de aumento em investimentos em 
penetração de banda larga implica em um crescimento 
de até 1,5% do PIB. Zou Zhilei, presidente da Huawei na 
América Latina, apontou os benefícios da banda larga para 
o desenvolvimento de um país: “O mercado brasileiro de 
TIC está prestes a decolar. É um momento crucial. O Brasil 
atual é igual a China há cinco anos”, analisou Zhilei.

Em sua agenda, o F4 contou com palestras de vários setores 
do governo. Leonardo Euler, presidente da Anatel, mostrou 
como a regulamentação auxilia no desenvolvimento da 
tecnologia, enfatizando a importância da infraestrutura. 
“Todas as possibilidades só existem se houver conectividade. 
E a conectividade só existe com a infraestrutura de 
telecomunicação. E a Huawei é uma parceira para isso”, 
declarou Euler.

“Construir uma nova era exige a participação de todos 
os atores do setor. Devemos todos trabalhar juntos no 
desenvolvimento do ecossistema e das políticas públicas 
necessárias para a evolução das práticas de negócios de 
vídeo, das novas telas e de uma nova banda larga”, resumiu 
Juelinton Silveira, Diretor de Comunicação e Relações 
Governamentais da Huawei.

A PALAVRA DE QUEM 
PRODUZ O CONTEÚDO

A indústria da fibra não é só de quem 
fornece toda a tecnologia e infraestrutura, 
como a Huawei, ou de quem rege as 
leis, normas e propõe diretrizes, como o 
governo. Mas também das empresas que 
produzem conteúdo e criam a demanda de 
um mercado consumidor para tal. 

Entre as empresas privadas, o evento 
contou com a participação de executivos 
da SEMP TCL, Globosat e Turner / Esporte 
Interativo. Todos eles mostraram que a 
produção, seja de equipamentos quanto 
de conteúdo, já está pensando nesta nova 
era. Confira o que eles disseram no F4 
Summit.

“Todos os jogos da Copa da Rússia foram
 em 4K, a 1ª na íntegra neste modelo”

“As pessoas esperam mais que uma  alta 
qualidade de imagem, elas querem 
interatividade”

afirmou Lourenço Carvano, Diretor de 
Tecnologia de Produção de Conteúdo da 
Globosat.

explicou Fábio Medeiros, 
da Turner/Esporte Interativo, que tem as 
mídias sociais mais engajadas do mundo 
em esportes

As telas também já estão na era da 
transformação digital. A Semp TCL prevê 
que, em 2019, 93% de suas vendas serão 
de Smart TVs.

‘O Brasil precisa de mais conteúdo 
de alta qualidade’

Um conteúdo de maior qualidade técnica em todos 
os devices aumentaria ainda mais a demanda por 
equipamentos e infraestrutura de transmissão de 
dados. Pensando neste efeito dominó que impulsiona 
a economia digital no Brasil, Juelinton Silveira, 
Diretor de Comunicação e Relações Governamentais 
da Huawei, concedeu entrevista especial ao Inova.jor. 

Siga nosso LinkedIn e confira o vídeo com a entrevista 
com pleta sobre o tema

 linkedin.com/company/huaweibrasil

F4 SUMMIT: UMA 
UNIÃO DE FIBRA
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Fibra óptica: um 
investimento certeiro 
para o seu bolso e a 
sua torcida
Imóvel com banda larga por fibra óptica 
vale até 11% a mais

Depois de comprar o apartamento dos seus sonhos, finalmente seu time chega à final do campeonato 
de futebol. É a deixa perfeita para convidar os amigos para inaugurar a varanda gourmet e ver o jogo. 
Tudo vai muito bem até que, logo no primeiro tempo, seus vizinhos gritam gol. Na sua TV, a bola ainda 
está sendo disputada no meio de campo. Só alguns segundos depois é que você pode finalmente 
comemorar: ufa, o gol foi do seu time.

A demora na transmissão, você logo descobre, ocorre porque seu vizinho é cliente de uma operadora 
de TV que utiliza fibra óptica e você não. No fim do jogo, a alegria pela vitória do seu time acaba 
ofuscada pelo “atraso” tecnológico.

Quando você comprou e equipou o apartamento, pensou em muitos detalhes: na economia de água e 
de energia, em equipamentos que gastam pouca eletricidade, no modem mais moderno para garantir 
wi-fi em todo apartamento... Mas não observou um detalhe fundamental: como levar a banda larga 
para dentro do seu imóvel. As casas inteligentes exigem conexão de banda larga e a fibra óptica é a 
melhor opção para quem procura qualidade e confiabilidade.

Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), oito em cada dez novos acessos 
são feitos por conexões que utilizam fibra óptica. Em julho, o Brasil contava com 30,5 milhões de 
conexões ativas, o que significa uma adição líquida de 1,65 milhão de novos assinantes desde janeiro. 
E, segundo o relatório, a maioria dessas adições ocorre em conexões por fibra óptica, que somaram 
1,36 milhão de acessos – um crescimento de 82% das redes. Ao todo, o país conta com 4,4 milhões 
de conexões em fibra óptica, ou 14,4% do total de 30,5 milhões.

No entanto, apesar de popular, a banda larga por fibra óptica ainda enfrenta vários obstáculos até 
chegar dentro da casa do cliente. Dutos entupidos e falta de espaço são algumas delas. Por isso, 
engenheiros, arquitetos e empreiteiros vem apostando na adoção de redes FFTx (Fiber To The x), 
preparando os empreendimentos para oferecer a melhor conexão possível.

