American Tower apresenta tendências e soluções em infraestrutura
de telecomunicações na Futurecom 2018

• Em operação em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, companhia lança Rede
IoT/LoRaWAN, que fornece cobertura de longo alcance e baixo custo para aplicações de IoT e já
trafega mais de 3,0 milhões de mensagens por dia
• Flávio Cardoso, Diretor Geral da ATC no Brasil, ministrará painel: “O Futuro da infraestrutura é
compartilhado”, que traçará um panorama sobre desafios e tendências do setor
• Companhia terá pela primeira vez um espaço no Futurecom para receber clientes e discutir os
novos projetos na área de infraestrutura
A American Tower traz à Futurecom 2018, principal evento de telecomunicações, TI e internet da América
Latina e que começa hoje, em São Paulo, algumas de suas inovações para setor de infraestrutura de
telecomunicações. O destaque vai para o lançamento / abertura comercial da Rede IoT/LoRaWAN no País,
que já supera marca de 400 mil dispositivos ativados. Em operação em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte, correspondendo a cerca de 24% do PIB brasileiro, a rede neutra fornece cobertura de longo
alcance e baixo custo para aplicações de IoT e tem como parceira tecnológica a Everynet, empresa
responsável pelo fornecimento do core e rádios/gateways da rede. Seu tráfego abrange mais de 4,0
milhões de mensagens por dia, com estimativa de 2 milhões de dispositivos conectados à rede até o final
de 2019
Por meio dessa iniciativa aliada ao portfólio de soluções voltadas ao setor de infraestrutura de
telecomunicações, a American Tower apresenta ao público da Futurecom toda sua expertise e expande
seu portfólio na área de tecnologia, mostrando as soluções empresariais abrangentes desenvolvidas para
o mercado. “Acreditamos também que podemos continuar desempenhando um papel fundamental como
parceiros na implementação de infraestrutura de telecomunicações. O Brasil é peça-chave da estratégia
global da ATC e um mercado crucial na América Latina”, destaca Flavio Cardoso, Diretor Geral da American
Tower do Brasil.
A companhia é considerada uma das maiores empresas globais, líder em infraestrutura compartilhada
para o setor de telecomunicações, com um portfólio de mais de 170.000 sites em vários países do mundo,
incluindo EUA, países da América Latina, África, Europa e Índia. Durante a Futurecom, apresentará
também um painel sob o tema “O Futuro da infraestrutura é compartilhado - Uma perspectiva no
desenvolvimento de infraestrutura para o mercado de telecomunicações móvel”. Ministrado por Flávio
Cardoso, no dia 16 de outubro às 14h30, o debate sinalizará tendências do setor e fará um panorama
sobre os modelos de infraestrutura e modelos próprios e compartilhados.

IoT Open Labs
No final de abril a American Tower lançou o IoT Open Labs, o primeiro centro de experiência e
desenvolvimento de Internet das Coisas (IoT) no Brasil, em parceria com a Everynet e a BandTec Digital
School. O IoT Open Labs faz parte da estratégia da companhia de incentivar o desenvolvimento de
tecnologia para o ecossistema de aplicações e a formação de capital humano, papel esse desempenhado
pela BandTec Digital School, reforçando e ampliando a sua atuação como um dos principais players de
compartilhamento de infraestrutura no setor de telecomunicações no País, explorando áreas que
viabilizarão o crescimento mais rápido das soluções para IoT.

A proposta do IoT Open Labs é ser um local onde empresas parceiras, clientes, desenvolvedores e
estudantes possam experimentar, interagir, testar e entender fim a fim as aplicações para Internet das
Coisas funcionando em uma rede real. Várias aplicações já estão expostas e disponíveis no showroom.
“Formamos uma potência global que combina visões em diversos segmentos, além de profundo
conhecimento em aplicações, e expertise em infraestrutura”, explica Cardoso.

SOBRE A AMERICAN TOWER
A American Tower, um dos maiores Fundos de Investimentos Imobiliários (REITs) globais, é uma
proprietária independente, operadora e desenvolvedora de infraestrutura multicliente para
comunicações e transmissão sem fio. Nosso portfólio global inclui mais de 170.000 sites detidos ou geridos
pela companhia, experimentando um crescimento constante. Além da locação de espaço em torres,
oferecemos soluções de co-instalação personalizadas por meio de nossos sistemas internos e de antenas
externas, entre outras opções de rede.
Com sede em Boston, Massachusetts, a American Tower possui operações nos Estados Unidos e no
Alemanha , Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Francia, Gana, Índia, Kenya, México, Nigéria,
Paraguay, Peru, África do Sul e Uganda. Para mais informações sobre a American Tower, visite
www.americantower.com.
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