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I - Conselheiro participante
Rosauro Leandro Baretta

II – Nome da Atividade
MWC 22

III – Frequência da atividade
( ) Eventual
( x ) Periódica
(
) Trimestral (

) Semestral ( X ) Anual (

) Bienal

IV – Tipo da atividade
(X) Feira/Congresso/Conferência
( ) Curso/Atividade de Formação.

V – Entidade organizadora da Atividade
GSMA

VI - Data e local da realização da atividade:
Data Inicio:
Data Final:
Cidade:
País:

28.02.22
03.03.22
Barcelona
Espanha

https://www.mwcbarcelona.com

VIII - Descrição da atividade:
A MWC é o palco dos lançamentos tecnológicos mais importantes do
Setor de telecomunicações no Mundo, seja em mobilidade que é o foco
principal do Evento, assim como com relação a Internet Fixa, ou novas
tecnologias/aplicações que farão parte do ecossistema da Internet.

Participações anteriores
Este foi a minha primeira participação na MWC.

Agenda na atividades
É na MWC que são apresentadas novas tecnologias e feitas também novas proposições
de uso (como foi em 2013 ou 2014 que o Facebook apresentou a Internet.org algo
totalmente descabido).
Contando com grandes empresas mundiais, e também com uma área com centenas de
startups de todo o mundo, a MWC é o principal Hub mundial de tendenciais evolutivas
para à Internet Mundial.
IX – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI
A principal missão do CGI, através de seus conselheiros, é acompanhar
e traduzir os fatos que, de alguma forma, possam impactar o
desenvolvimento da Internet no Brasil.
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O CGI tem a câmara de Inclusão digital, e de extrema importância
acompanharmos o desenvolvimento evolução da Internet, não somente os
conselheiros mais ligados com assuntos de questões Técnicas! Acredito
que seria muito importante a participação da grande maioria dos
conselheiros senão todos, para que facilite a compreensão destas
evoluções por parte de todos os conselheiros.
Inclusive pude conversar com vários atores, dentre os quais destaco
o ICANN que também tem uma posição de Governança na Internet, e
estavam com um presença forte, Inclusive através do seu CEO Goran, o
qual tínhamos agendado uma reunião, mas teve que se ausentar do
evento para tratar assuntos urgentes, mas tivemos a reunião com o
Andrea Becalli da Icann, dentre um tópico importante que ele
comentou, que ele sente que o CGI está ficando muito longe dos papéis
de Governança Global, que antigamente o CGI tinha mais protagonismo
e eles tem sentido falta deste protagonismo do CGI.

X – A importância de minha participação nesta atividade
Como foi a minha primeira participação na MWC, para mim foi muito
interessante, pois me trouxe visões e aprendizados, que irão
colaborar com minhas participações no CGI.
Pude acompanhar e ver a grande quantidade de Startups e aplicações
que estão surgindo no mercado, e isso me fez ter mais certeza ainda
que devemos trabalhar para que a Internet seja sempre Neutra e que
possamos manter os principais básicos que norteiam à Internet até
hoje.
Com relação aos grandes players como é de se esperar, eles sempre
trazem muitas novidades, e evoluções em seus produtos, o que me
chamou a atenção foi perceber que a Huawei ela vem desenvolvendo um
eco sistema completo, está atuando em todas as Industrias ligadas à
Internet e está cada vez mais focada em ter softwares com poder de
Informação e rastreabilidade, e neste quesito eles estão muito muito
a frente de qualquer outro player concorrente deles, se isso é uma
solução ou uma ameaça é uma pergunta um tanto filosófica.
Enfim considero que a minha participação foi muito importante para
estar mais a par e próximo da evolução das tecnologias para à
Internet.
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