
5G Americas Wireless Technology Summit acontece dia 15 de outubro 

durante o Futurecom 2018 

O evento promovido pela 5G Americas reunirá especialistas da América Latina, Caribe e Brasil 

para falar sobre a tecnologia 5G, seus impactos para o mercado e sociedade e será gratuito ao 

público  

 

São Paulo, setembro de 2018 - As telecomunicações vivem um momento de transformação e 

progresso mundial. O setor TIC está em plena produção, desenvolvimento e preparo para a 

recepção da tecnologia que irá mudar a forma de relacionamento das pessoas para com as 

máquinas. A tecnologia 5G surgirá para suprir demandas ainda não existentes, irá contribuir 

para o desenvolvimento econômico e social de toda a sociedade global.    

No 5G Americas Wireless Technology Summit serão debatidas questões de regulamentação, 

infraestrutura, sociais e de desenvolvimento que envolvem a tecnologia.  Como os países estão 

se preparando para o recebimento da 5G na região. Quais benefícios a sociedade terá e como 

isto influenciará em uma economia digital. Como será a interação entre dispositivos móveis e 

tecnologia. 

Em paralelo, as tecnologias LTE e LTE-A continuam se desenvolvendo e provendo 

oportunidades necessárias para a população. A importância das tecnologias já existentes neste 

novo cenário também serão temas abordados durante o evento da 5G Americas, que acontece 

no dia 15 de outubro de 2018, no Arena Mauá 1, na Rodovia dos Imigrantes durante o 

Futurecom, um dos maiores eventos de Telecomunicações da América Latina.  

Esta será a quinta edição do 5G Americas Wireless Technology Summit durante o Futurecom e, 

neste ano, os convites serão gratuitos para o público em geral. Para participar envie um e-mail 

para comunicacao@5gamericas.com.br solicitando cadastramento.  

### 

Sobre a 5G Americas: A Voz da 5G e LTE para as Américas 

A 5G Americas é uma associação setorial dos principais provedores de serviços e fabricantes do setor de 
telecomunicações. A missão da organização é de apoiar e promover o desenvolvimento total das 
capacidades da tecnologia sem fio LTE e sua evolução além da 5G, em todo o ecossistema de redes, 
serviços, aplicativos e dispositivos sem fio nas Américas. A 5G Americas fomenta o desenvolvimento de 
uma comunidade conectada e sem fio e está liderando o desenvolvimento da 5G para toda a região das 
Américas.  A 5G Americas é sediada em Bellevue, no estado de Washington. Para mais informações, 
visite www.5gamericas.org. Siga-nos no Twitter: @5GA_Brasil, no Facebook e acompanhe nosso grupo 
no Linkedin: 5G Americas - Latin America & Caribbean. 

Os Membros do Conselho de Administração da 5G Americas incluem: AT&T, Cable & Wireless, Cisco, 
CommScope, Ericsson, Intel, Kathrein, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw Communications, 
Sprint, T-Mobile US, Inc, Telefónica e WOM. 

Contato: 

Mariana Guedes | comunicacao@5gamericas.org    
Relações Públicas para a 5G Américas no Brasil 
55 11 99896-5313 
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