Mais do que melhorar o acesso à Internet, o acesso à banda larga pode também agradar o bolso. 
Estudo da consultoria norte-americana RVA LLC, o “Relatório de Fibra Norte-Americana para Casa 
e Análise e Previsão Avançada de Banda Larga para 2021” – realizado com 4,5 mil propriedades – 
mostra que se as operadoras são autorizadas a instalar redes FTTH no imóvel, seu preço pode subir 
até 11%. Além disso, compradores aceitam pagar até 2% a mais e locadores pagam até 15% a mais 
por imóveis com FTTH já disponível. São muitas vantagens: você fica preparado para a era da IoT 
(Internet das Coisas), e ainda poderá comemorar o gol do seu time junto com o vizinho.

SANDRO PAIVA é Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Huawei Brasil.

Em Sorocaba, o laboratório será um polo de 
testes e desenvolvimento de ideias, fomentando 
o ecossistema nacional de desenvolvedores de 
aplicações e de dispositivos para IoT. A Huawei 
vai fomentar o ambiente de “open lab” (laboratório 
aberto e não exclusivo), onde empresas parceiras, 
empreendedores iniciantes, universidades, 
institutos de pesquisa, comunidade de 
desenvolvedores e startups poderão ter acesso 
a sua infraestrutura para desenvolver, integrar 
e testar suas soluções e projetos no setor e 
receberão um certificado que lhe dará acesso 
ao mercado global. 

“Temos como objetivo e responsabilidade fomentar 
a inovação nos mercados onde atuamos. Essa iniciativa 

em comum com o FIT já nasce com os primeiros parceiros 
locais definidos, que vão desenvolver projetos fim a fim nas áreas 

de medidores inteligentes e iluminação pública inteligente. Temos negociação em andamento com 
parceiro da área de rastreamento veicular e foco também em alarmes residenciais e agronegócios. 
No mundo todo contamos com cerca de mil e quatrocentos parceiros de IoT e esperamos que esse 
número continue crescendo”, destaca Yao Wei, Presidente da Huawei no Brasil. 

A Huawei fornece certificação técnica de IoT para produtos de parceiros que passam no teste como 
parte de seu sistema de certificação de tecnologia, dando seu endosso técnico à pré-integração de 
produtos IoT. A certificação é válida por um período determinado e os parceiros podem promover 
seus produtos usando o logotipo da certificação.

Iniciativas no Brasil

No Brasil, algumas iniciativas já foram desenvolvidas com participação da Huawei, como o projeto 
de iluminação pública inteligente, feito em conjunto com a Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS). A parceria entre as entidades, selada em janeiro de 2018, culminou na 
ampliação das atividades do Smart City Innovation Center, um hub de pesquisa e desenvolvimento 
de soluções relacionadas a cidades inteligentes e IoT. A empresa tem também uma parceria com o 
CPqD para desenvolver soluções de Vídeo Monitoramento.
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Huawei e FIT 
impulsionam 
IoT no Brasil
Promover o desenvolvimento de 
tecnologias e mão-de-obra para 
uma nova era das telecomunicações 
no Brasil e com os brasileiros. Esse 
é um dos objetivos do Laboratório 
de Internet das Coisas (IoT) que a 
Huawei inaugurou em dezembro, em 
Sorocaba. O laboratório é uma parceria 
da Huawei com o FIT - Instituto de 
Tecnologia. Fundado em 2003, o FIT é 
uma organização nacional credenciada 
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicação, que tem como 
missão construir prosperidade por 
meio do desenvolvimento de soluções 
inteligentes para um mundo mais 
conectado e melhor. A inauguração faz 
parte das comemorações dos 20 anos 
de presença da Huawei no Brasil.



SAFE CITY: PROJETO-PILOTO DÁ 
CÉREBRO AOS OLHOS DE CAMPINAS
Que as câmeras já estão presentes em vários lugares e momentos da sociedade, não é novidade. 
Seja no monitoramento do trânsito ou segurança patrimonial, seja para o entretenimento, em que o 
vídeo já é um importante recurso utilizado nas partidas de futebol, as câmeras hoje estão espalhadas 
por vários lugares ao nosso redor. Mas, como tornar todos os dados coletados pelas câmeras em 
algo realmente inteligente, capaz de ajudar a identificar criminosos, criar protocolos de segurança 
e prevenção de acidentes, analisar padrões e tornar a administração pública mais eficiente?

A Huawei está pronta fornecer às cidades o cérebro que processa as milhões de imagens que as seus 
olhos (as câmeras) captam. Em mais de 200 cidades ao redor do mundo, soluções tecnológicas da 
Huawei já foram implementadas e estão mudando a forma como as administrações municipais são 
geridas, beneficiando mais de 800 milhões de pessoas. Em Shenzhen, por exemplo, os mais variados 
índices ficam cada vez mais positivos com o passar do tempo: desde 2006, a cidade reduziu em 
86% o número de sequestros e 82,5% o número de assaltos. Cerca de 60% dos casos criminais são 
resolvidos com o uso da tecnologia de Safe Cities da Huawei, que diminuiu o tempo de localização 
de um suspeito de 20 para seis dias.

