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• Embora mais pessoas estejam se conectando todos os dias,  

   especialmente nos mercados em desenvolvimento, a GSMA  

   estima que 48% da população mundial ainda esteja offline 

   em 2020.

Novas tecnologias poderosas têm o potencial de acelerar  

exclusões digitais quase da noite para o dia, o que acabará por 

criar um abismo ainda maior entre as pessoas com e sem acesso.

No futuro, mais conexões, sensores, dispositivos, dados, 

vídeos e análises conduzirão a uma agricultura ainda mais produ-

tiva, indivíduos mais saudáveis, economias mais fortes, ecossiste-

mas prósperos e transporte eficiente. 

Uma nova divisão acentuará um fosso mais profundo entre as 

pessoas que as utilizam. 

Precisamos agir agora. Nos próximos 10 anos, devemos usar 

o poder das conexões rápidas e dos dispositivos e aplicativos 

inteligentes para reduzir a exclusão, não aumentá-la. 

A taxas de penetração de celulares móveis e da  
Internet cresceram fortemente, mas a exclusão digital  

entre ricos e pobres está crescendo... A exclusão digital  
é especialmente acentuada em relação ao uso da Internet  
e à qualidade do acesso... Abordar a crescente exclusão  

digital será uma questão essencial. Somente assim o poder  
transformador das ICTs e a revolução dos dados serão  

canalizados para proporcionar desenvolvimento  
sustentável para todos.

  

The Millennium Development Goals Report, 2015, United Nations

À medida que são construídas mais redes e conforme  
conexões de Internet e smartphones vão se tornando mais 
acessíveis, a exclusão digital vai diminuindo. 

Atualmente, mais de 87% da população mundial está  
dentro do alcance de um sinal de telefonia móvel (55% para  
as redes 3G). 

Ao construir mais de 1500 redes em 170 países e territórios,  
a Huawei levou conexões de Internet acessíveis, assim como 
smartphones e serviços empresariais, a pessoas de economias 
diversas, e ajudou a oferecer acesso a serviços digitais a mais  
de um terço da população mundial.

“Novas tecnologias possuem o poder extraordinário de 

transformar, dar autonomia e fazer o bem, melhorando o estilo 

de vida, o crescimento econômico e o desenvolvimento social, 

empoderando pessoas e transformando comunidades”

• Há ainda 1 bilhão de pessoas completamente desconectadas  

   de qualquer forma de telecomunicação.

• Existem ainda 3 bilhões de pessoas não conectadas à Internet 

   de banda larga.

• Em economias emergentes, somente uma pessoa entre três 

   está online, em comparação com oito pessoas de 10 em  

   países desenvolvidos.

A EXCLUSÃO DIGITAL  
   ESTÁ  NARROWER

PORÉM, TAMBÉM ESTÁ FICANDO  

     
MAIS GRAVE

‘ ‘
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POR QUE A CAPACITAÇÃO 
DIGITAL É IMPORTANTE?

Precisamente porque a exclusão digital está se agravando 
entre as pessoas digitalmente capacitadas e os digitalmente excluí-
dos, nunca foi tão urgente proporcionar capacitação digital.

Usamos o termo Capacitação digital para descrever o 
resultado de se beneficiar das TICs, com a finalidade de superar 
a diferença entre indivíduos, comunidades e economias que são 
digitalmente capacitadas e as que não são.

O Índice de conectividade global da Huawei considera que um aumento de 20% no  
investimento em ICTs gerará um incremento de 1% no PIB de uma nação. A ITU (União  

Internacional das Telecomunicações) demonstrou que há uma relação importante entre o 
desenvolvimento de TICs e outros indicadores de desenvolvimento nos países  

em desenvolvimento. 

