
RELATÓRIO DE VIAGEM

Evento: Mobile World Congress

Período: 28/02/2022 a 03/03/2022

Participante: Thales Marçal Vieira Netto

I. OBJETIVO

Participar, como representante do CNPq e como membro de governo no CGl.Br, da

delegação brasileira no Mobile World Congress, maior evento que trata do

desenvolvimento tecnológico da internet em toda a cadeia de produção.

2. RESUMO

A participação do conselheiro foi focada nas soluções e tendências do uso da

comunicação móvel em diversas áreas.

Destaque para as visitas a estandes de grandes fornecedores com iniciativas de

investimento e inovação no Brasil, como l-luawei, Qualcomm, Samsung, etc.

3. PROGRAMAÇÃO

28/02:

- Reunião Setorial com os membros da TelCom e com a Softex. Participação do

Ministro Marcos Pontes, Anatel, Ministério das Comunicações, Ministério da

Educação, Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais.

- Reunião e visita no estande da Ericsson para tratar de projetos de

desenvolvimento tecnológicos e de implementação das estruturas 5G no Brasil;

- Visita ao estande da Softex para conhecer as Startups que foram apresentar suas

soluções na MWC, acompanhando o Ministro Marcos Pontes;

- Visita ao estande da l-luawei para tratar de projetos de desenvolvimento

tecnológicos no Brasil em parceria com o Brasil; e



- Acompanhar o Ministro Marcos Pontes para reunião e jantar com o Cônsul -

Geral de Barcelona.

0 1/03:

- Reunião e visita ao estande da Qualcomm. Reunião entre a delegação brasileira

e o CEO da empresa, Cristiano Amon para tratar da participação da Qualcomm

em ações de desenvolvimento do 5G e da Internet das Coisas no Brasil;

- Visita ao Estande da Samsung, acompanhando o Ministro Marcos Pontes, para

ver os lançamentos da empresa;

- Retorno ao estande da Qualcomm, agora acompanhando o Ministro Marcos

Pontes, para nova apresentação dos produtos desenvolvidos pela empresa;

- Reunião almoço com a Nokia para tratar dos desenvolvimentos tecnológicos da

empresa em Internet das Coisas e SG;

- Visitas em diversos estandes de startups que se apresentavam na feira; e

- Reunião e jantar oferecido pela TelCom e a Softex para a delegação brasileira.

Presença de Parlamentares e do Ministro Marcos Pontes.

02/03:

- Seminário com empresários da Catalunha, organizado pelo Consulado-Geral do

Brasil em Barcelona e pela Câmara de Comércio Brasil-Catalunha. Participação

do Ministro Marcos Pontes.

- Visita e apresentação do Centro de Supercomputaçâo de Barcelona (BSC),

acompanhando o Ministro Marcos Pontes;

- Reunião Setorial para finalização da missão com a delegação de empresários e

parlamentares organizado pela TelCom e a Softex para apresentação das

impressões relacionadas ao evento; e

- Reunião e jantar com a Consultoria Cullen Internacional para tratar de temas

como implementação da Tecnologia 5G e de questões regulatórias referentes à

Internet no Brasil.

03/03:

x



- Manhã livre para visitar a Feira MWC, sem compromissos específicos; e

- Preparação para o retomo ao país.

4. RESULTADOS OBTIDOS

Foram obtidas informações relevantes e atualizadas sobre o desenvolvimento da

internet das coisas, inteligência artificial, cibersegurança, tecnologia 5G, entre outras novas

temáticas que envolvem a internet, de modo a contribuir com maior efetividade na área de

TI do CNPq e também como membro do CGI.Br.

Aproximação com parlamentares para atuarem nas discussões dentro do Parlamento

Nacional de questões relativas ao MCTI, CNPq e CGI.Br.

5. IMAGENS DO EVENTO
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Visita ao estande da ERICSSON
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Delegação brasileira ao lado do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes.

BrasílialDF, 11 de Março de 2022.
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