Aqui no Brasil, Campinas, considerado o município 
mais populoso do interior do Brasil, avança em 
mais uma etapa desta nova era, onde as cidades 
conseguirão ser mais seguras usando a tecnologia 
como sua principal arma. A escolha da cidade é 
decorrente do seu porte e importância econômica, 
dentro do conceito ‘living lab’ (laboratório vivo) 
para soluções avançadas de segurança pública. 
Por aqui, o conhecimento da Huawei em projetos 
de cidades inteligentes também será replicado 
tendo em vista a segurança inteligente e melhoria 
da qualidade de vida dos cidadãos.

O objetivo é ampliar a capacidade de monitoramento 
por meio de câmeras e sistemas inteligentes. A 
partir de agora, cerca de 30 câmeras inteligentes 
passam a ser disponibilizadas pela Huawei e 
integradas à Central Integrada de Monitoramento 
de Campinas (Cimcamp). “Escolhemos instalar a 
maior parte das câmeras no Centro de Campinas 
pensando, inclusive, no aumento de circulação de 
pessoas por conta das festividades de final de ano. 
Então vamos reforçar a segurança nessa região”, 
afirma o prefeito de Campinas, Jonas Donizette. Ele 
explica, ainda, que esta ação é parte do programa 
em funcionamento “Campinas Bem Segura”, que 
já conta com cerca de 500 câmeras na cidade.

Fórum Exame 
Cidades Inteligentes

Fórum essencial para debater o futuro do 
5G, o 6th Global 5G Event Brazil reuniu 
cerca de 150 profissionais no Rio de 
Janeiro. Representantes de vários países 
apresentaram planos de desenvolvimento 
para a implantação da tecnologia e 
abordaram questões tecnológicas, 
regulatórias e de políticas públicas. 

Daizy Zhu, especialista da Huawei em 
5G, foi uma das palestrantes principais, 
falando sobre a infraestrutura necessária 
para a implantação da nova era digital. 
“Em 2019, veremos o crescimento do 
5G comercialmente. E a Huawei está 
preparada para isso”, declarou.

Patrocinado pela Huawei e realizado pela 
revista Exame, referência em economia, o 
Fórum Exame debateu com autoridades 
e especialistas as melhores práticas e 
experiências já usadas no Brasil e no 
mundo para trazer ganhos em qualidade 
de vida e as oportunidades de negócios 
que surgem com esse avanço.

Juelinton Silveira, diretor de relações 
públicas e comunicação da Huawei, 
representou a empresa no debate do 
evento, levando como exemplos as 
soluções de Shenzen, na China.

HUAWEI MARCA PRESENÇA 
NOS MAIS VARIADOS 
EVENTOS CORPORATIVOS

6th Global 5G Event

Campinas, laboratório vivo
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Daisy Zhu

Juelinton Silveira

Zou Zhilei, presidente da Huawei para a América Latina,
e Jonas Donizette, prefeito de Campinas



O Seminário Internacional do Operador 
Econômico Autorizado, promovido pela 
Aliança Pró-Modernização Logística de 
Comércio Exterior (Procomex) em parceria 
com a Receita Federal, contou com mais 
de 450 participantes de mais de 10 países.

O objetivo é reforçar o compromisso e 
o apoio de atividades que fortaleçam 
a segurança da cadeia logística 
internacional, além de facilitar o 
intercâmbio de experiências e melhores 
práticas que permitam a modernização 
dos serviços aduaneiros. 

Presente no evento, o vice-presidente 
corporativo de relações governamentais da 
Huawei, Sheng Kai, crê que a qualificação 
OEA é ferramenta de estratégia de 
facilitação do comércio: “OEA aumenta a 
segurança, transparência e previsibilidade 
nas operações”, concluiu o executivo.

OEA

Em novembro, a Huawei esteve presente no 
XI Seminário TelComp 2018. O evento, que 
reuniu vários representantes de setores 
da telecomunicação no Brasil, sobretudo 
operadoras, analisou aspectos críticos 
para expansão da infraestrutura para as 
telecomunicações no Brasil.

Parceira essencial das operadoras em 
seus papeis essenciais na inclusão 
digital e no desenvolvimento econômico 
do Brasil, a Huawei fornece soluções de 
infraestrutura digital de alto padrão.

Lucas Fontes, gerente de soluções da 
Huawei, foi um dos principais palestrantes 
e destacou que a infraestrutura e soluções 
são sobretudo importantes o usuário final: 
“Um dos principais pontos de investimento 
é na experiência do usuário e no usuário 
final. Já um dos maiores investimentos 
que a Huawei tem feito é no Smart Wi-
Fi, uma solução completa que melhora 
a experiência residencial. Não adianta 
entregar uma banda com melhor 
conectividade se isso não se traduz dentro 
das casas”, analisou.

Telcomp 

O Brasil é um dos maiores mercados de 
telecomunicações da América Latina, segundo 
a União Internacional das Telecomunicações (UIT) 
e a previsão é que sua receita total alcance R$ 
150 bilhões no Brasil até 2022. Esse crescimento 
expressivo demandará mão de obra qualificada 
que ainda é escassa no país, inclusive para 
atender a adoção da tecnologia 5G pelas 
operadoras nacionais.

Com o objetivo de investir em capital humano 
por meio de parcerias na área educacional, a 
Huawei, líder global em soluções de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC) e o Sistema 
Fiep, por meio do Senai no Paraná, uniram forças e 
lançaram o curso de Qualificação para Instalador 
Técnico de Equipamentos de Telefonia Móvel em 
dezembro passado. “Estamos celebrando uma 
parceria de fundamental importância e isso 
é motivo de muito orgulho para todos nós do 
Sistema Fiep”, afirma José Antonio Fares, Diretor 
Regional do Senai e Superintendente do Sesi e 
do IEL no Paraná.