As 10 principais tendências que afetam a capacitação digital:  
confira online ou faça download do informe completo:  

www.huawei.com/minisite/digital-enablement 

‘

‘IMPORTANTE

Primeiramente, precisamos conectar o último bilhão de 
pessoas às comunicações e capacitar todos os quatro bilhões de 
pessoas que estão offline para que fiquem online. Em segundo 
lugar, precisamos aumentar o valor dessa conexão, oferecendo ha-
bilidades e serviços relevantes a todas as pessoas e organizações. 
Sem isso, a exclusão digital continuará se agravando.

Utilizadas em seu potencial total, as tecnologias digitais, como 
banda larga móvel, computação em nuvem, big data e Internet 
das Coisas, podem: 

www.huawei.com/minisite/digital-enablement 
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ENTENDENDO AS BARREIRAS

         À CAPACITAÇÃO DIGITAL 

Seis principais         barreiraS

Complementando as mais de 100 entrevistas que realizamos 
em todo o mundo, houve uma avaliação quantitativa das barreiras 
em nível de país. O que fica claro é que a importância relativa 
de cada uma varia muito entre países, assim como dentro dos 
países e mesmo entre casas. O fornecimento e o uso da tecnolo-
gia são altamente dependentes de fatores políticos, econômicos, 
sociais, legais, ambientais e demográficos locais. Não podemos 
focar apenas na disponibilidade da conexão, na acessibilidade do 
dispositivo ou na capacidade de uso de um serviço. Se um aspecto 
se tornou evidente durante nossa pesquisa, foi o das nuances e da 
complexidade da superação da exclusão digital. Além de cada país 
ser diferente, cada consumidor e cada empresa são diferentes, de 

Algumas barreiras prevalecerão mais em certos segmentos da população (a falta de acesso impactará mais as comunidades rurais, 
enquanto a falta de literacia digital está mais propensa a ocorrer entre os idosos ou entre pessoas com necessidades especiais), e isso 
acabará por ditar qual atividade de capacitação digital será mais urgente. Fatores políticos, econômicos, sociais, legais, ambientais e 
demográficos locais também exercem forte influência. Mas, qualquer que seja a atividade, todas as soluções de capacitação digital 
precisam superar uma série de desafios comuns de execução para que sejam realmente eficazes e ganhem escala. 

Leia mais sobre todas as 24 barreiras à capacitação digital e perfis de 8 países on-line e no informe completo:  
www.huawei.com/minisite/digital-enablement

1.  BAIxA qUALIDADE OU FALTA DE CONExãO DE REDE

2.  FALTA DE APLICATIvOS E SERvIçOS LOCALMENTE RELEvANTES

3.  FALTA DE MODELOS DE NEGóCIOS qUE AUMENTEM O  
     vALOR DE ESTAR CONECTADO E qUE REDUzAM OS CUSTOS 
     DE CONEXÃO

4.  FALTA DE CONHECIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA INTERNET 
     E UM MEDO CRESCENTE DE UTILIZAR A INTERNET E ALGUNS 
     DE SEUS APLICATIvOS

5.  ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM CAPACIDADES  
     RESTRITAS E ESPECIAIS;

6.  LITERACIA DIGITAL

modo que precisamos buscar uma compreensão mais profunda 
das barreiras à capacitação digital. 

Existem quatro aspectos fundamentais para a capacitação 
digital: disponibilidade, acessibilidade, apetite e capacidade, e 
cada um deles apresenta dois subaspectos. Revisamos cada uma 
dessas barreiras na conexão de rede física (o nível de conexão de 
rede), no dispositivo que se conecta à rede (o nível de dispositivo) 
e nos aplicativos e serviços que são fornecidos na nuvem ou por 
meio da nuvem (o nível de aplicativos na nuvem8), elaborando 
uma avaliação de todas as 24 barreiras específicas. Resumimos 
aqui as 6 principais barreiras. 

www.huawei.com/minisite/digital
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GANHANDO

ESCALA
Fundamentalmente, isso se resume a modelos de negócios. 

