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Presença da Nokia no Brasil

dos acessos 
de banda 
larga fixa

do backbone 
móvel, fixo e 
IP 

estações de radio base 
prontas para 5G em 
operação em todo o Brasil

Nossos clientes: 

50% 50% 11.000

• 3.000 funcionários (1.600 diretos)
• Escritórios em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife
• Hub de logística e centro de produção em Barueri – SP
• P&D em conjunto com UFCG, UFU, PUC-RJ / PR e Fitec
• Parceria com SENAI – capacitação para Indústria 4.0
• Parceria com Inatel – desenvolvimento apps
• 2 projetos de IoT qualificados na chamada do BNDES 



5G nos trará um novo nível de desempenho de rede suportando a 
transformação digital das indústria
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machine
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machine
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Incluindo 
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Mobile
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Primeiros padrões 5G 
focados em banda larga 
móvel
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Exemplo de desenho de rede
Nokia Digital Automation Cloud 

DA Edge 
#1

DA Edge 
#2

Internet

Access Point
Radio

DAC Manager
Network admin UI
• Web-based

Digital Automation Cloud
Gerenciamento de serviços e rede

DA Edge
Core + applications
• IT room
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Centros de 
operação [CO]

Troca de dados CO e 
navio-a-navio

CO integrado com 
informações de base 
consolidadas

CO móvel para uso 
temporário 

Benefícios

• Maior consciência situacional => decisão mais bem 
informada, monitoramento de operações em 
tempo real

4G 5G

4G 5G

4G 5G
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Base 
operacional 

Transferência de dados de 
navios de alta velocidade 
antes da chegada ao porto

Operações coordenadas

Veículos autônomos

Cuidados remotos de 
saúde com VR/AR

Benefícios

• Operações completamente otimizadas => Reduções de 
custos operacionais

4G 5G

4G 5G
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Segurança de 
perímetro

Vigilância do perímetro 
baseado em sensores

Análise de cena

Drones

Comunicações do 
Grupo de Vídeo

Beneficios

• Detecção rapida de incidentes
• Maior consciência situacional => decisão mais bem 

informada, monitoramento de operações em tempo real

4G 5G

4G 5G

4G 5G

4G 5G
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Logistica & 
manutenção

Comboio autônomo e 
vigilância de comboios

Logística e: gestão de frotas 

Posicionamento e 
rastreamento de 
equipamentos em tempo real 

Manutenção remota com 
VR/AR

Troca de dados ship-to-shore

Benefícios

• Antecipar operações de manutenção/logística 

• Otimização de rotas dentro dos portos

4G 5G

4G 5G

4G 5G

5G

4G 5G
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Treinamento Treinamento com VR/AR

Grande cobertura de 
manobra de treinamento

Benefícios

• Equipe mais bem treinada 

• Coleta de informações de operação em tempo real 
=> avaliação em tempo real da manobra

4G 5G



Iluminação inteligente / 
Energia

Gerenciamento de 
qualidade de 
água/resíduos de água

Banda larga para áreas 
habitacionais

Public

0123
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Áreas 
Portuárias

Benefícios

• Gerenciamento de recursos otimizados = ganhos 
operacionais

4G 5G

4G 5G

4G 5G
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Principais desafios das operações de terminais portuários

2x
crescimento

Tráfego de contêineres por 
mar deve ser dobrado até 
2050

23,964 TEU

Capacidade do maior navio de 
contêineres (HMM Algeciras) –
tempos curtos de giro

Volumes
dinâmicos

Volumes manuseados pelos 
operadores de terminais 
mudando dinamicamente

Redução de 
custos

Redução de custos para se 
manter competitivo
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Convergência de TI/TO para decisões baseadas em dados, tempo real e longo 
prazo para responder com precisão, eficácia e proativa aos clientes, parceiros 
e stakeholders

Transformação digital das operações terminais

TI TO

• Rede sem fio
• Rede fixa
• Rede definida por software
• Computação e armazenamento
• Análise de dados
• ...
•