O laboratório será ampliado e estará equipado 
com mais duas estações radiobase 5G e um 
enlace de rádio de microondas de alta capacidade, 
tornando-se referência em termos de tecnologia 
de próxima geração (5G), já que as quatro 
estações radiobase suportarão as tecnologias 
GSM, 3G, 4G e 5G. 

Huawei e Fiep: fomentando 
a infraestrutura, formando 
especialistas no Paraná

O profissional técnico com qualificação em 
Equipamentos de Telefonia Móvel poderá 
instalar equipamentos de telecomunicações 
da rede móvel de acordo com projetos, normas 
técnicas, de qualidade, de segurança e saúde 
no trabalho e de preservação ambiental. 
Entre os assuntos abordados no curso estão 
equipamentos da rede móvel, integração do 
sistema celular, segurança do trabalho e meio 
ambiente, elaboração de projetos, análise de 
resolução de problemas e ferramentas digitais.

No formato pensado pelo Senai no Paraná, 
em conjunto com a Huawei, será possível 
que empresas contratem o curso para seus 
funcionários. “Para as empresas, podemos 
fazer um curso customizado, conforme 
demanda. Nesse caso, a ideia não é apenas 
qualificar, mas também aprimorar o 
conhecimento dos profissionais que já estão 
no mercado”, explica Rafael Cury, Gerente do 
Campus da Indústria. Além desse formato, 
o Senai no Paraná está com as turmas 
abertas para que todos os interessados 
possam fazer o curso de qualificação. “Se não 
acompanharmos a evolução da tecnologia, 
mostrando e ensinando aos profissionais o 
que foi mudado, nós teremos técnicos bons, 
mas desatualizados”, reforça Claudio Berger, 
Gerente de Qualidade da Huawei.

Atualização prática e customizada
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Liu Wei, VP de Comunicação e Relações Governamentais,
e Sheng Kai, VP Corporativo de Assuntos
Governamentais

Lucas Fontes



MÃO DE 
OBRA MAIS 
QUALIFICADA 
Por meio de parcerias educacionais 
com Inatel e ETB, Huawei contribui para 
uma melhor formação de profissionais 
de telecom
Por Roberta Prescott

Com objetivo de melhorar a qualificação dos profissionais 
de tecnologia e telecomunicações e preparar pessoas para 
lidar com novas tecnologias, a Huawei investe na formação 
de mão de obra especializada por meio de parcerias 
educacionais com instituições como a Escola Técnica de 
Brasília (ETB) e o Instituto Nacional de Telecomunicações 
(Inatel). 

“O grande desafio é estar bem próximo ao que o mercado 
exige e o Inatel tem vantagem de ter parcerias como a 
que temos com a Huawei. Isto nos ajuda a atualizar os 
nossos programas educacionais. Atualmente, estamos 
implementando um currículo novo, moderno e bastante 
atualizado no curso de telecomunicações”, explicou Carlos 
Nazareth, diretor do Inatel, acrescentando que uma das 
preocupações do instituto é proporcionar intercâmbios 
entre as áreas — o Inatel oferece graduação em diversas 
áreas da engenharia e cursos de educação continuada — 
para que o aluno tenha uma visão ampla.  

A parceria entre Inatel e Huawei é antiga e começou na área 
de educação continuada, para suprir a necessidade e o 
interesse da Huawei de capacitar profissionais do mercado 
de telecomunicações. Desde 2003, a parceria se consolidou 
e ampliou, contemplando, atualmente, a educação 
continuada, a capacitação e preparação dos alunos para as 
certificações Huawei e um centro que trabalha na integração 
de sistemas para a área de comunicação móvel.  “Este 
projeto de formação de talentos é fundamental para o 
Inatel, porque amplia a visão dos nossos alunos no que diz 
respeito ao mercado e à forma de atuação profissional; e 
também oferecendo para o mercado um recém-formado 
mais experiente”, destacou Nazareth. 

Existe, no Brasil, uma grande demanda 
por profissionais técnicos para 
implantar redes óticas. “Essas redes 
são a base para implementação de 
5G e também para levar internet de 
alta velocidade para a casa do cliente”, 
disse Breno Santos, Diretor de Serviços 
da Huawei Brasil. O executivo também 
sinalizou para a necessidade do 
mercado por experts em information 
communication technology. “Estamos 
passando de communication technology 
para information communication 
technology e precisamos de pessoas 
que conheçam a parte de comunicação 
das operadoras e que também saibam 
de TI”, detalhou Santos.  

Em 2018, o Instituto teve sua nota 
elevada de três para quatro no Índice 
Geral de Cursos Avaliados (IGC), 
indicador do ensino superior brasileiro 
publicado neste mês pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 
Além disto, os executivos salientaram 
que a taxa de empregabilidade dos 
alunos beira os 100%.  

Em Brasília, a parceria com a Escola Técnica 
de Brasília (ETB) começou no fim de 2018 com 
objetivo de não apenas colocar profissionais no 
mercado de trabalho como também contribuir 
para a melhoria e adequação de grade curricular 
da escola. “Eram ensinadas tecnologias antigas. 
Com nossa ajuda, eles reformularam o curso de 
telecomunicações para ficar mais atualizado 
com o que o mercado busca e o aluno sair mais 
bem-preparado”, destacou Liu Chai Wei, gerente 
de canais enterprise da Huawei Brasil. Dentro da 
iniciativa, os professores também passarão por 
atualização. 