Na teoria, toda solução de capacitação digital deve ter um modelo 
de negócio que forneça cobertura dos custos do programa, mas 
a GSMA relata atualmente que 42% dos serviços de desenvolvi-
mento móveis que ela monitora contam com financiamento 
filantrópico (embora isso seja uma melhoria em relação aos 74% 
de antes de 2009), e seu levantamento de 61 operadoras de 
telecomunicações em 2014 revelou que 57% concordaram que 
a falta de modelos de negócios corretos era a maior barreira aos 
serviços. 12 Os modelos de negócios devem gerar valor de longo 
prazo e o valor não deve ser considerado somente no sentido fi-
nanceiro apenas, mas também em termos de benefícios tangíveis 
e intangíveis gerados para todos os interessados. Frequentemente, 
as soluções falham não por não lidar com as barreiras relevantes, 
mas porque não abordam estes desafios de execução:

1.  Elas prECisam sEr rEproduzívEis E EsCalávEis:  
A incapacidade de ir além da fase de piloto tem sido a regra,  
não a exceção. Não está claro se algumas iniciativas foram  
mesmo elaboradas para um aumento de escala. Pilotos  
insustentáveis podem alcançar algum impacto durante sua  
limitada implementação, mas geralmente são incapazes  
de influenciar um pensamento mais amplo demonstrando  
abordagens de sucesso, e certamente a falta de comunicação  
entre parceiros e a consideração de iniciativas semelhantes  
estão provocando a duplicação e o desperdício de esforços  
e recursos.

2.  Elas prECisam produzir rEsultados mEnsurávEis 
para sEr sustEntávEis: A sustentabilidade (por exemplo,  
a autossuficiência) deve ser uma meta mínima das soluções  
de capacitação digital, e até mesmo gerar um excedente  
que possa ser usado para manter, melhorar ou aumentar a  
escala de serviços. A sustentabilidade requer alguma prova demon-
strável de sucesso. Em sua forma mais primitiva, se  
um produto vende, isso demonstra seu valor para o comprador. 
É a melhor forma de feedback do mercado. Mas, mesmo se uma 
solução de capacitação digital oferece bens ou serviços gratuitos, é 
necessária alguma prova de sucesso. Sucesso por significar coisas 
diferentes em realidades diferentes, mas é necessário haver uma 
forma de avaliá-lo. Na prática, porém, isso não está acontecendo. 
Prova de sucesso não é a mesma coisa que a prova de uso.

3.  Elas prECisam potEnCializar parCErias  
EstratégiCas: Parcerias em termos práticos são fundamentais 
para implementar soluções digitais que tenham maior 
ressonância local, que possam alcançar quem delas necessita e que 
sejam sustentáveis. Encontramos três problemas principais: muito 
poucas dessas parcerias acontecem, as parcerias não são equilibra-
das e muitas soluções não são compatíveis com  
o ecossistema mais amplo.
 

‘ ‘O problema é que, embora o setor  
[móvel para o desenvolvimento] venha 

experimentando um crescimento contínuo 
no número de serviços nos últimos 5 a 7 
anos, o aumento de escala dos serviços 

ainda demonstra ser um desafio e os 
modelos de negócios de sustentáveis  

continuam a ser enganosos. 
  

aumentando a escala móvel para o desenvolvimento,  
gsma, 2013
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DA CONCEPÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO
Como indicam estes três desafios  

de execução, muitos projetos de  
   capacitação digital parecem promissores  
no protótipo, mas tropeçam em escala. Para superar esses  
desafios e também as seis principais barreiras à capacitação  
digital, o que precisamos é de uma abordagem comercial à  
capacitação digital. Da perspectiva da capacitação digital, a 
comercialização não se trata apenas de ter grandes ambições, 
mas também um modelo de negócio sustentável que crie valor. 
Sobretudo, comercialização significa ter uma compreensão  
clara da cadeia de valores e de suas muitas permutações na  
execução das atividades de capacitação digital. Para agir  
nesses imperativos de comercialização e criar soluções  
que possam ser aumentadas em escala, as ferramentas  
e técnicas comprovadas no mundo comercial podem  
e devem ser transplantadas. Hoje, os  

esforços de capacitação digital são direcionados para a concepção 
e a elaboração de protótipos. O lançamento e o aumento em 
escala recebem menos atenção, enquanto gestão diária e prob-
lemas de fim do ciclo de vida raramente são considerados desde o 
estágio de planejamento. 

