Vivo e Huawei usam rede móvel 5G para teste de
realidade virtual
Projeto é fruto de parceria entre as empresas para teste da tecnologia e
demonstração da usabilidade do 5G em novas aplicações que demandam baixíssima
latência

Pela primeira vez, um teste com solução fim a fim será conectado e operado por meio
de uma rede móvel usando a tecnologia 5G. A Vivo e a Huawei apresentam no prédio
da operadora no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca) a operação do equipamento conectado
à rede 5G na frequência 3.5Ghz. Este teste adota tecnologias de Estação Rádio Base e
Dispositivo CPE 5G, Massive Mimo 64x64, Core 5G Virtualizado e fatiamento de rede
proporcionando baixíssima latência e altas velocidades de dados.
A aplicação utilizada no teste possui sensores, câmeras e óculos de realidade virtual
proporcionando uma experiência de jogo on-line, mesclando interação humana com
experiência virtual, só possível com a baixa latência inerente ao 5G. O emprego de uma
rede 5G, com maior capacidade e melhor desempenho, irá possibilitar o convívio
harmonioso entre banda larga móvel (MBB) e outros tipos de serviços, como parte do
caminho de evolução para o 5G.

“A Vivo está trazendo novas funcionalidades para otimizar sua rede móvel e permitir
uma melhor experiência do cliente na navegação de dados. Essa demonstração
comprova o enorme potencial da rede 5G para novas aplicações que vão além de uma
conexão excelente”, explica Atila Branco, diretor de Planejamento de rede da Vivo.
Segundo ele, com a evolução da rede, novas aplicações que demandam baixa latência
(menor que 2ms) poderão ser gradativamente oferecidas ao mercado, como
transmissão ao vivo broadcast, monitoramento de cidades, apoio em situações de
emergência e acidentes, serviços de entregas, verificação de tráfego de veículos, entre
outras.
A Huawei é uma das empresas parceiras da operadora no projeto que visa uma nova
gama de possibilidades. “Nosso trabalho de longa data com a Vivo nos levou a
apresentar soluções com foco na inovação, mas acima de tudo, em oportunidades de
mercado para nossos clientes”, comenta Jorge Wada, vice-presidente de Carrier da
Huawei no Brasil. Esta parceria inovadora assegura também a qualidade da operação
em uma rede 5G, que fomentará novos negócios muito em breve”, completa.

Sobre a Vivo
A Vivo é a marca comercial da Telefônica Brasil, empresa líder em telecomunicações no
País, com 97,8 milhões de acessos (1T18). A operadora atua na prestação de serviços de
telecomunicações fixa e móvel em todo o território nacional e conta com um portfólio
de produtos completo e convergente para clientes B2C e B2B – banda larga fixa e móvel,
ultra banda larga (over fiber), voz fixa e móvel e TV por assinatura. A empresa está
presente em 4,3 mil cidades, sendo 4,1 mil com rede 3G e mais de 2,8 mil com 4G,
segmento em que é líder de Market Share. A operadora ainda oferece o 4G+, internet
até dez vezes mais rápida que o 4G. No segmento móvel, a Vivo tem 75,1 milhões de
clientes e responde pela maior participação de mercado do segmento (31,9%) no país,
de acordo com resultados do balanço trimestral (1T18).
Guiada pela constante inovação e a alta qualidade dos seus
serviços, a Vivo está no centro de uma transformação Digital,
que amplia a autonomia, a personalização e as escolhas em
tempo real dos seus clientes, colocando-os no comando de
sua vida digital, com segurança e confiabilidade. A Telefônica
Brasil faz parte do Grupo Telefónica, um dos maiores
conglomerados de comunicação do mundo, com presença em
21 países, 356,9 milhões de acessos, 122,8 mil colaboradores
e receita de 52,0 bilhões de euros em 2017.
Ciente de sua responsabilidade de retribuir à sociedade a
confiança que recebe na utilização dos seus serviços, a
empresa conta com a Fundação Telefônica Vivo. Desde 1999, a Fundação atua na
formação da nova geração, apontando os caminhos para o desenvolvimento do país ao
aplicar inovação à educação, empreendedorismo e cidadania, com diferentes projetos
sociais nessas áreas.

Sobre a Huawei
A Huawei é líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo de acordo com a Forbes. A companhia
tem a visão de enriquecer a vida das pessoas por meio da comunicaçã é dedicada à
inovação centrada no cliente. Com sólidas parcerias com a indústria local, a Huawei
está comprometida com a criação de valor para operadoras de telecomunicações,
empresas e consumidores, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade e
inovação em mais de 170 países e territórios. Com mais de 180 mil funcionários em
todo o mundo, a empresa atende mais de um terço da população mundial. No Brasil
há 20 anos, a Huawei é líder no mercado nacional de banda larga fixa e móvel por
meio das parcerias estabelecidas com as principais operadoras de telecomunicações e
possui escritórios nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Recife,
além de um centro de distribuição em Sorocaba (SP) e um Centro de Treinamento em
São Paulo.
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