A Huawei também está acertando a inauguração 
de um laboratório na escola para que os alunos 
tenham contato com tecnologias mais modernas 
e conheçam as melhores práticas de instalação de 
redes. Além disto, Huawei e ETB devem trabalhar 
juntas para a oferta de cursos de certificação para 
as linhas de produtos da multinacional chinesa e 
cursos rápidos de treinamento e aperfeiçoamento. 

“A ideia é fazermos uma triagem com alunos e 
ex-alunos para trabalhar nas empresas parceiras 
da Huawei”, acrescentou Bruno Takematu Zitnick, 
diretor de entrega e serviço para o Centro-Oeste. 
A Huawei atua com diversos parceiros para a 
instalação das redes e equipamentos. 

Atualmente, o principal negócio da empresa na 
região que compreende os Estados de Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, 
Acre, Rondônia e Distrito Federal é a linha 
wireless 4,5G, com projetos com a Claro e a Oi 
de modernização de 3G para 4,5G, além de linhas 
óticas como DWDM e FTTx. No Centro-Oeste 
brasileiro, os profissionais mais demandados 
são instaladores de fibra ótica e equipamentos 
de telecomunicações, profissionais do backoffice 
com documentação técnica e técnicos em 
telecomunicações.  Para participar dos cursos 
na ETB, os interessados devem ter ensino médio 
completo. 

QUALIFICAÇÃO PARA O CENTRO-OESTE
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 Carlos Nazareth, diretor do Inatel

           Representantes da ETB em visita ao escritório da Huawei, em Brasília



Mais de 1000 inscrições nacionais na primeira participação do 
Brasil no ICT Competition, iniciativa mundial da Huawei para 
estudantes de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) 
desenvolverem seus projetos no setor. Dentre este milhar de 
ideias inovadoras, 50 serão escolhidas para a grande final e, em 
março, seis serão as contempladas com uma viagem à China para 
participar da fase final internacional. Lá, os destaques ganharão 
prêmios e uma oportunidade de trabalhar na Huawei ou em um 
de seus parceiros globais.

Jovens de várias regiões brasileiras estão concorrendo e agitaram os 
eventos em suas universidades, colocando o Brasil em quarto lugar 
em número de inscritos na América Latina. 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 TIC. 

“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”, diz Merivaldo Silva, responsável por 
parcerias Educacionais da Huawei do Brasil.

Esta é a primeira vez que os estudantes brasileiros podem se 
inscrever. Entre as instituições de ensino visitadas estão Instituto 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (MA), Inatel 
(MG), Kroton (SP), Faculdade de Engenharia de Sorocaba (SP), 
Universidade Federal do Ceará (CE), Instituto de Educação Ciência 
e Tecnologia do Maranhão (MA), Centro de Exibição e Tecnologia do 
SEBRAE (MA), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará (CE), Instituto Federal Sul de Minas (MG), Softex, USP e UNIP. 

ICT COMPETITION AGITA 
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 
PARA A INOVAÇÃO

ICT Competition pelo mundo
O ICT Competition começou em 2015-16, inicialmente com a participação dos chineses, e desde 
então vem se expandindo. Na última edição, 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 como Internet das Coisas e Inteligência Artificial.

Agora, na edição de 2018-19, os números correspondem a uma verdadeira participação global: são 
mais de 800 instituições de ensino de 50 países concorrendo, com as inscrições ultrapassando a 
casa dos 80.000, mostrando que a Huawei participa da transformação digital em escala mundial.

Smart Banking: 
instituições financeiras 
se transformam pela 
liderança digital

Bancos e outras instituições de serviços financeiros estão embarcando em complexos e longos 
projetos de transformação não só digital, mas cultural, e depois aproveitam essas plataformas para 
fornecer serviços baseados em tecnologia, agregando valor aos consumidores. Essas instituições 
estão passando por um exercício de transformação próprio para alavancar novas e futuras tecnologias, 
incluindo big data, inteligência artificial (AI), blockchain, internet das coisas (IoT) e computação em 
nuvem. 

A transformação digital está provocando mudanças intensas no mercado de serviços financeiros. 
Segundo a pesquisa de 2018 sobre Tecnologia Bancária da Febraban, o investimento em tecnologias 
vem em um crescendo: de R$ 18,6 bilhões em 2016 para R$ 19,5 bilhões em 2017. Hoje as inovações 
surgem principalmente com a participação ativa do consumidor, que geram necessidades ou 
demandas específicas. 

A maioria dos consumidores, independentemente da sua idade, procura uma experiência bancária 
mais rápida, eficiente e digital. Uma análise mais detalhada das tendências pode ser encontrada 
no “Relatório Digital Banking, Tendências e Previsões para Bancos de Varejo 2018”, publicado 
recentemente pelo estrategista e editor da indústria financeira, Jim Marous. 

De acordo com o analista e autor, Brian Solis, o relatório identifica as três tendências mais importantes 
para os bancos de varejo este ano como: remover o atrito na jornada do cliente (61%); uso de big 
data, inteligência artificial, análise avançada e computação cognitiva (57%); melhorias na entrega 
multicanal integrada (42%) [1]. 