Encontre ferramentas para ajudar no desenvolvimento  
de modelos de negócios, esclareça seu valor, desenvolva  
parcerias ao logo da cadeia de valor em: 
www.huawei.com/minisite/digital-enablement

www.huawei.com/minisite/digital
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CONCEPçãO: Na experiência da Huawei, o processo de  
concepção é colaborativo e um produto de muitas conversas  
com muitos setores envolvidos. É essencial manter diálogo  
com diversos grupos de interesse e especialmente com os  
clientes, no intuito de estimular, priorizar e refinar ideias.

1. FAzER AS PERGUNTAS CERTAS SOBRE SUA LINHA DE FRENTE 
E SOBRE OS DADOS: Identifique, capture e analise dados de 
soluções existentes ou relacionadas, e também do mercado. Fazer 
as perguntas certas significa chegar à raiz do problema através 
dos múltiplos usos do “por que”; também significa identificar 
possíveis soluções usando a pergunta “e se”.

2. vIRALIzAR A EDUCAçãO INTERNA: Internamente, algumas 
pessoas podem estar céticas ou confusas em relação a um  
caso comercial de soluções de capacitação digital. Realize  
oficinas práticas, campanhas na mídia social interna e  
também os serviços interno de mensagens instantâneas e  
sistemas de redes sociais para gerar adesão e manter as  
pessoas informadas e engajadas.

3. ENTENDER SOLUçõES E PADRõES ExISTENTES: Evite o risco  
de duplicação de trabalho e desperdício de energia e recursos 
aproximando-se de grupos de clientes, governo e indústria para 
obter orientação, conhecimento reutilizável e ferramentas.

4. IDENTIFICAR SUA INOvAçãO OU SEU PONTO DE vENDA Ex-
CLUSIvO E A FUNçãO DAS TICS: Seja claro indicando que o que 
você fará será diferente do que já existe e por que você terá suces-
so ou, seja claro indicando o que você ampliará sobre o que já 
funciona. Seja claro sobre por que e como você está usando TICs 
na solução. Não use as TICs somente por usá-las e não negligen-
cie os aspectos que não são relacionados às TICs de uma solução, 
ou então a solução como um todo poderá não ser sustentável.

5. ELABORAR O MODELO DE NEGóCIO ICT4D: Os modelos ICT4D 
possuem alguns aspectos exclusivos e um grande potencial para o 
aumento de escala. Os aspectos exclusivos incluem a capacidade 
de gerar, analisar e vender dados, pagar digitalmente por serviços 
e distribuir serviços através de canais eficientes, como operadoras 
de telecomunicações, seja por meio das respectivas redes físicas 
ou por redes de vendas no varejo (veja a ferramenta 1 para obter 
ideias sobre geração de um modelo de negócio). O setor de TIC 
pode facilmente utilizar modelos de negócio como freemium, 

financiamento publicitário, venda cruzada e venda de produtos 
adicionais, ou alto volume e margens baixas, alguns dos quais 
podem ser relevantes para sua solução. Enquanto isso, as opera-
doras de telecomunicações estão buscando soluções para reduzir 
interrupções, aumentar a fidelidade e prestar mais serviços com 
valor agregado para usuários.

