GSMA reúne especialistas para discutir tendências
do setor móvel em São Paulo
No dia 15 de outubro, antes da abertura da Futurecom, a GSMA vai promover um debate que
abordará a visão estratégica da próxima onda de oportunidades e disrupções, buscando
vislumbrar tendências emergentes.
Sílvio Pegado, diretor de Messaging do Google; Guilherme de Paula Corrêa, analista de
Infraestrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação; Marco Galvan,
diretor sênior de Estratégia da GSMA para América Latina; e Fábio Moraes, diretor de
Estratégia da GSMA para América Latina, discutirão temas como Inteligência Artificial, 5G e
futuro da IoT no Brasil.
A iniciativa é parte do Fórum de Estratégia e Inovação da América Latina (LSIF, na sigla em
inglês) um grupo de membros da GSMA criado para promover diálogo e colaboração quanto
aos principais em tópicos estratégicos em um contexto regional.
Serviço
Quando: Segunda-feira, 15 de outubro de 2018 | 16:00-18:00
Onde: São Paulo Expo | Rodovia dos Imigrantes Km 1,5 | Arena Mauá 2
Inscrição: https://www.gsma.com/latinamerica/pt-br/lsif-futurecom-2018 (os participantes terão
direito a participar da abertura do Futurecom, que acontece a partir das 20h, no mesmo local)
Sobre a GSMA
A GSMA representa os interesses das operadoras móveis em todo o mundo, unindo mais de
750 operadoras com mais de 350 companhias do ecossistema móvel, incluindo fabricantes de
dispositivos móveis e portáteis, companhias de software, fornecedores de equipamentos e
companhias de Internet. A GSMA também produz os principais eventos da indústria como o
MWC, realizado anualmente em Barcelona, Los Angeles e Xangai, e a série de conferências
regionais Mobile 360.
Para mais informações, visite o website corporativo da GSMA em www.gsma.com. Siga a
GSMA no Twitter: @GSMA.
GSMA Latin America é o braço da GSMA na região. Para mais informações em inglês,
espanhol e português, visite www.gsmala.com. Siga a GSMA Latin America no Twitter
@GSMALatam e Linkedin www.linkedin.com/showcase/gsmalatam.
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