Blockchain, 5G, IoT, Lei Geral de Proteção de Dados e Transformação Digital são temas centrais da
Deloitte durante a Futurecom

•
•

Tecnologia aplicada aos campos da saúde, mobilidade, logística e indústria permeará uma série de
apresentações da Deloitte no evento

Rentabilidade do 5G na AL e os impactos da lei de proteção de dados no Brasil serão temas de palestras e
painéis com a participação de executivos locais e estrangeiros

São Paulo, outubro de 2018 – A partir do próximo dia 16, a Deloitte levará aos participantes do Futurecom - maior
evento de tecnologia da América Latina, em São Paulo, as principais tendências em Telecomunicações, TI e internet,
com dados de suas pesquisas e o know-how de seus executivos em temas atuais como Transformação Digital,
Blockchain, Tecnologia aplicada à Saúde, Inteligência Artificial, entre outros, além da apresentação de soluções
práticas que usam IoT para monitorar consumo de energia elétrica, qualidade do ar e iluminação pública. O evento
que ocorre até o dia 18, completa 20 anos.
“O Futurecom é um evento de grande relevância para o mercado de Tecnologia e Telecomunicações, e abrange
diversas empresas que já se relacionam ou que podem estar próximas da Deloitte. Ali são lançadas as novas
tendências e tecnologias para o mercado corporativo e de consumo. As discussões e debates promovidos em seu
Congresso, envolvendo órgãos reguladores e especialistas, também são de extrema relevância para o setor”, ressalta
Marcia Ogawa, sócia-líder da indústria de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da Deloitte.
A executiva, inclusive, participará de painel no dia 17 cujo tema é 5G e sua capacidade para lidar com uma
ampla gama de casos de uso e modelos disruptivos, quando terá a oportunidade de apresentar aos visitantes
o estudo Insights sobre Transformação Digital e Oportunidades para TICs no Brasil, elaborado a partir de entrevistas
com diferentes agentes da sociedade brasileira. O estudo traz perspectivas inclusivas para o desenvolvimento digital
nacional e aborda ações, proposições e cases práticos nos quais os setores públicos e privados brasileiros podem
atuar de forma conjunta para que o Brasil possa alavancar a infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), permitindo novos modelos de negócios e vantagens competitivas. Ainda sobre 5G, Phil Wilson,
Diretor de Estratégia e Operações de Telecomunicações da Deloitte vem direto dos Estados Unidos para um painel
no mesmo dia em que discutirá a rentabilidade do 5G na América Latina.
Outro tema em destaque é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), recentemente aprovada no Brasil, um
assunto que ainda gera muitas dúvidas em todos os profissionais ligados direta ou indiretamente ao tem, que terão
16 meses para se adaptar às novas regras. A esse respeito, Marcelo de Farias, Sócio de Cybersecurity da Deloitte
fará uma palestra no dia 16.
Além de sua participação nas palestras, painéis e debates, a Deloitte apresentará algumas novas soluções baseadas
em tecnologias emergentes, em seu estande e no espaço IoT Applications, destinado a demonstrações imersivas e
tangíveis das aplicações de Internet das Coisas. Entre elas estão:

✓

Monitoramento de ERB (Consumo de Energia), que auxilia no processo de validação e conferência do
consumo das unidades de energia relacionadas aos negócios de telecomunicações, como as antenas de
transmissão. Todos os dados para consumo de energia são lidos, armazenados na nuvem e disponibilizados.
Assim pode-se validar, conferir o consumo de energia das unidades e tomar decisões estratégicas para o
negócio, gerando mais economia para a empresa e benefícios ao consumidor

✓

Qualidade do Ar: a aplicação de sensores que medem a qualidade do ar em ambientes diversos com o
objetivo de identificação de impurezas que possam ser prejudiciais à saúde, oferecendo assim oportunidade
de melhoria de qualidade de vida;

✓

Iluminação Pública: componentes inteligentes em postes que auxiliam na gestão de energia elétrica
contribuindo para a mobilidade urbana;

✓

Computação de Borda: uso de dispositivos de IoT em uma mesma plataforma em diferentes formatos e
tamanhos, chegando ao tamanho de uma moeda, com aplicações para gerenciamento de ativos, controle
do fluxo de pessoas, produtos e maquinário.

Confira abaixo a relação completa de temas e palestrantes da Deloitte ao longo do evento:

Deloitte na Futurecom 2018
Palestrante

Data e
horário
16/10, das
9h30 às
11h10

Formato e local

Tema

MeetUp, na MeetUp2

O fim do depósito na Logística 4.0:
Realidade?

Palestra, na Arena
Mauá 1

IA, robótica e automação – coloca os
humanos no circuito

Palestra, na Arena
Mauá 2

GDPR – Impactos no Brasil

MeetUp, na MeetUp2

Quais são os futuros modelos de negócios
com uma disrupção na mobilidade?

MeetUp, MeetUp 1

Omnichannel & Tecnologia garantindo
experiências memoráveis aos clientes

Clarissa Karkow Gaiatto
gerente sênior Digital
Transformation da Deloitte
Brasil

16/10, das
14h30 às
16h10

Palestra, na Arena
Mauá 2

Blockchain em Telcos, uma tecnologia
disruptiva

Roberto Takao Oikawa
gerente sênior Digital &
Analytics da Deloitte Brasil

17/10, das
9h35 às
10h05

Painel Premium, no
Auditório Brasil

Como e quando o 5G se tornará rentável
na América Latina?

MeetUp, no MeetUp2

Como a Transformação Digital está
impactando na produtividade e na
inovação da indústria?

Painel, no Auditório
Landell

5G e sua capacidade para lidar com uma
ampla gama de casos de uso e modelos
disruptivos

MeetUp, na Meet Up 1

A Tecnologia na Eficiência Médica e na
Entrega de Saúde Humana

Marcio Rodrigo da Silva
diretor de Supply Chain da
Deloitte Brasil
Fábio Pereira
sócio de Consultoria em
Tecnologia da Deloitte
Brasil
Marcelo de Farias
sócio de Cybersecurity da
Deloitte Brasil

16/10, das
10h10 às
10h40
16/10, das
11h20 às
11h50

Elias Souza
sócio de Infraestrutura,
16/10, das
Governo e Serviços Públicos 11h20 às 13h
da Deloitte Brasil

Phil Wilson
diretor de Estratégia e
17/10, das
Operações de
11h10 às 13h
Telecomunicações da
Deloitte nos Estados Unidos

Andrey Camargo
gerente sênior de Analytics
da Deloitte Brasil

Marcia Ogawa
sócia líder Indústria TMT da
Deloitte Brasil

Enrico De Vettori
sócio responsável pela
indústria de Ciências da
Vida e Cuidados de Saúde

17/10, das
9h30 às
11h10

17/10, das
14h30 às
16h10

18/10, das
11h20 às 13h

Serviço:
Deloitte na Futurecom
Data: de 16 a 18 de outubro
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Estande F12
Endereço: Rod. dos Imigrantes, Km 1,5
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