6. IDENTIFICAR PARCEIROS ESTRATÉGICOS: Muitas soluções de 
ICT4D concentram-se somente no software do cliente e negligen-
ciam a reflexão sobre a cadeia de valores e no ecossistema mais 
amplos. Alguns parceiros são indispensáveis para dar aprovação 
à distribuição, credibilidade à solução e por seu alcance dos inter-
essados. Governos e operadoras de telecomunicações são bons 
exemplos de parceiros poderosos.

PROTóTIPO E PILOTO: O propósito de um piloto não é apenas 
testar a solução, mas também testar o modelo de negócio da 
solução: por exemplo, a rota até o mercado, a estratégia de 
preços, as parcerias e a qualidade da solução.

7. POTENCIALIzAR A NUvEM E SEUS SERvIçOS: O modelo  
operacional e comercial da nuvem exemplifica a comercialização 
que é obrigatória para o sucesso do ICT4D: serviços que pode ser 
atualizados facilmente, mediante solicitação, com frequência,  
de forma remota e com baixo custo, com personalização  
implementada facilmente para diferentes usuários, com base  
em seus perfis e localizações.

8. DEFINIR E MONITORAR MÉTRICAS qUANTIFICávEIS: Redija  
um resumo para o projeto-piloto, não apenas a iniciativa de longo 
prazo, e estabeleça objetivos para cada um deles. É transparente 
utilizar a TIC para implementar e mensurar programas de ICT4D, 
por exemplo, reunir dados em tempo real de dispositivos móveis 
para pesquisas online simples sobre o comportamento de usuários 
e para analisar dados usando o poder computacional da nuvem.

9. APRENDER A REAGIR RAPIDAMENTE DEPOIS DE FALHAS: Se 
o modelo de negócio não está totalmente correto, ajuste-o. TICs 
são interativas, permitindo interações diretas e feedback com 
usuários, além de melhorias iterativas rápidas por meio do que 
é conhecido como teste A/B (oferecendo a alguns usuários uma 
versão ligeiramente diferente do produto e utilizando feedback 
para escolher o melhor).
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10. ENCONTRAR E ExPLORAR O vALOR: Entenda onde você 
está fornecendo valor e como pode propiciar mais valor com 
mais eficiência para mais pessoas. Existem formas de valor, como 
dados, anúncios e produtos complementares que podem ser 
convertidos em lucro? As melhores empresas descobrem como 
obter comissões, realizar vendas de produtos adicionais ou vendas 
cruzadas de serviços, e aumentar o faturamento. Por que não 
pode ser assim com soluções de capacitação digital?

11. ANALISAR E COMPARTILHAR AvALIAçõES: Um ponto 
positivo das TICs é a capacidade de gerar e analisar dados com 
facilidade. quais eram os principais pontos fortes e deficiências?

LANçAMENTO E AUMENTO DE ESCALA: Gostamos de  
dimensionar. Porque um produto comprovado em escala se  
torna mais barato de produzir (e fornecer), e expande, ao  
mesmo tempo, sua base de consumidores, a uma velocidade 
ainda maior.

12. USAR UM TOqUE PESSOAL PARA DESENvOLvER CONFIANçA 
OFFLINE E ONLINE: use parceiros locais para chegar às comuni-
dades locais. Não existe substituto para gastar a sola dos sapatos 
se você quer desenvolver a confiança e aumentar a penetração 
em uma comunidade local. Faça parcerias estratégicas com ONGs, 
empresas sociais locais e instituições acadêmicas que possam ter 
uma marca, presença de campo e confiança mais sólidas do que 
você. Essas parcerias podem ser um caminho melhor e mais rápi-
do para o aumento de escala do que tentar fazer isso sozinho.

