
SUGESTÃO DE PAUTA 

Vetorial Tecnologia promove palestra sobre IOT na Expoarroz Tech 2019 

com a Huawei 
 

Com mais de 20 anos de mercado, a Vetorial Tecnologia vive um novo momento no mercado, especialmente 

após ter firmado parceria com a Huawei na utilização de tecnologias em nuvem utilizando a plataforma VIVO 

Open Cloud powered by Huawei. Agora, a empresa passa a oferecer o serviço multicloud, trabalhando em 

novos projetos que já estão em andamento. Nesta quarta-feira, 15 de maio, a Vetorial Tecnologia levará para 

a Expoarroz Tech 2019 a palestra "Huawei Cloud - Tecnologia para uma Agricultura Inteligente", ministrada 

pelo Gerente de Soluções Sênior na Huawei do Brasil, Fábio Oliveira, às 18h. A Expoarroz acontece de 14 a 

16 de maio, em Pelotas, e reúne toda a cadeia produtiva do arroz para feira de negócios e fórum.   

 

Além de divulgar a empresa em seu estande, o objetivo é se aproximar do agronegócio apresentando as 

dezenas de soluções de IOT (Internet of Things) que os serviços oferecem. Todas as novidades originadas 

da parceria com a Huawei, divulgada em fevereiro deste ano, estarão sendo apresentadas aos visitantes da 

feira ao longo dos três dias de programação.  

 

IOT é tendência no agro 

Segundo Joares Rodrigues, gestor de negócios, a Vetorial Tecnologia segue sendo uma empresa de 

gerenciamento de serviços, porém cada vez mais expandindo a sua atuação e buscando parcerias que são 

especialmente vantajosas para o agronegócio. A IOT vem auxiliando o setor em todo o mundo a aumentar a 

produtividade e qualidade com maior precisão e controle de dados das suas lavouras, promovendo 

mudanças positivas desde o plantio até à logística e o controle de pragas. 

 

Nos últimos anos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) criou programas que 

investiram mais de R$ 200 milhões em tecnologias para a IOT voltada ao agronegócio. Já a Associação 

Brasileira de Internet das Coisas (ABINC), criou um comitê específico de estudos voltados para o setor, o 

Comitê Digital, que visa discutir justamente como essa tecnologia pode ampliar o potencial do agronegócio 

brasileiro. 

 

Neste ano, a própria Expoarroz incorporou o “Tech” às suas temáticas principais. Para Joares isso reforça o 

quanto a tecnologia se tornou uma tendência que já está se consolidando no setor. 

 

Sobre a Vetorial 

A Vetorial é uma empresa referência no segmento na região, um dos maiores provedores do Rio Grande do Sul e atua 

em toda região sul. Com mais de 20 anos de atuação, oferece soluções na área de acesso à internet para o mercado 

residencial e soluções especializadas em comunicação de dados e data center para o mercado empresarial. Figurou no 

TOP OF MIND da Revista Amanhã, como único Provedor gaúcho citado entre as marcas mais lembradas. Entre seus 

clientes destacam-se o Tecon, Yara Brasil, Termasa, Sagres, Transpetro, Lifemed, Universidade Federal de Pelotas, 

RNP entre outras empresas nacionais, regionais e locais em todas as verticais de mercado. Além de atuar em empresas, 

a Vetorial atua no segmento Governo.   

 

Sobre 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 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. (Fonte: Huawei) 
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