Relatório de Viagem – Evento GSMA

Evento: GSMA – Barcelona – Espanha
Período: 27/02/2017 a 02/03/2017
Participante: Marcelo Daniel Pagotti

Números do evento:
- 108.000 Visitantes de 208 países
- 2.300 Companhias expondo de produtos e soluções

Resumo:

A participação do conselheiro foi focada nas soluções e tendências do uso da comunicação
móvel em diversas áreas. Destaque para as visitas a stands de grandes fornecedores com
iniciativas de investimento e inovação no Brasil, como Cisco, Nokia, Ericsson e Qualcomm.
Entras as soluções visitadas, destaca-se o movimento da indústria para o 5G e sua base para o
IoT e consequentemente das cidades inteligentes. Nesse sentido, a visão de futuro de onde a
infraestrutura que sustenta boa parte da Internet mundial está caminhando auxilia o papel do
conselheiro das reuniões do CGI.br.

Programação:
Dia 27/02/2017
- Reunião de alinhamento com outros participantes do Brasil no evento, entre esles:
indústria, poder executivo e legislativo.
- Reunião com representantes do GSM;
- Assistir palestra do Ministro do MCTIC
- Visita ao Stand da Ercsson;
- Vista ao Stand da Cisco;
- Vista ao Stand da Softex.

Dia 28/02/2017
- Visita ao Stand da Huawey;

- Vista ao Stand da Nokia;
- Visita ao Stand da Qualcomm

Dia 01 e 02/03/2017
- Visita geral a feira;
- Visita ao pavilhão de cidades inteligentes;
- Visita ao pavilhão de inovação.

Conclusão:

O GSMA é atualmente o maior evento de mobilidade mundial. Expositores de vários
países trazem soluções para a simplificação de problemas do dia a dia do cidadão, industrias e
governo.
O mundo 5G e IoT, bem como a sinergia dessas duas tendências é o pilar de uma
transformação de como a Internet mundial irá se comportar nos próximos anos.
Para os representantes do CGI.br no evento, a oportunidade de discutir e conhecer o
impacto dessas tendências no mercado mundial servirá de subsídios para discussão e tomadas
de decisões dentro do âmbito do Comitê para manter os p[padrões de governança da Internet
no âmbito do Brasil.
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