13. TORNAR AS COISAS vALIOSAS, SEjAM ELAS GRATUITAS OU 
NãO: Concentre-se na criação de valor, não somente no preço ou 
no custo. Embora os beneficiários da capacitação digital possam 
estar em uma faixa de baixa renda, não significa que os serviços 
devam ser necessariamente gratuitos. Na verdade, exigir alguma 
forma de pagamento ou contribuição (por exemplo, tempo ou 
um depósito) para usar um serviço só reforça o valor que está sen-
do oferecido. Mesmo que algo seja gratuito (pago pelo governo 
ou por terceiros, por exemplo), deve existir um modelo de negócio 
subjacente no qual o pagador obtenha valor, algo que não se 
configure apenas como doações, de modo a ser viável o pagador 
continuar a pagar pelo serviço e ao negócio ser sustentável.

14. FAzER PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O AUMENTO DE ES-
CALA: Requer tempo construir uma marca, uma força de vendas 

ou mesmo uma base local de funcionários em um novo mercado. 
Encontre parceiros que já contam com esses ativos que você pos-
sa aproveitar para acelerar o crescimento e reduzir o risco. você 
quer entrar em campo, desenvolver um empreendimento conjun-
to, licenciar sua solução, criar uma aliança de parceiros locais de 
implementação, tentar  
alcançar clientes diretamente pela Internet ou encontrar outro 
método que funcione para executar o aumento de escala? 

15. CHEGUE AO MERCADO COM FLExIBILIDADE: países, culturas, 
idiomas, etnias: todos são diferentes e o aumento de escala re-
quer adaptar seu software e seu hardware às necessidades locais. 
Entenda e se adapte a essas necessidades, mas não perca de 
vista a necessidade de chegar ao mercado de forma eficiente. A 
personalização pode ser crucial no desenvolvimento da fidelidade 
do cliente, e pode ser obtida a um baixo custo, com uma coleta e 
a análise de dados moderna combinada a algoritmos apropriados 
e aprendizagem automatizada.

16. IDENTIFICAR BENEFÍCIOS RESULTANTES: quando há múltiplos 
beneficiários e múltiplos benefícios, programas de capacitação 
digital efetivamente decolam. Tanto benefícios tangíveis quanto 
intangíveis devem ser avaliados para quantificar o valor potencial a 
ser gerado no longo prazo.

GERENCIAR E DESCONTINUAR: Com o tempo, a infraestrutura 
de tecnologia e o software requerem manutenção, atualização 
e eventual substituição. A passagem para um modelo de serviço 
ou leasing, em vez de um modelo de produto ou vendas, pode 
ajudar a gerenciar melhor os custos, as relações com clientes e os 
impactos ambientais.

17. FAzER O PLANEjAMENTO DA GESTãO DE CICLO DE  
vIDA DO PRODUTO DESDE O INÍCIO: A Huawei defende  
os serviços em nuvem. Partindo do princípio que os usuários  
podem acessar seus dados ou aplicativos quando precisam,  
os serviços em nuvem possibilitam atualizações de software  
mais rápidas e mais baratas, bem como o monitoramento da  
utilização. Nós, portanto, recomendamos soluções de  
hospedagem online. Considere também incorporar atualizações, 
segurança, garantias ou contratos de serviço desde o início  
para melhorar a manutenção do produto ou serviço, mantendo, 
ao mesmo tempo, os relacionamentos com clientes e melhorando 
a satisfação deles.
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CONCLUSÃO

18. CONSTRUIR UM ECOSSISTEMA SUSTENTávEL: Um  
ecossistema de suporte não só pode se reproduzir como  
um canal de vendas, mas também ajuda o cliente a usar a  
solução corretamente para obter o máximo impacto, é capaz  
de reunir informações úteis para soluções futuras e ajuda a  
estabelecer vendas futuras.

19. PREPARAR-SE PARA A PRóxIMA MUDANçA: Use essas  
análises para avaliar se as metas continuam sendo atingidas  
ou se é hora de mudar. Compartilhe suas experiências e fique 
alerta para a próxima oportunidade. Planeje sua mudança  
proativamente para uma nova comunidade ou a extensão  
dos serviços.