• Trabalhadores
• Equipamento de manuseio de 

contêineres
• Sistemas de monitoramento
• Sistemas de controle
• ...
•

Digital terminal

Conectividade industrial pervasiva
(Dados, voz, vídeo)

Advanced analytics
(Artificial intelligence, machine learning, etc.)
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Um conjunto de soluções fim-a-fim utilizando blocos construtivos
Transformação digital das operações em terminais

Dados sem fio para 
operações tripuladasComunicações 

de voz

Controle remoto sem fio para 
operações automatizadas 
(semi-)

Monitoramento 
remoto 

Inspeção 
com 
drones

Monitoramento de 
segurança e cansaço dos 
trabalhadores Sistemas sem fio

(Sistemas completos com pacotes pré-definidos)
Wireless enablers
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A2G and ships LTE coverage in Sweden and Denmark

• O Ice Group está oferecendo cobertura LTE nacional 
na Suécia e Dinamarca sob a marca Net1 desde 2015, 
usando equipamentos Nokia LTE operando a 450MHz 
(~500 sites de rádio)

• O LTE 450 é usado para fornecer conectividade de 
banda larga móvel para áreas costeiras e remotas (por 
exemplo, para navios e indústria florestal). 

• Conectividade de banda larga sem fio é garantida até 
100km offshore

• A rede Net1 também está fornecendo LTE de alta 
velocidade para frotas de helicópteros (rede LTE 
adequada para velocidades de até 350km/h e 
aeronaves de baixa altitude)

• O Ice Group planeja entregar IoT sobre LTE, pois sua 
próxima grande etapa evolutiva de serviço permitirá 
mais casos de uso para assinantes da Net1

•
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Referência marítima LTE com uma Marinha Europeia

Lógica
Garantir telecomunicações de banda durante missões de supervisão sobre os 
mares (por exemplo, vigilância costeira)

Substitua ou complemente sistemas de satélite existentes comumente usados 

quando navegam longe da costa

Sobre a solução
Os equipamentos compactos 4G são embarcados os navios para comunicações de 
comboios de navios (bolha autônoma de cruzeiro LTE – também para 
comunicações a bordo)

Os aplicativos incluem dados, comunicações de vídeo, voz e M2M

Sistema redundante (banda dupla) em um caso de uso para se comunicar com 

helicópteros, drones e outros barcos

Benefícios

O 4G fornece uma solução mais flexível e econômica em comparação com 
sistemas de satélite 

O uso de 4G para comunicações de navio para costa permite uma integração mais 
fácil com qualquer rede LTE privada existente e aplicações usadas no solo 

Envio/download de dados rápidos de navio em costa sem esperar o atracamento

~15 kms cruising bubble range 

>70 kms range 
>8 kms relay range 

50m 
antenna 

CPE

CPE
CPE

CPE

eNB

eNB

eNB eNB

ePC

ePC ePC

Nokia eNBs integrated by partner with their ePC and ad-hoc CPEs

ePC
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Dispositivos robustos 4G/5G de parceiros selecionados (exemplos)

https://nokia.sharepoint.com/:b:/r/sites/GS_DCP/Public_Safety/Nokia%20Document%20Library/Ruggear/RG760/RugGear%20RG760%20Datasheet.pdf?csf=1
https://nokia.sharepoint.com/:b:/r/sites/GS_DCP/Public_Safety/Nokia%20Document%20Library/Sonim/XP8/Sonim%20XP8%20Device%20Datasheet.pdf?csf=1
https://sonimtech.com/index.php/about-us/corporate
https://ruggear.com/about-us/
https://www.bittium.com/about_bittium/facts_and_figures/company_overview
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Autoridades portuárias, operadores de terminais e parcerias com players 
industriais 

Um histórico global de projetos de referência

180+ private wireless customers worldwide
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Arquitetura e competências para o futuro das operações fluviais, marítimas e portuárias. 

Aplicações

Plataformas Digitais



© 2020 Nokia19 © 2020 Nokia19

Muito Obrigado