Esse foco na experiência do cliente, especificamente em torno do banco digital e das soluções, deve 
ser sustentado por tecnologia de ponta que de fato entregue uma experiência diferenciada. O que 
vemos agora é a consolidação de uma filosofia “plataforma + ecossistema”, que ajuda financeiras 
globais a desenvolver produtos e serviços baseados em cenários e, em seguida, implementar o 
gerenciamento inteligente de clientes. 

Dentro deste panorama, existem várias áreas-chave da tecnologia que estão sendo adotadas pelos 
bancos na jornada para a modernização de serviços e processos. Serviços em nuvem, armazéns 
digitais de nova geração, mobile banking e redes de dados digitais são os principais focos.  

A transformação do dinheiro para uma economia 100% digital ainda vai levar tempo, mas é inevitável. 
As soluções devem ser pensadas hoje, mas com o olho nas necessidades do amanhã. A tecnologia 
que não for integrada, escalável e segura não irá sobreviver aos testes que o futuro guarda para 
todo o ecossistema financeiro.

ROMULO HORTA é Diretor de Marketing da Huawei Enterprise Brasil
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INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL É O 
FUTURO DOS 
SERVIÇOS CLOUD

A inteligência artificial (IA) na nuvem é o futuro dos serviços cloud, destacou Qin Dan, head de cloud 
da Huawei Brasil, em uma entrevista exclusiva para a revista Together. De fato, IA está transformando 
modelos de negócios, mudando a tomada de decisões e aprimorando as experiências dos usuários. 
Recentemente divulgado, o estudo Visão Global da Indústria (GIV, Global Industry Vision) da Huawei 
revelou que a taxa de adoção de IA aumentará para 86% em 2025, um salto quando comparada aos 
16% de 2016. 

“IA é um dos direcionadores de negócio para Huawei, especialmente para o segmento de cloud”, afirmou 
o executivo, citando como exemplo o recém-lançado CloudEngine 16800, o primeiro switch de data 
center da indústria que conta com um chip integrado de alto desempenho para a era de inteligência 
artificial. A multinacional chinesa aposta em IA para deixar a plataforma e a infraestrutura de nuvem 
ainda mais robusta. Um exemplo é o uso nos serviços de Huawei Cloud para ajudar empresas a 
aperfeiçoarem sistemas de armazenamento.  

O avanço de IA na nuvem é apenas um reflexo da importância que este modelo computacional tomou. 
Em uma economia cada vez mais digital, a computação em nuvem vai seguir aumentando a sua 
importância e relevância para o mundo dos negócios, principalmente, devido à rápida escalabilidade 
que ela proporciona às companhias. A migração para a nuvem por parte das empresas já não é mais 
uma questão de ‘se’, mas de ‘quando’ e ‘como’ elas farão a mudança. Basta analisar a forte presença 
da nuvem no cotidiano das pessoas para entender que, hoje em dia, grande parte dos serviços está 
hospedada na nuvem, como assistir a um filme por streaming ou baixar aplicativos. 

A Huawei está pronta para atender às demandas de mercado, com serviço, suporte e tecnologias 
totalmente baseadas aqui no Brasil para atender aos requisitos das legislações nacionais, como a Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais. “Não somos os donos dos dados”, enfatiza Qindan. 

No Brasil, a plataforma da empresa para oferta de computação em nuvem, é feita em parceria com a 
Vivo, no chamado Vivo Open Cloud, um serviço de nuvem pública que fornece capacidade de computação 
redimensionável, baseado na tecnologia OpenStack e hospedado em data centers da Telefonica. “Depois 
de montarem uma nuvem privada, as operadoras entenderam que tinham recursos suficientes em 
datacenter e capacidade habilidade para prover cloud a terceiros”, explica Qindan.  Confira a entrevista: 

Revista togetheR — Por que cloud é vital para o 
mundo atualmente? 
Qindan — A nuvem é uma demanda de mercado e 
tem sido um impulsionador de negócios, devido 
à sua capacidade e habilidade. Existem diversos 
provedores de cloud. Por exemplo, antes de as 
operadoras ofertarem cloud para o mercado, elas 
montaram uma nuvem privada e a público está 
surgindo, porque elas entenderam que tinham 
recursos suficientes em datacenter e capacidade 
e habilidade para prover cloud a terceiros. Outros 
provedores, como empresas de software, também 
estão usando as suas próprias capacidades e 
provendo a plataforma delas para ofertar mais 
serviços.  

Revista togetheR — Quais são as soluções que a 
Huawei tem atualmente rodando em clientes 
no Brasil? 
Qindan — No Brasil, operamos junto com a Vivo no 
Open Cloud. Estamos suportando a Vivo com todas 
as tecnologias. Nossas soluções e capacidades 
provêm da China, ou seja, cada solução, produto e 
serviço que estamos replicando do Huawei Cloud. 
Mundialmente, também estamos cooperando 
com a China Telecom, além de na China termos 
a nossa própria nuvem.  

Revista togetheR — A Huawei lançou o Cloud 
Engine 16800 que está preparado para 
inteligência artificial. Como IA vai afetar e 
melhorar os serviços de computação em nuvem? 
Qindan — Este é um tema quente, em alta. Todos 
estão tentando usar a tecnologia de inteligência 
artificial para suportar os negócios e otimizar 
os recursos atuais de pesquisa  e acelerar os 
projetos internos. Existem muitos cenários nos 
quais se pode usar IA e a Huawei está preparando 
diversas soluções e produtos para turbinar o 
uso de tecnologias de IA. Inteligência artificial 
é um dos direcionadores de negócio da Huawei, 
especialmente para cloud. Solução como 
CloudEngine 16800 é um exemplo. 

