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I - Conselheiro participante
PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA
II – Nome da Atividade
GSMA - Mobile World Congress
III – Frequência da atividade
( ) Eventual
(x) Periódica
( ) Trimestral ( ) Semestral (x) Anual ( ) Bienal
IV – Tipo da atividade
(X) Feira/Congresso
( ) Curso/Atividade de Formação.
V – Entidade organizadora da Atividade
GSMA Ltd.
VI - Data e local da realização da atividade:
Data Inicio: 28

02

22

Data Final: 03

03

22

VII - Sitio da atividade:
http://mobileworldcongress.com
VIII - Descrição da atividade:

Cidade: Barcelona
País: Espanha

O MWC Barcelona é o evento mais influente do mundo para a indústria de
conectividade. É onde empresas líderes mundiais e pioneiros compartilham a
mais recente liderança de pensamento sobre a progressão e o futuro da
conectividade. E é o melhor lugar para oportunidades de networking com
influenciadores do setor móvel e de tecnologia. O MWC Barcelona é atendido
por operadoras móveis globais, fabricantes de dispositivos, provedores de
tecnologia, fornecedores e proprietários de conteúdo. Sendo o lugar para ser
visto, exibir produtos e tecnologias inovadores e fazer conexões notáveis com
tomadores de decisão, criadores e inovadores do setor.
Do Brasil estavam presentes: membros do governo, parlamentares, jornalistas e
membros da indústria de telecomunicações e software, dentre estes 5
conselheiro do CGI.br.
.
IX – Meu histórico na atividade
Participações anteriores
Essa foi a terceira vez que estive em Barcelona para o GSMA. A minha última
participação foi na edição de 2017. Retornando esse ano presencial, após dois
anos de transmissão online, por causa da pandemia.

Minha agenda na atividade
Procurei montar uma agenda de participação privilegiando temas que de
alguma forma impactem na pauta do CGI.
Dutante todo evento, focamos na observação de alguns eixos:
Tecnologia para educação, novo conceito de redes para FTTR (fiber to the
room), possibilidade de garantir conectividade para novas tecnologias
(realidade aumentada, metaverso).
Visitei alguns expositores, dentre esses o estande do Brasil juntamente com os
demais integrantes da delegação.
Link da agenda:
https://www.mwcbarcelona.com/agenda
https://www.mwcbarcelona.com/exhibitors

XII – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI
A pandemia acentuou à necessidade de conexão e todas os caminhos possíveis
para ampliação da oferta de conectividade, puderam ser discutidadas no GSMA,
incluindo também as redes fixas como FTTH.
As redes móveis de telecomunicações são, cada vez mais, suporte para as
novas tecnologias da Internet. Qualquer movimento nesse campo repercute de
forma significativa na Internet como um todo e, obviamente, impacta o
desenvolvimento de Internet no Brasil, missão primordial do CGI.
As pautas dessa atividade, na sua maioria, estão intimamente ligadas com as
discussões no dia a dia do CGI e sua missão de promover o desenvolvimento da

Internet no Brasil. Não podendo dissociar a Internet da infraestrutura de
telecomunicações, fixas e móveis, pelo fato dessas serem o veículo pelo qual
fluem os pacotes IP, interconectando os sistemas autônomos sem as quais não
existiria a própria Internet .
XIII – A importância de minha participação nesta atividade
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.
Dada à indiscutível importância estratégica dos acontecimentos que orbitam
esse evento e seu desdobramento na missão do CGI, me coloquei à disposição
para integrar a missão brasileira que participou desta atividade. Minha
participação contribuiu com a diversidade de olhar sobre os temas tratados,
tanto do ponto de vista técnico, quanto politico e multissetorial.