Temos uma escolha difícil. Capacitados pela tecnologia, os grupos 
em desvantagem podem melhorar radicalmente suas vidas e 
contribuir para uma sociedade melhor. Ou, sem poder de se 
beneficiar da tecnologia, esses grupos se tornam mais prejudica-
dos econômica e socialmente, aumentando a desigualdade e a 
instabilidade social. Precisamente porque a exclusão digital está se 
agravando entre as pessoas digitalmente capacitadas e os digital-
mente excluídos, nunca foi tão urgente proporcionar capacitação 
digital. O poder das tecnologias digitais de transformar as vidas 
das pessoas e das comunidades é tão grande agora que governos, 
órgãos reguladores, a indústria de tecnologia e líderes de negócios 
precisam trabalhar juntos para romper as barreiras que causam a 
exclusão digital e enfrentar os desafios do aumento de escala, do 
valor e da construção de parcerias de trabalho.

AS ExCLUSõES ESTãO AUMENTANDO.
Novas tecnologias poderosas têm o potencial de criar exclusões 
digitais sem precedentes quase da noite para o dia, criando uma 
separação ainda maior entre as pessoas com e sem acesso ou 
habilidades para explorá-lo.

MODELOS DE NEGóCIO qUE CRIAM vALOR SãO ESSENCIAIS, 
MESMO SENDO ‘GRATUITO’ O qUE ESTá SENDO OFERECIDO. 
Os grupos pobres e prejudicados que geralmente são o foco da 
capacitação digital devem ser tratados como qualquer consum-
idor. Eles precisam ser convencidos de que podem se beneficiar 
para que “invistam” em uma solução de capacitação digital, 
independentemente de isso lhes custar dinheiro ou não.

É HORA DE PASSAR DA CONCEPçãO PARA O FOCO NO AUMEN-
TO DE ESCALA. 
As soluções de capacitação digital precisam funcionar com base 
em princípios de mercado. Elas devem ser elaboradas para o 
aumento de escala e a industrialização.

TODOS GANHAM qUANDO O vALOR É PRODUzIDO, MAS O 
ENTENDIMENTO DE vALOR TAMBÉM PRECISA MUDAR. 
Resultados melhores são produzidos quando todos têm algo a 
ganhar com a capacitação digital, mas o ganho não diz respeito 
apenas a retornos financeiros brutos de curto prazo, mas à pro-
dução de benefícios para pessoas e comunidades, e ao reconheci-
mento de como a conectividade pode reduzir outros custos, evitar 
problemas futuros, possibilitar serviços valiosos e gerar novas 
formas de valor.
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sobrE o rElatório ComplEto
 
Este relatório é o resultado de muitas conversas e ideias, e reflete 
muitas opiniões diferentes. Ele discute as experiências globais da 
Huawei e o ponto de vista de mais de 150 líderes intelectuais que 
compartilharam suas ideias durante um programa sistemático de 
entrevistas, pesquisas e seminários realizados em todo o mundo. 
O relatório completo inclui mais detalhes sobre:

• Por que a capacitação digital é uma meta valiosa e a urgência 
   de superarmos a exclusão digital.

• A principais barreiras para a capacitação digital.

• Os principais desafios à execução de soluções de sucesso na 
   capacitação digital.

• que estratégias funcionam e que armadilhas devem ser 
   evitadas, com ferramentas para ajudar você a desenvolver seu 
   modelo de negócio ICT4D, desenvolver sua cadeia de calores 
   ICT4D e identificar o valor em sua solução ICT4D.

Por todo o relatório, apresentamos exemplos de soluções inter-
essantes em todo o mundo e, nos apêndices, mais descobertas 
de nossas pesquisas sobre as barreiras, tendências e situações 
específicas de alguns países. Listamos também as pessoas que 
contribuíram com nossa pesquisa.

Faça o download em:  
www.huawei.com/minisite/digital-enablement

www.huawei.com/minisite/digital