Revista togetheR — Quais serviços poderiam 
melhorar com a adoção de IA?
Qindan — Tivemos nosso summit anual, para 
o qual chamamos organizações, governos e 
players para conhecer como estamos usando 
inteligência artificial e também entender como 
eles estão usando. É uma troca de experiência. 

No Brasil, estamos buscando parceiros, como a 
[universidade] Unesp, que poderia nos ajudar a 
construir um ecossistema de IA para ser usado por 
governos e companhias. Nós colocamos nuvem e 
IA juntos, para entregar mais serviços. Na China, 
já temos bastantes referências disto e no Brasil 
esperamos que tenhamos dentro de um ou dois 
anos. A inteligência artificial na nuvem é o futuro 
dos serviços cloud. E a Huawei está focada nisto, 
desenvolvendo diferentes produtos e infraestrutura 
para suportar IA e deixa-la mais forte.  

Revista togetheR — Como a nuvem afeta as 
pessoas no dia a dia?
Qindan — A nuvem já está na vida das pessoas, 
como, por exemplo, a tecnologia por trás dos 
aplicativos que baixamos é toda baseada 
na nuvem. Os filmes e outros conteúdos em 
streaming também. Na China, sentimos esta 
tendência ainda mais forte, porque podemos 
tudo pelo sem ter dinheiro vivo ou cartão, apenas 
usando o celular, até comprar uma fruta na rua. 
E tudo está na nuvem.
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NÃO BASTA 
SER TÉCNICO
O perfil profissional em 
evidência une expertise técnica a 
habilidades comportamentais 
Por Roberta Prescott

Profissionais bem qualificados, proativos, 
resilientes e comprometidos. Essas são 
características que a Huawei busca durante 
o processo de contratação de colaboradores. 
As soft skills, um termo em inglês usado por 
profissionais de recursos humanos para definir 
habilidades comportamentais, têm sido um 
pilar-chave na multinacional chinesa, que conta 
com cinco filiais no Brasil (em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília, Recife e Curitiba) e tem cerca 
de 1.200 funcionários.  

Para Amália Andreu, gerente de recursos 
humanos e responsável por recrutamento e 
seleção na Huawei Brasil, a maior dificuldade 
na contratação de mão de obra para o mercado 
de telecomunicações tem sido conseguir casar a 
parte técnica com competências interpessoais. 
“Valorizamos muito o relacionamento entre 
departamentos, por isso, buscamos profissionais 
com capacidade de colaborar com diversos 
perfis e encontrar soluções para as demandas 
dos clientes”, destaca. Além disso, fluência no 
inglês é obrigatória, devido à forte presença de 
estrangeiros, sobretudo chineses, na companhia. 

 O foco em profissionais que mesclem habilidades 
técnicas e comportamentais é, na visão de Amália, 
uma tendência a ser observada nas companhias. 
“Precisamos que a pessoa seja especialista em 
sua área técnica, mas que seja mais generalista 
na forma de atuação. Ou seja, profissionais 
mais generalistas que especialistas, com 
capacidade de intercambiar áreas de atuação e 
unir habilidades técnicas e emocionais”, detalha. 

Para este ano, a área de RH estará voltada 
principalmente para a contratação de 
colaboradores para as divisões de Device 

e Enterprise. “Vamos voltar com a área de 
Device, então, começaremos praticamente do 
zero, contratando todos os perfis necessários, 
incluindo apoio, como jurídico e financeiro”, diz. 
Em Enterprise, a Huawei procura profissionais 
de vendas e pré-vendas.

Profissões requisitadas 
O arquiteto de soluções está em alta, havendo 
demanda para contratação na Huawei, porém, 
é um perfil muito difícil de ser encontrado. “A 
pessoa tem de ter expertise técnica aprofundada, 
mas também um viés comercial. Deve entender a 
necessidade do cliente e casar com as soluções 
da Huawei”, explica a gerente de RH. Já no perfil 
mais técnico, a Huawei prevê contratação de 
engenheiros de redes para atuarem tanto no 
segmento de IP quanto em fibra ótica (FTTx). 

Como dica para os profissionais, Amália ressalta 
que a constante atualização é imprescindível, 
principalmente em mercados tão dinâmicos 
como os de telecomunicações e tecnologia 
da informação. “Hoje existem diversos cursos, 
inclusive online e muitos gratuitos, mas ainda 
vejo pouca gente buscando esta formação”, relata. 
Em TI e telecom também são necessárias — e 
altamente relevantes — as certificações dos 
profissionais. 

O departamento de recrutamento da Huawei 
Brasil tem cinco pessoas na sede, em São Paulo, 
e conta com pontos de apoios nas cinco regionais. 
“O recrutamento está se tornando cada vez mais 
tecnológico, fazendo uso de ferramentas como 
vídeo para realização de entrevistas e algumas 
empresas usam inteligência artificial para deixar 
a busca mais assertiva”, conta, citando o LinkedIN 
e vagas.com como exemplos. 

INFRAESTRUTURA 
TAMBÉM É OBSTÁCULO

Segundo Global Industry Vision 
(GIV), um estudo especial da 
Huawei sobre os próximos 
anos, a economia digital irá 
gerar US$ 23 trilhões até 2025. 
Se o preparo da mão de obra 
é um importante fator para a 
transformação digital de um 
país e para que ele faça parte 
desta nova geração de riquezas, 
a infraestrutura também é. 

