
 

 

VACA CONECTADA DA HUAWEI SERÁ DESTAQUE NO ESPAÇO IOT NA 

FUTURECOM 2018 

 

São Paulo, 09 de outubro de 2018 - A Huawei mostrará no espaço IoT 

Applications da FUTURECOM uma solução voltada à Agricultura Inteligente. 

Trata-se de um dispositivo que é fixado por uma coleira ao corpo das vacas, 

servindo para monitorar sua atividade no pasto e enviar as informações via rede 

celular para um servidor que armazena os dados de comportamento dos animais 

e que poderão ser acompanhados pelo gestor da fazenda.   

Como resultado, pode-se saber de forma mais precisa quando, por exemplo, 

uma vaca entra no período fértil, pois sua atividade aumenta nessa época. Dessa 

forma, é mais fácil identificar o melhor momento para a inseminação artificial, 

ampliando as chances de sucesso do 

procedimento. 

Saber o momento exato de realizar a 

inseminação ajuda a aumentar a 

probabilidade de nascer bezerro 

macho ou fêmea, dependendo da 

estratégia de negócios do criador. 

Essa é uma informação valiosa 

quando, por exemplo, a criação é 

dedicada a gado de corte ou a 

produção de leite. 

Na China essa tecnologia já é utilizada em mais de 1 milhão de animais 

conectados, gerando um aumento de 25% na receita de leite. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

Um dos temas de destaque nos painéis temáticos, será o conceito de “First Safe 

then Smart” relativo às cidades inteligentes, que discutirá sobre os investimentos 

na infraestrutura de conectividade das cidades para suportar as tecnologias 

emergentes necessárias para o benefício dos cidadãos. 

A tecnologia 5G da Huawei, única solução fim a fim, na frequência de 3.5GHz do 

mercado, será mostrada em demos utilizando realidade virtual em conjunto com 

a Vivo no espaço Telco Transformation. Nesse espaço, a  Huawei também terá 

uma demo de 8K em conjunto com outra operadora.  Além disso, a empresa 

mostrará soluções para redes móveis, fixas, de Cloud e voltadas para Cidades 

Inteligentes. 



Ainda nos painéis, será discutido como as redes de banda larga fixa terão que 

evoluir para entregar mais velocidade e atender novos serviços de valor 

agregado e proporcionar uma experiência do cliente inovadora. 

 

 

 

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 comunicação e  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.  

Para mais informações, acesse o site e siga os canais: 

Website: https://www.huawei.com.br 
 
Redes Sociais: 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huaweibrasil/ 

Facebook: https://www.facebook.com/HuaWeiEnterpriseBr/ 
Twitter: https://www.twitter.com/Huawei_Brasil 
Instagram: https://www.instagram.com/huaweibr 
Youtube: https://www.youtube.com/user/huaweibrasil/ 
  

Contatos para a imprensa: 
Huawei do Brasil 
Priscilla Staell – priscilla.staell@huawei.com (11) 3930-8030 

 
Huawei | Jeffrey Group 
Daniela Teixeira – dteixeira@jeffreygroup.com  

Juliana Cabrini – jcabrini@jeffreygroup.com 

Paulino Comunale – atendimento@jeffreygroup.com  
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