Edição renovada do Futurecom 2018 debate a maturidade
da transformação digital
São Paulo, agosto de 2018 – A edição comemorativa de 20 anos do Futurecom – maior e
mais importante evento de tecnologia e telecomunicações da América Latina, que será realizado
pela Informa Exhibitions entre 15 e 18 de outubro no São Paulo Expo, em São Paulo, SP – é a
principal plataforma B2B das TICs para troca de informações e atualização do conhecimento sobre
as tendências que vão alterar a rotina dos negócios e como as empresas vão se relacionar com o
público. Entre a área de exposição e o congresso, representantes de órgãos do governo,
companhias, investidores e empreendedores terão a oportunidade de networking e de debater a
influência que as novas aplicações, serviços, soluções, produtos e sistemas terão na sociedade.
Futurecom 2018 terá em seu congresso oito auditórios, sendo três exclusivos para
congressistas e cinco com conteúdo livre a todos os visitantes. “Procuramos desenvolver um
verdadeiro ecossistema de Tecnologia e Telecomunicações que vai mostrar como blockchain,
inteligência cognitiva e artificial, realidade virtual e aumentada, cidades inteligentes, segurança de
dados, big data e analytics proporcionam novas experiências e estão transformando o mundo”,
afirma Hermano Pinto, diretor de portfólio da Informa Exhibitions e responsável pelo Futurecom.
De acordo com Hermano Pinto, apesar da grande diversidade de tecnologias a serem
trazidas como hiperconectividade, inteligência artificial, blockchain e virtualização, o grande
destaque desta edição será a discussão de novas cadeias de valor, novos formatos de negócio que
estas tecnologias permitem viabilizar e quais demandas de recursos humanos e materiais se fazem
necessárias para a nova Economia 4.0.
Várias personalidades do Brasil e do exterior confirmaram presença ao evento, entre eles
Juarez Quadros, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que será keynote
speaker; Gladstone Arantes Jr., technical leader of blockchain initiative, do BNDES; Bruno Ramos,
diretor regional da UIT para Américas; Gabriel Contreras, presidente do Instituto Federal de
Telecomunicaciones do México; Gabriel Lombide, presidente da Unidad Reguladora de Servicios
de Comunicaciones do Uruguai; Sandra López, presidente da Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones de Porto Rico; Pamela Gidi Masías, da Subsecretaría de Telecomunicaciones
do Chile; e Germán Arias, diretor executivo da Comisión de Regulación de Comunicaciones da
Colômbia.
Entre os representantes do meio corporativo estão Fiamma Zarife, managing diretor do
Twitter; Vitor Sena, global information security leader da Gerdau; Claudio Luiz, diretor de mobile e
Over The Top (OTT) da Sambatech; Enrique Medina Malo, chief policy officer da Telefónica; Rafael
Steinhauser, presidente da Qualcomm Latam; Eduardo Ricotta, presidente da Ericsson no Brasil; e
muitos outros executivos influentes, que têm muito a contribuir em conhecimento. Confira os temas
e os profissionais que estarão no congresso pelo link: www.futurecom.com.br.
Em uma edição totalmente renovada, Futurecom 2018 terá espaços reservados para temas
como Internet das Coisas, que demonstrará soluções e demonstrações imersivas e tangíveis das
aplicações de IoT; e o Espaço Redes, uma exposição inédita destinada a empresas com foco em
redes, serviços, integração e fornecedores de infraestrutura e equipamentos auxiliares. Haverá
também o espaço 4Corp-Digital Disruption for Business, um ambiente desenvolvido o networking
entre os participantes do evento que buscam inovação e compartilham experiências profissionais.
A quarta área é o Futuretech, um ambiente desenvolvido especialmente para mostrar as
tecnologias que impulsionam a disrupção e a forma de fazer negócios como cloud, services,
systems, transactions e cybersecurity. As startups, as aceleradoras e o meio acadêmico terão o
espaço Inovação, que contará com um conselho especialmente criado para ajudá-los em mentoria,

dinâmicas, hackathons e busca de investidores. Por fim, Telco Transformation será onde as
operadoras e prestadoras de serviços demonstrarão como a conectividade e as novas tecnologias
podem proporcionar benefícios para as pessoas, empresas e sociedade.
Para que os visitantes tenham referências do conteúdo que será compartilhado no evento, o
Canal Digital do Futurecom traz as principais tendências das TICs.
Serviço
Futurecom 2018 – 20 anos
Quando: 15 a 18 de outubro de 2018
Onde: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Vila Água Funda, São Paulo - SP
Informações: www.futurecom.com.br
Vendas do 2º lote de ingressos começam no dia 27/08

Sobre o Futurecom
O Futurecom, o maior e mais importante evento de Tecnologia e Telecomunicações da
América Latina, completa 20 anos nesta edição, de 15 a 18 de outubro, no São Paulo Expo. Ao
longo de sua história, o evento teve a presença de mais de mil expositores diferentes e acima de
cem mil visitantes. Surgido em 1998, na cidade de Foz do Iguaçu, o Futurecom foi transferido para
Florianópolis posteriormente, onde ocorreu entre 2001 e 2007. A partir de sua décima edição,
passou a ser realizado em São Paulo, com duas realizações no Rio de Janeiro em 2012 e 2013.
No ano passado, o Futurecom contou com a participação de mais de 220 expositores e 15 mil
participantes, entre eles 5,3 mil congressistas.
Sobre a Informa Exhibitions
A Informa Exhibitions cria comunidades e conecta pessoas e marcas em todo o mundo e,
aliando as entregas de suas feiras com uma nova estratégia digital, gera oportunidades e
relacionamentos 365 dias por ano. Com escritórios em São Paulo (sede) e Curitiba e cerca de 200
profissionais, a empresa conta em seu portfólio com marcas como Agrishow, Fispal Tecnologia,
Fispal Food Service, ForMóbile, Futurecom, ABF Franchising Expo, Serigrafia SIGN,
FutureTEXTIL, Feimec, Expomafe, Plástico Brasil, High Design Home & Office Expo, entre outros,
totalizando 21 eventos setoriais. No mundo, atua em 150 escritórios em 57 países e é líder em
inteligência de negócios, publicações acadêmicas, conhecimento e eventos, com capital aberto e
papéis negociados na bolsa de Londres.
DFREIRE Comunicação e Negócios
Tel.: (11) 5105-7171
Debora Freire – debora@dfreire.com.br
Luciana Abritta – lucianaabritta@dfreire.com.br
Marcelo Danil – marcelodanil@dfreire.com.br
Vera Aranha – vera@dfreire.com.br