Para medir exatamente esta 
capacidade de um país para 
poder participar da economia 
digital é que a Huawei criou o 
índice GCI, o Global Connectivity 
Index. O GCI é um levantamento 
anual que avalia a performance 
em economia digital  de 
diversas nações e oferece 
recomendações sobre como 
se desenvolver nesse sentido, 
abordando temas como nuvem, 
IoT, big data, data centers e 
banda-larga. 

A edição desse ano analisou 79 
países e o Brasil foi classificado 
pelo estudo como uma nação 
‘adopter’ de novas tecnologias, 
ficando no meio da tabela, 
em 44º lugar. Isso indica que 
o País faz parte do grupo de 
nações com maior potencial 
de crescimento econômico 
por meio de investimentos 
e m  i n f r a e s t r u t u r a  d e 
telecomunicações. O Brasil está 
em segundo lugar na América 
Latina, atrás apenas do Chile, 
em 33º lugar.

PROFISSÕES DO 
(E COM) FUTURO

A consultoria Cognizant realizou 
um estudo de profissões que 
irão surgir diante do crescimento 
dessa nova economia. Atividades 
intrinsicamente ligadas à alta 
tecnologia podem até ser fáceis 
de prever, como Analista de Ciber 
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, 
mas podem ser 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 – eles vão 
criar ambientes de realidade 
aumentada para recriar 
situações passadas que vão 
ser revividas praticamente de 
forma literal.

O que o estudo também 
ressalta é que as maneiras de 
realizar diferentes trabalhos 
sempre mudaram ao longo dos 
tempos. Agora, no entanto, a 
velocidade é maior. A tecnologia 
além de resolver problemas 
atuais da sociedade, vai 
acabar criando outros e que 
também serão recompensados 
financeiramente. 
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Concertos em Brasília e 
São Paulo encerram 2018 
com chave-de-ouro
Há 20 anos no Brasil, a Huawei, como líder global de em soluções de Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC), investe cada vez mais em cultura como 
parte do compromisso da empresa em reforçar sua responsabilidade social 
no país, já que sua principal missão é tornar todas as conexões possíveis por 
meio da Transformação Digital, inclusive através da música.

Fibra, 5G e Vídeo 
aceleram a 
internet no Brasil

O IBGE divulgou recentemente os resultados da pesquisa TIC da PNAD2017, mostrando que, no 
final do ano passado, moradores de 75% dos domicílios do país já utilizavam a internet. É um salto 
importante quando comparado com os 69% do ano anterior e um resultado acima da média mundial 
estimada em 54%.  A adoção da tecnologia 5G e toda a nova gama de aplicações e dispositivos 
habilitados por essa nova geração da rede móvel deve impulsionar ainda mais a internet no país.

As empresas fornecedoras de tecnologia têm também participado ativamente desse crescimento 
por meio de suas soluções avançadas. Devemos avançar mais para reduzir os quase 18 milhões de 
domicílios ainda sem internet no país. Neste sentido, três aspectos devem ser destacados nessa 
pesquisa e corroboram nossa visão das oportunidades e desafios a frente: em primeiro lugar, 57% 
dos domicílios que não usam internet enfrentam a falta de demanda – não precisam ou não sabem 
usar a tecnologia; em segundo, a discrepância é evidente entre os resultados das regiões Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste e os do Norte e Nordeste; por fim, a infraestrutura de banda larga – tanto fixa quanto 
móvel – é o meio usado para levar a Internet às casas e as operadoras devem dispor de tecnologias 
adequadas para oferecer seus serviços com eficiência.

A fibra óptica, principalmente na modalidade fibra para a residência (FTTH), tem sido a grande 
alavanca para o crescimento da banda larga fixa, com notável melhoria de eficiência nos processos 
de implantação e instalação, crescimento de velocidade e redução de custos. A parcela de FTTH 
cresceu de 11% para 18% dos acessos fixos com mais de 2,5 milhões de novos acessos. A banda 
larga móvel é usada em 59% dos domicílios e o meio de acesso mais largamente usado para as 
aplicações de internet – quase 99%, segundo a PNAD TIC – é o aparelho celular.

Na perspectiva das aplicações, vemos que serviços de mensagens e chamadas estão no topo da 
lista. Houve um crescimento de 76% para mais de 82% das pessoas acima de 10 anos que usam a 
internet para assistir a vídeos e de 11% para 16% dos que usam as “Smart TVs” para tal. Os provedores 
de conteúdo e programadoras, os fabricantes de telas e TVs, as operadoras de serviços de vídeo, os 
desenvolvedores de tecnologias e instituições do setor se uniram numa ação conjunta, chamada de 
Movimento F4, uma iniciativa que tem como objetivos promover um ecossistema que ofereça serviços 
avançados de entretenimento, comunicação e aplicações baseadas em vídeo, Realidade Virtual e 
Aumentada, ao mesmo tempo em que estimula o crescimento contínuo da banda larga no Brasil. 

SÉRGIO TOSCANO BATTAGLIA é  Consultor de Soluções da Huawei Brasil
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“Estamos muito felizes em 
patrocinar e promover a cultura 
brasileira. Este é o 20º ano da 
Huawei no Brasil e escolhemos 
a música como parte da nossa 
comemoração”
Lilia Zhuli, relações públicas da Huawei do Brasil
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